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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Ідеологія профільного навчання як засаднича лінія 
розвитку сучасної загальноосвітньої школи віднаходить своє втілення у 
диференціації й індивідуалізації навчально-виховного процесу, що потребує 
організації цілеспрямованої профільно-орієнтаційної діяльності учнів. Саме на 
формування в учнів основної школи готовності до вибору майбутнього напряму 
профільного навчання з урахуванням власних інтересів та можливостей і має 
спрямовуватися вся система педагогічних впливів. 

Вибір учнями гуманітарного профілю навчання має значення не тільки для їх 
майбутнього професійного самовизначення, а й для формування морально-ціннісної 
системи та світогляду особистості, її здатності до сприйняття та інтеріоризації 
національних і загальнолюдських цінностей. 

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури свідчить про посилену 
увагу науковців (А. Войтко, Л. Гуцан, Д. Закатнов, В. Зінченко, В. Мадзігон, 
В. Мачуський, О. Мельник, Є. Павлютенков, М. Піддячий, М. Пряжніков, 
B. Рибалка, В. Сидоренко, В. Синявський, М. Тименко, І. Уличний, М. Янцур та 
інші) до проблеми професійного самовизначення зростаючої особистості в умовах 
профільного навчання, у структурі якого вибір профілю навчання розглядається 
ними як перша сходинка руху дитини до професії. Ученими також ґрунтовно 
осмислюються теоретичні, змістові й методичні аспекти допрофільної підготовки в 
сучасній загальноосвітній школі (О. Даутова, Л. Липова, О. Морін, М. Родичев, 
А. Самодрин та інші), питання формування готовності старшокласників до 
профільного самовизначення (О. Губачов, М. Гузик, В. Гук, О. Даугова, Л. Липова, 
C. Максименко, Т. Полонська, А. Самодрин, В. Рибалка та інші) та психолого-
педагогічні аспекти формування готовності учнів до профільного й професійного 
самовизначення з позиції діяльнішого та особистісно орієнтованого підходів 
(3. Становських, А. Войтко, М. Янцур та інші), згідно з яким дитина в цілісній 
системі навчально-виховного процесу виступає і як суб'єкт діяльності, і як суб'єкт 
розвитку власної особистості. 

У контексті дослідження вагоме значення мають праці, в яких розкрито 
питання оновлення змісту викладання гуманітарних дисциплін у сучасній школі 
(Н. Бібік, К. Баханов, Л. Мацько, О. Пометун, Л. Скуратівський, 3. Шевченко та 
інші), змістові та методичні аспекти гуманітарного профілю навчання в старшій 
школі (Ю. Ковбасенко, С. Козленко, О. Сапліна, В. Федоренко, В. Шуляр, Т. Яценко 
та інші), виявлення профільно-орієнтувальних можливостей предметів 
гуманітарного циклу (Л. Скуратівський П. Близнюк та інші), організація 
гуманітарно спрямованої позакласної, гурткової та факультативної роботи з учнями 
основної школи (П. Білоусенко, Л. Власенко, В. Дідьківський, В. Калюжний, 
Г. Пустовіт, Л. Скуратівський та інші). 

Водночас теоретичний. аналіз наукових досліджень свідчить про те, що 
проблема формування в учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного 
профілю навчання досліджена недостатньо як у теоретичному, так і прикладному 
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аспектах. Доцільність і актуальність дослідження згаданої проблеми зумовлені 
необхідністю подолання суперечностей між: сучасними вимогами ринку праці до 
професій гуманітарної сфери та невикористаними профорієнтаційними 
можливостями допрофільної підготовки учнів основної школи; збільшенням 
кількості навчальних профілів гуманітарного спрямування та неефективною 
системою класної, позакласної та позашкільної профільно-орієнтованої роботи, у 
процесі якої учні в змозі усвідомлено обрати начальний профіль залежно від 
власних інтересів і можливостей; між віковими особливостями розвитку дітей 
підліткового віку та недостатнім урахуванням їх у традиційній профільно-
орієнтаційній роботі; потребою формування в учнів основної школи готовності до 
вибору гуманітарного профілю та недостатнім науково-методичним забезпеченням 
цього процесу на основі діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів. 

Актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня теоретична та практична 
розробленість з урахуванням визначених суперечностей зумовили вибір теми 
дисертації: „Формування готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання". 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано відповідно до тематичною плану науково-дослідної роботи кафедри 
педагогіки та психології Запорізького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти „Реформування освіти в умовах інтеграції України до 
європейського освітнього простору" (державний реєстраційний номер 
0107Ш01275). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою 
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 1 
від 26.04.2004 р.) й узгоджена Радою з координації наукових досліджень у галузі 
педагогіки та психології в Україні (протокол № 9 від 28.11.2006 р.). 

Мета дослідження - визначити, теоретично обґрунтувати педагогічні умови і 
апробувати модель формування готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, іцо ефективність формування в учнів 
основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання підвищиться 
за умов: 

- залучення учнів 5-9-х класів до спеціально спроектованої профільно-
орієнтованої діяльності гуманітарного спрямування; 

- поетапної організації профільно-орієнтованої діяльності залежно від 
вікових особливостей учнів 5-6-х класів (пізнавально-пошуковий етап), 
7-х класів (орієнтаційний етап) і 8-9-х класів (визначально-проектувальний етап); 

- упровадження діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів у процесі 
формування в учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю 
навчання. 

Завдання дослідження: 
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми формування готовності учнів до 

вибору профілю навчання; уточнити зміст поняття „готовність учня основної школи 
до вибору гуманітарного профілю навчання". 
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2. Визначити критерії, показники й виявити рівні сформованості в учнів основної 

школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання. 
3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування в учнів основної 

школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання. 
4. Розробити та апробувати модель формування в учнів основної школи 

готовності до вибору гуманітарного профілю навчання в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Об'єкт дослідження - процес формування готовності учнів основної школи 
до вибору профілю навчання. 

Предмет дослідження - педагогічні умови формування готовності учнів 
основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять сучасні теорії 
професійного самовизначення і професійної орієнтації учнівської молоді 
(А. Войтко, Є. Климов, О. Мельник, Є. Павлютенков, М. Пряжніков, В. Симоненко, 
М. Тименко, С. Чистякова, М. Янцур та інші); концепції гуманізації освіти (І. Бех, 
С. Гончаренко, Т. Давиденко, В. Зінченко, Ю. Мальований, І. Підласий, 
О. Савченко, Т. Сущенко, Т. Шамова та інші) та профільного навчання (О. Даутова, 
Л. Липова, М. Родичев, А. Самодрин та інші); основні положення діяльнісного 
(Г. Атанов, І. Зимняя, О. Леонтьєв, 3. Решетова, Н. Тализіна та інші) й особистісно 
орієнтованого (І. Бех, Є. Бондаревська, А. Маслоу, В. Сухомлинський та інші) 
підходів у освіті. 

Теоретичні положення ґрунтуються також на нормативних документах: Законі 
України „Про освіту", Національній доктрині розвитку освіти України у XXI 
столітті, Державному стандарті базової і повної середньої освіти; Концепції 
профільного навчання в старшій школі, Концепції державної системи професійної 
орієнтації населення. 

Для розв'язання поставлених завдань використовувалися такі методи 
дослідження: теоретичні - аналіз, синтез, порівняння та систематизація наукових 
джерел для узагальнення теоретичних засад дослідження, уточнення понятійно-
категоріального апарату, визначення критеріїв, показників та обґрунтування 
педагогічних умов формування готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання; метод теоретичного моделювання застосовано для 
розроблення моделі формування готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання; емпіричні - узагальнення педагогічного досвіду 
допрофільної підготовки та гуманітарно спрямованої класної, позакласної і 
позашкільної діяльності для вивчення стану розв'язання проблеми в практиці 
загальноосвітніх шкіл; діагностичні методи (анкетування, інтерв'ю, бесіда, усні та 
письмові опитування, безпосереднє й опосередковане спостереження, ранжування, 
вивчення шкільної документації) і педагогічний експеримент (констатувальний, 
формувальний етапи) для експериментальної перевірки ефективності педагогічних 
умов і моделі формування в учнів основної -школи готовності до вибору 
гуманітарного профілю навчання; статистичні - методи математичної статистики 
для обробки експериментальних даних, уточнення висновків та основних 
теоретичних положень дослідження. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі 

гімназії „Софія", БСШК І-ІІІ ступенів № 2 („Світоч") і БСШ І—III ступенів № З 
(„Талант") м. Дніпрорудного Василівського району Запорізької області, ЗОНІ 
І—III ступенів № 1 смт. Пологи Запорізької області, ЗНВК № ЗО і колегіуму № 96 
(„Блінт") Ленінського району м. Запоріжжя, Скельківської ЗОНІ І—III ступенів 
Василівського району Запорізької області та Чапаєвської СІП І-ІІІ ступенів 
Пологівського району Запорізької області. Експериментом було охоплено 345 учнів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
вперше визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання, до 
яких належать: залучення учнів 5-9-х класів до спеціально спроектованої 
профільно-орієнтованої діяльності гуманітарного спрямування; поетапна організація 
профільно-орієнтованої діяльності залежно від вікових особливостей учнів 5-6-х 
(пізнавально-пошуковий етап), 7-х (орієнтаційний етап) і 8-9-х класів (визначально-
проектувальний етап); упровадження діяльнісного й особистісно орієнтованого 
підходів у процесі формування в учнів основної школи готовності до вибору 
гуманітарного профілю навчання; визначено критерії сформованості в учнів 
основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання: достатній 
рівень засвоєння та усвідомленості учнями гуманітарних знань (когнітивний 
компонент), позитивна мотивація до вивчення гуманітарних предметів 
(мотиваційний компонент), сформованісгь пізнавально-практичних умінь у 
гуманітарній предметній сфері (діяльнісний компонент), адекватна самооцінка та 
самоорганізація навчання учнів у гуманітарній сфері (рефлексивний компонент) та 
їхні показники; 

уточнено зміст поняття „готовність учня основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання" як складного особистісного новоутворення, що 
проявляється в усвідомленні школярем суспільної та особистісної значущості 
гуманітарної освіти, його внутрішній вмотивованості на профільне вивчення 
гуманітарних предметів і достатньому володінні специфічними для гуманітарної 
практичної діяльності знаннями та вміннями; 

набули подальшого розвитку підходи до організації педагогічної підтримки 
профільно-орієнтованої діяльності учнів основної школи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в систематизації та 
впровадженні методик педагогічної діагностики сформованості в учнів основної 
школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання (методика вивчення 
ставлення учнів до навчальних предметів, методика вивчення домінуючого мотиву 
навчання, карта спостереження за здійсненням учнями навчальної, пізнавальної та 
практичної діяльності в гуманітарній предметній сфері, аналіз продуктів діяльності 
учнів, методика визначення самооцінки схильностей учнів, методика семантичного 
диференціалу, інтерв'ю та тестування шкільної успішності); розробленні та 
впровадженні в загальноосвітніх навчальних закладах програми курсу за вибором 
профільно-орієнтованого спрямування для 9-х класів „Слово в нашому житті... " та 
його навчально-методичного забезпечення. 
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Загальні висновки та підготовлений автором науково-методичний посібник 

„Гуманітарний профіль навчання: шляхи формування учнів основної школи до його 
вибору" можуть бути використані класними керівниками, вчителями гуманітарних 
предметів загальноосвітніх навчальних закладів, керівниками гуртків позашкільних 
навчальних закладів, методистами відділу освіти, викладачами системи 
післядипломної педагогічної освіти для вдосконалення профільно-орієнтованої 
роботи з учнями основної школи. 

Результати дисертації впроваджено: у навчально-виховний процес гімназії 
„Софія", БСШК І—III ступенів № 2 („Світоч") і БСШ І—III ступенів № 3 („Талант") 
м. Дніпрорудного Василівського району Запорізької області, (довідка №218 від 
07.10.2009 р.), ЗНЗ І—III ступенів № 1 смт. Пологи Запорізької області (довідка 
№ 192 від 01.10.2009 р.), ЗНВК № 30 і колегіуму №96 („Блінт") Ленінського району 
м. Запоріжжя, (довідка № 239 від 12.10.2009 р.), Скельківської ЗОШ І—ПІ ступенів 
Василівського району Запорізької області (довідка №218 від 07.10.2009 р.) та 
Чапаєвської СІП І-ІІІ ступенів Пологівського району Запорізької області (довідка 
№ 192 від 01.10.2009 р.), гімназії № 9 м. Черкаси (довідка № 299 від 27.10.2009 р.), 
ЗНЗ І-ПІ ступенів № 13 м. Івано-Франківськ (довідка № 234 від 05.09.2009 р.), 
Полтавського (довідка № 225 від 20.10.2009 р.) і Кримського (довідка № 102/01-22 
від 15.10.2009 р.) інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дослідження було 
представлено в доповідях та повідомленнях на наукових і науково-практичних 
конференціях різних рівнів: міжнародних - „Професійна орієнтація учнівської 
молоді: проблеми і перспективи" (Глухів, 2007), „Управління освітнім закладом в 
умовах системних змін" (Санкт-Петербург, 2008); всеукраїнських - „Особливості 
управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства" 
(Запоріжжя, 2007), „Теорія та практика розроблення прогностичних моделей 
інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх навчальних закладів" 
(Запоріжжя, 2008), „Управління адаптивною школою: здобутки і перспективи" 
(Полтава, 2009), „Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості 
особистості" (Кіровоград, 2010), „Науково-методичне забезпечення розвитку 
інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів 
сільських регіонів" (Запоріжжя, 2010). Основні положення обговорювалися на 
засіданнях кафедри педагогіки та психології Запорізького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (2004-2011 рр.) 

Публікації За матеріалами дисертації автором опубліковано 10 одноосібних 
наукових праць, з яких 1 науково-методичний посібник, 6 статей у наукових 
фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 - у збірниках матеріалів 
конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів та висновків до них, загальних висновків, 11 додатків і списку 
використаних джерел (315 найменувань, з них 5 іноземною мовою). Загальний обсяг 
дисертації 252 сторінки, із них 182 сторінки основного тексту, 11 додатків на 
37 сторінках. Ілюстративний матеріал подано у 16 таблицях, 9 рисунках, з них 
1 таблиця і 2 рисунки на повну сторінку. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність і сутність проблеми дослідження, 
визначено його мету, завдання, об'єкт, предмет, сформульовано гіпотезу, окреслено 
теоретико-методологічну основу; визначено методи дослідження; розкрито наукову 
новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено дані про апробацію, 
упровадження результатів дослідження та представлено перелік публікацій, 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі - „Теоретичні засади формування в учнів основної школи 
готовності до вибору гуманітарного профілю навчання" - визначено теоретичні 
засади досліджуваної проблеми; розкрито сутність і зміст поняття „готовність учня 
основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання"; проаналізовано стан її 
розробленості в сучасній педагогічній теорії та виховній практиці. 

Теоретичну основу розв'язання проблеми формування в учнів основної школи 
готовності до вибору гуманітарного профілю навчання становлять наукові здобутки 
стосовно змісту, форм і методів професійної орієнтації, в яких дитина визнається 
суб'єктом професійного самовизначення і зростання (О. Мельник, Є. Павлютенков, 
М. Пряжніков, В. Сидоренко, М. Тимснко та інші) та наукові праці (3. Становських, 
А. Войтко, М. Янцур та інші), в яких вивчаються психолого-педагогічні аспекти 
проблеми формування в учнівської молоді готовності до профільного й 
професійного самовизначення з позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого 
підходів, згідно з яким дитина в цілісній системі навчально-виховного процесу 
виступає і як суб'єкт діяльності, і як суб'єкт розвитку власної особистості. 

Доведено, що поняття „готовність учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання" с спорідненим із поняттями „готовність до 
певного виду діяльності", яка визначається як цілеспрямоване вираження 
особистості, що охоплює її переконання, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні 
якості, знання, уміння, навички, установки (О. Асмолов, М. Левітов, С. Максименко, 
Ю. Пелех та інші); „готовність до вибору професії", яка трактується як внутрішня 
переконаність і усвідомленість фактора вибору професії, ознайомленість зі світом 
праці, із тим, які фізичні і психологічні вимоги професія ставить перед людиною 
(Г. Агапова, С. Павлютенков, В. Поляков, С. Чистякова та інші) і може вважатися 
складовою поняття „готовність учнів до профільного навчання", (Н. Виноградова, 
І. Гладкая, О. Даутова, С. Максименко, В. Рибалко та інші). 

Уточнено зміст поняття „готовність учня основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання" й визначено його як складне особистісне 
новоутворення, що проявляється в усвідомленні школярем суспільної та 
особистісної значущості гуманітарної освіти, його внутрішній вмотивованості на 
профільне вивчення гуманітарних предметів і достатньому володінні специфічними 
для гуманітарної практичної діяльності знаннями та вміннями. 

За результатами вивчення наукових праць, присвячених дослідженню теоретичних 
основ підготовки учнів основної школи до профільного самовизначення й навчання 
(О.Жафяров, Г.Левченко, В.Мадзігон, С.Павлютенков, О.Петунін, А.Самодрин, 
Н. Ширшина та інші), науково-методичних засад реалізації допрофільної підготовки 
(В. Гук, О. Даутова, В. Кизенко, О. Корсакова, Л. Липова, Л. Момот, О. Морін, Т. Полонська 
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та інші) та зарубіжного і вітчизняного досвіду впровадження профільного навчання 
зроблено висновок, що процес формування готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання не може бути зведений лише до допрофільної підготовки 
й до періоду навчання учнів у 8-9-х класах, він є більш тривалим і має певні етапи. 

Аналіз науково-теоретичних досліджень та педагогічної практики доводить, 
що проблема формування готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного 
профілю не є повною мірою вивченою: не визначено специфіку психолого-
педагогічного та методичного забезпечення процесу формування готовності учнів 
основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання; не досліджено 
педагогічні умови, необхідні для усвідомленого профільного самовизначення 
школярів у гуманітарній предметній сфері. 

У другому розділі - „Емпіричне вивчення сформованості в учнів основної 
школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання" - розроблено 
структуру готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю 
навчання, визначено критерії та показники її прояву; здійснено відбір діагностичних 
методик і методів дослідження; розкрито методику констатувального етапу 
експерименту та представлено експериментально виявлені рівні сформованості в учнів 
основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання. 

На основі результатів теоретичного аналізу досліджень, предметом яких є 
готовність особистості до профільного і професійного самовизначення (Д. Закатнов, 
Н. Ковальська, В. Мачуський, О. Мельник, О. Морін, Є. Павлютенков, 
В. Сидоренко, О. Тополь, І. Уличний та інші) розроблено структуру готовності учнів 
основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання (когнітивний, 
мотиваційний, діяльнісний і рефлексивний компонен т ) . 

Критерієм сформованості в учнів основної школи когнітивного компоненту 
виступає рівень оволодіння й усвідомленості учнями гуманітарних знань, що 
проявляється у навчальних досягненнях учнів з предметів гуманітарного циклу 
(українська, рідна, іноземні мови, література, історія, суспільствознавство тощо) і 
знаннях дітьми специфіки гуманітарної освіти та її професійної представленості на 
ринку праці. Позитивна мотивація до вивчення гуманітарних предметів (мотиваційний 
компонент) виявляється через позитивне ставлення й інтерес школярів до предметів 
гуманітарного циклу та домінуючий мотив їх вивчення. Сформованість пізнавально-
практичних умінь у гуманітарній предметній сфері (діяльнісний компонент) 
розкривається через вправність виконання провідних видів гуманітарної діяльності, 
активність, самостійність і наполегливість учнів на заняттях з гуманітарних предметів. 
Адекватна самооцінка та самоорганізація профільно-орієнтованої діяльності учнів у 
гуманітарній сфері (рефлексивний компонент) розкривається через самооцінку 
можливостей самореалізації в гуманітарній сфері та здатність до самоорганізації й 
планування навчання в гуманітарному профільному класі 

Відповідно до зазначених критеріїв, їхніх показників, визначено рівні 
сформованості в учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю 
навчання: високий, достатній, низький та непроявлений. 

Високий рівень. Для цієї групи учнів значущим виявилося те, що вони мають 
ґрунтовні знання з гуманітарних предметів і глибоко обізнані зі специфікою 
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гуманітарної освіти та її професійною представленістю на сучасному ринку праці. 
У них сформовано позитивно-активне ставлення та стійкий інтерес до вивчення 
гуманітарних предметів, а в мотиваційній сфері домінують мотиви саморозвитку та 
самовдосконалення. Діти цієї групи вправні та самостійні під час виконання 
більшості провідних видів гуманітарної діяльності, вони активні, наполегливі, здатні 
аналізувати зроблені помилки. При цьому адекватно оцінюють власні можливості 
самореалізації в гуманітарній сфері й мають добре сформоване уявлення про 
особистісний професійний старт у гуманітарній професійній сфері. 

Достатній рівень. Для представників цієї групи значущим виявилося те, що 
вони мають достатні знання з обов'язкових навчальних предметів гуманітарного циклу 
й обізнані зі специфікою гуманітарної освіти та її професійною представленістю на 
сучасному ринку праці. Проте у структурі мотиваційної сфери у них переважають 
пізнавальні й вузькопрактичні мотиви. Діти цієї групи, зазвичай, схильні до 
самостійного розв'язання навчальних і пізнавально-пракгичних завдань, але при цьому 
недостатньо наполегливі у подоланні труднощів і виправленні власних помилок на 
заняттях з гуманітарних предметів. Представники цієї групи достатньо усвідомлюють 
можливості самореалізації в гуманітарній сфері, позитивно й помірковано ставляться 
до продовження навчання в гуманітарному профільному класі. 

Низький рівень. Учні цієї групи мають задовільні навчальні досягнення і 
поверхові знання, які не виходять за межі шкільних навчальних програм предметів 
гуманітарного циклу. Вони лише частково зорієнтовані у системі професійної 
представленості гуманітарної галузі та поверхово ознайомлені зі структурою 
можливої гуманітарної освіти в старшій профільній школі. У них нестійкі інтереси 
до вивчення предметів гуманітарного циклу, а в структурі мотиваційної сфери 
переважають мотиви самоствердження та спілкування з учителем. Учні цієї групи 
лише частково володіють уміннями виконання провідних видів гуманітарної 
пізнавально-практичної діяльності, а самостійно розв'язують тільки прикладні та 
репродуктивні завдання. Вони не в змозі самостійно виправити помилки, а 
перешкоди долають лише за допомогою вчителя. При цьому діти на низькому рівні 
оцінюють можливості самореалізації в гуманітарній сфері. 

Непроявлений рівень. Представники цієї групи мають переважно незадовільні 
навчальні досягнення з обов'язкових шкільних предметів гуманітарного циклу; 
необізнані зі специфікою гуманітарної освіти та її професійною представленістю на 
сучасному ринку праці, тому вони й не прагнуть до самостійної та наполегливої 
пізнавально-практичної діяльності. У цих дітей несформована мотиваційна сфера до 
вивчення гуманітарних предметів, у ній переважають мотиви уникнення 
неприємностей чи спілкування з однолітками, ситуативні інтереси, уявна 
самостійність (списування, копіювання матеріалів); проявляється небажання долати 
труднощі та байдужість до результатів власної практичної діяльності в гуманітарній 
предметній сфері. Учням цієї групи властива неадекватна, переважно занижена, 
самооцінка власної самореалізації в гуманітарній сфері. Діти цієї групи байдуже 
ставляться до продовження навчання в гуманітарному профільному класі й не мають 
жодних планів щодо напряму подальшої професійної діяльності в цьому напрямі. 



9 
Для експериментального виявлення рівнів сформованості в учнів основної школи 

готовності до вибору гуманітарного профілю навчання підібрано комплекс 
діагностичних методик і методів, а саме: методика вивчення ставлення учнів до 
навчальних предметів (Г. Казанцева), методика вивчення домінуючого мотиву 
навчання (Н. Бочкіна, Є. Заір-Бек, А. Тряпіцина), карта спостереження за 
навчальною, пізнавальною та практичною діяльністю учнів у гуманітарній 
предметній сфері, аналіз продуктів діяльності, методика визначення самооцінки 
схильностей учнів до гуманітарних професій (Є. Клімов), методика семантичного 
диференціалу (Ч. Осгуда), інтерв'ю та тестування шкільної успішності. 

Результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що у 68,9% 
п'ятикласників переважає непроявлений і низький рівень засвоєння та 
усвідомленості гуманітарних знань; у 67,3% п'ятикласників практично не 
сформована позитивна мотивація до вивчення гуманітарних предметів; 66,1% 
п'ятикласників відрізняються слабкою розвинутістю навчальних, практично-
пізнавальних умінь в гуманітарній предметній сфері; практично у 78,2% 
п'ятикласників на непроявленому і низькому рівні сформованою є самооцінка та 
самоорганізація навчання учнів у гуманітарній сфері. Таким чином, за результатами 
дослідження учасників констатувального етапу в цілому лише у 4,4% 
п'ятикласників на високому рівні сформованою є готовність до вибору 
гуманітарного профілю навчання, на достатньому - у 23,9% п'ятикласників, на 
низькому - 43,5% учнів, на непроявленому - у 28,2% осіб. 

У третьому розділі - „Експериментальне дослідження педагогічних умов 
формування готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю 
навчання" - визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування в 
учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання; * 
розкрито методику формувального етапу експерименту й проаналізовано його 
результати. 

Враховуючи провідні положення концепцій профільного навчання 
(А. Самодрин, Є. Павлютенков, О. Жафяров, М. Алексєєв, Г. Левченко, В. Мадзігон, 
О. Петунін, М. Фіцула, Н. Ширшина та інші), досвід запровадження допрофільної 
підготовки у вітчизняній і зарубіжній середній загальноосвітній школі, результати 
констатувального етапу експерименту та зважаючи на висновки досліджень вікових 
особливостей школярів основної школи (І. Бех, Л. Божович, Д. Ельконін, 
Д. Фельдштейн, Г. Цукерман та інші), визначено й теоретично обґрунтовано 
педагогічні умови формування в учнів основної школи готовності до вибору 
гуманітарного профілю навчання. До них належать: залучення учнів 5-9-х класів до 
спеціально спроектованої профільно-орієнтованої діяльності гуманітарного 
спрямування; поетапна організація профільно-орієнтованої діяльності залежно від 
вікових особливостей учнів 5-6-х (пізнавально-пошуковий етап), 7-х (орієнтаційний 
етап) і 8-9-х класів (визначально-проектувальний етап); упровадження діяльнісного 
й особистісно орієнтованого підходів у процесі формування в учнів основної школи 
готовності до вибору гуманітарйого профілю навчання. 

Визначені й обґрунтовані педагогічні умови склали основу моделі формування в 
учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання (рис. 1). 
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До структури моделі входять: мета, принципи та основні завдання реалізації 

пізнавально-пошукового, орієнтаційного та визначально-проектувального етапів, 
критерії та рівні сформованості готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання, результат досліджуваного процесу. Метою 
експериментальної моделі, що має структурно-функціональний характер, визначено 
формування в учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю 
навчання. Методологічними принципами профільно-орієнгованої діяльності обрано: 
гуманізацію, суб'єктність, індивідуалізацію, системність. Основні завдання профільно-
орієнтованої діяльності гуманітарного спрямування на пізнавально-пошуковому, 
орієнтаційному та визначально-проекгувальному етапах процесу формування 
готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання, розкриті 
в експериментальній моделі, відтворюють єдність і послідовність процесу формування 
визначених компонентів структури згаданої готовності (когнітивного, мотиваційного, 
діяльнісного, рефлексивного компонентів) в учнів різних класів основної школи в 
процесі класної, позакласної та позашкільної профільно-орієнтованої роботи. 

Розроблена модель формування готовності учнів основної школи до вибору 
гуманітарного профілю навчання склала основу формувального етапу експерименту, 
який було організовано й проведено впродовж 2004-2009 рр. на базі гімназії 
„Софія", БСШК І—III ступенів № 2 („Світоч") і БСШ І—III ступенів № 3 („Талант") 
м. Дніпрорудного Василівського району Запорізької області, ЗОШІ-ІІІ ступенів № 1 
смт. Пологи Запорізької області, ЗНВК № ЗО і колегіуму № 96 („Блінт") Ленінського 
району м. Запоріжжя, Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівського району 
Запорізької області та Чапаєвської СІП І-ІІІ ступенів Пологівського району 
Запорізької області. Загальна кількість учасників формувального етапу 
експерименту становила 345 учнів, з них до складу експериментальної групи (ЕГ) 
ввійшли 166, контрольної групи (КГ) - 179 осіб. Організація участі учнів 
експериментальних класів у спеціально спроектованій профільно-орієнтаційній 
діяльності гуманітарного спрямування здійснювалася шляхом поетапної реалізації 
дослідно-експериментальної роботи з 5-го по 9-й клас. 

На першому, пізнавально-пошуковому, етапі учні експериментальних 
5-6-х класів були залучені до цілеспрямовано організованої класної та позакласної 
діяльності профільно-орієнтованого спрямування, під час якої вони розв'язували 
спеціально розроблені профільно-орієнтовані проблемні та формувальні навчальні 
вправи, практично-пізнавальні завдання розвивального характеру (дослідження-
аналіз, дослідження-зіставлення, дослідження-відновлення, дослідження-
моделювання, дослідження-редагування, творче конструювання, навчальне 
редагування, комунікативний практикум тощо). Виконання таких вправ і завдань 
мало на меті забезпечити достатній рівень знань учнями основного навчального 
матеріалу предметів іуманітарного циклу та вмінь практичної діяльності в 
гуманітарній сфері. Для формування пізнавальних інтересів дітей до різних 
предметів гуманітарного циклу (мови, літератури, історії), оволодіння ними 
певними способами практичної гуманітарної діяльності (елементарна риторика, 
переклад слів і речень, складання віршів, казок тощо) та специфічними 
гуманітарними вміннями (редагування речень, текстів, написання творів, 
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декламування віршів, аналізу історичних фактів тощо) на цьому етапі всі учні 
експериментальних класів були задіяні в роботі гуртків („Світ у казці", „Практична 
граматика", „Азбука журналістики", „У світі давніх таємниць"). Аналіз здобутого 
досвіду та самоорганізації власної участі дітей у профільно-орієнтованій діяльності 
гуманітарного спрямування забезпечувався систематичним використанням 
активізуючих пізнавально-рефлексивних методик (ставимо самим собі запитання, 
установка на „звітність" тощо). 

На другому, орієнтаційному, етапі експериментальної роботи учні 7-х класів 
розв'язували пізнавальні завдання зростаючої складності; використовувалися більш 
складні засоби оволодіння знаннями, які через урізноманітнення пізнавальних задач 
зацікавлювали не лише змістом навчального матеріалу, а й способами роботи з ним; 
застосовувалися прийоми спонукання розумової активності на класних і 
позакласних заняттях з гуманітарних предметів завдяки створенню ситуацій 
здивування, задоволення, сумніву, вагання, радості пізнання нового, невідомого або 
несподіваного відкриття. Згадані методичні прийоми мали на меті підвищити в дітей 
стійкість інтересів до здійснення певного виду пізнавально-практичної діяльності в 
гуманітарній сфері. 

Для мотивації учнів до самостійного оцінювання та корекції результатів своєї 
роботи, формування в них умінь пізнавально-практичної гуманітарної діяльності та 
адекватної самооцінки створювалися ситуації вибору навчальних завдань певного 
типу (репродуктивних, теоретичних, прикладних, творчих, аналітичних) і 
надавалися можливості їх вільної тематичної диференціації (відповідно до сфери 
інтересів кожного учня). Такі профільно-орієнтовані завдання (ігрові завдання 
„Третє зайве", „Назви іншим словом", „Назви ключове слово", робота з 
деформованим текстом, профорієнтаційні та імітаційні ігри „Добери слово-дубль", 
„Доміно", „Віднови послідовність слів", „Випуск класної газети") відповідали 
основним видам діяльності людини в гуманітарній сфері. На цьому етапі також 
проводилася профільно-інформаційна робота в процесі вивчення учнями різних 
предметно-орієнтованих і міжпредметних допрофільних курсів за вибором 
(„Англійська поруч з нами", „Живи за правилами" (автор Т. Ремех), „Як виступати 
перед публікою", „Допоміжні історичні дисципліни" (укладачі Ю. Василюк, 
В. Островський), „Складові вибору гуманітарного профілю навчання", „Цінності і 
смисли професійної кар'єри в гуманітарній сфері"), які мали забезпечити 
усвідомлення учнями структури, специфіки та вимог гуманітарного напряму 
профільного навчання та пов'язаної з ним професійної сфери. 

Третій визначально-проектувальний етап експериментальної роботи 
реалізувався в процесі позакласної роботи з учнями 8-9-х класів. На цьому етапі 
учні експериментальних класів відвідували факультативні заняття гуманітарної 
спрямованості („Культура мовлення та стилістика" (укладач М. Пентилюк), 
„Культура ділового спілкування" (укладачі І. Балмасова, О. Костійчук), „Практикум 
із культури ділового мовлення" (укладач М. Степанюк), „Український мовленнєвий 
етикет" (укладач В. Синюта), „Українська фразеологія" (укладачі О. Глазова, 
Ю. Кузнецов) тощо) та оволодівали змістом гуманітарних міжпредметних 
допрофільних курсів за вибором. Така активність учнів у соціально схвалювальній 
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і суспільно корисній, дослідницькій і проектній діяльності мала на меті 
вдосконалити вміння їхньої творчої самореалізації в гуманітарній сфері та 
сформувати мотиви саморозвитку й самовдосконалення під час вивчення предметів 
гуманітарного циклу. 

Для систематизації школярами знань про представленість гуманітарної освіти 
в професійній діяльності людини та формування адекватної самооцінки кожною 
дитиною своїх потенційних можливостей щодо майбутнього профільного навчання 
в гуманітарному класі старшої школи в навчально-виховний процес 
експериментальної групи була введена експериментальна програма курсу за 
вибором профільно-орієнтованого спрямування „Слово в нашому житті...". 
Розроблена програма цього допрофільного міжпредметного курсу за вибором 
вибудовувалась як система інформаційної, діагностичної і практично 
випробувальної (проведення ряду „спроб вибору гуманітарного профілю навчання") 
роботи. Реалізація її змісту здійснювалася відповідно до завдань: ознайомити учнів 
зі специфікою провідних видів практичної діяльності гуманітарної предметної 
сфери; сформувати в учнів уявлення про профільну й професійну представленість 
гуманітарної галузі; розвинути в них здатність до самопізнання своїх нахилів, 
здібностей та потенційних можливостей щодо успішного навчання в профільному 
класі гуманітарного напряму; збагатити досвід практичної участі в різних видах 
профільної та професійної діяльності в гуманітарній сфері; активізувати пізнавальну 
та творчу гуманітарну діяльність. 

Для формування самооцінки можливостей самореалізації в гуманітарній сфері 
на цьому етапі учнів експериментальної групи залучено до самодіагностичної 
діяльності, організованої за розробленою автором анкетою „Чи приваблює мене 
гуманітарна сфера діяльності?". Згадана анкета спрямовувалася на з'ясування рівня 
здатності, зацікавленості й умотивованості кожної дитини підліткового віку До 
вибору гуманітарного профілю навчання та пов'язаної з ним майбутньої 
професійної діяльності в гуманітарній сфері. Самоаналіз результатів анкетування, 
організація рефлексивної діяльності учнів, що здійснювалася після виконання 
практичних спроб у формі самозвіту за алгоритмом „Я" - „Ми" - „Діяльність", 
створення умов для вибору ними найбільш придатної форми рефлексивної 
діяльності (вербальна, графічне зображення змін, музичні асоціації тощо) і 
систематичне використання рефлексивних прийомів прогнозування мало на меті 
сформувати в кожного учня експериментальної групи адекватну самооцінку 
можливостей самореалізації в гуманітарній сфері. 

Як свідчать результати, позитивні зрушення відбулися в усіх учнів 9-х класів, 
залучених до експерименту, що позначилося позитивною динамікою зміни різних 
показників готовності. У 64,5% учнів експериментальних класів на високому 
(21,7%) і достатньому (42,8%) рівнях проявляється засвоєння та усвідомленість 
гуманітарних знань, що на 29,4% більше, ніж аналогічний показник у контрольній 
групі; у 66,3% учнів експериментальних класів ца високому (13,3%) і достатньому 
(53%) рівні сформованою є' позитивна мотивація до вивчення гуманітарних 
предметів, і це на 29,9% більше, ніж аналогічний показник у контрольній групі; у 
55А% учнів експериментальних класів на високому (10,2%) і достатньому (45,2%) 
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проектувальний етап); упровадження діяльнісного й особиетісно орієнтованого 
підходів у процесі формування в учнів основної школи готовності до вибору 
гуманітарного профілю навчання. 

5. Ефективність педагогічних умов і впровадженої моделі загалом 
підтверджена експериментально, оскільки порівняння результатів до і після 
експерименту засвідчило стійку позитивну динаміку сформованості в учнів 
експериментальної групи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання. 
Різниця в динаміці збільшення кількості учнів контрольної та експериментальної 
груп з високим і достатнім рівнями впродовж формувального етапу експерименту 
становила 26,9%, з них в експериментальній групі загальна кількість учнів з 
високим рівнем зросла на 6,7% і достатнім, відповідно, на 25,3%; у контрольній 
групі ці значення приросту виявилися менш вагомими (+1,7% з високим і +3,4% 
достатнім рівнем). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування в 
учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю навчання. 
Важливим напрямом дослідження залишається науково-методичне обґрунтування 
змісту та педагогічних засобів формування в учнів основної школи готовності до 
вибору технологічного, фізико-математичного та природничого напрямів 
профільного навчання в старшій школі. Подальшого розвитку потребує узгодження 
профільно-орієнтованого змісту освітньої діяльності загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів, його диференціації залежно від регіональної 
специфіки та типу навчального закладу. 
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АНОТАЩЇ 
Бабко Т. М. Формування готовності учнів основної школи до вибору 

гуманітарного профілю навчання. - Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Інститут проблем виховання 
НАПН України. - Київ, 2011. 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми формування готовності учнів до 
вибору профілю навчання; уточнено зміст поняття „готовність учня основної школи 
до вибору гуманітарного профілю навчання"; визначено критерії, показники й 
виявлено рівні сформованості в учнів основної школи готовності до вибору 
гуманітарного профілю навчання. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови 
формування в учнів основної школи готовності до вибору гуманітарного профілю 
навчання; розроблено та апробовано модель формування в учнів основної школи 
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готовності до вибору гуманітарного профілю навчання в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Ключові слова: готовність учнів основної школи до вибору гуманітарного 
профілю навчання, профільно-орієнтована діяльність гуманітарного спрямування, 
гуманітарний навчальний профіль. 

Бабко Т. Н. Формирование готовности учащихся основной школы к 
выбору гуманитарного профиля обучения. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Институт проблем 
воспитания НАПН Украины. - Киев, 2011. 

Диссертация посвящена проблеме подготовки учащихся основной школы к 
осуществлению осознанного выбора гуманитарного профиля обучения в условиях 
общеобразовательного учебного заведения. 

Определена степень исследования проблемы в современной педагогической 
теории и практике. На основе анализа психолого-педагогической литературы 
раскрыта сущность понятия „готовность учащихся основной школы к выбору 
гуманитарного профиля обучения", которая понимается как сложное личностное 
новообразование, проявляющееся в осознании школьником общественной и 
личностной значимости гуманитарного образования, внутренней мотивированности 
на профильное изучение гуманитарных предметов и достаточном владении 
специфическими для гуманитарной практической деятельности знаниями, 
умениями. 

В структуре исследуемого понятия выделено когнитивный, мотивационный, 
деятельностный и рефлексивный компоненты, представленные определенными 
критериями и показателями оценивания. 

Критерием сформированности у учащихся основной школы когнитивного 
компонента выступает уровень усвоения и осознанности учениками гуманитарных 
знаний, который проявляется в их учебных достижениях по предметам 
гуманитарного цикла (украинский, родной, иностранный языки, литература, 
история, обществоведение и т.п.) и знаниях ими специфики гуманитарного 
образования и его профессиональной представленности на рынке труда. 
Положительная мотивация к изучению гуманитарных предметов (мотивационный 
компонент) проявляется через положительное отношение, интерес школьников к 
предметам гуманитарного цикла и доминирующий мотив их изучения. 
Сформированность познавательно-практических умений в гуманитарной 
предметной сфере (деяльностний компонент) раскрывается через владение 
способами выполнения ведущих видов гуманитарной деятельности, активность, 
самостоятельность и настойчивость учеников на занятиях по гуманитарным 
предметам. Адекватная самооценка и самоорганизация профильно-ориентированной 
деятельности учеников в гуманитарной сфере (рефлексивный компонент) 
раскрывается через самооценку возможностей самореализации в гуманитарной 
сфере и способность к самоорганизации планирования обучения в гуманитарном 
профильном классе. 
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Охарактеризовано уровни (высокий, достаточный, низкий и непроявленный) 

сформированное™ у учеников основной школы готовности к выбору гуманитарного 
профиля обучения. 

Обоснованы педагогические условия формирования готовности учащихся 
основной школы к выбору гуманитарного профиля обучения, которые охватывают: 
включение учеников 5-9-х классов в специально спроектированную гуманитарно 
направленную профильно-ориентированную деятельность; поэтапную организацию 
профильно-ориентированной деятельности в зависимости от возрастных 
особенностей учеников 5-6-х классов (познавательно-поисковый этап), 7-х классов 
(ориентационный этап) и 8-9-х классов (определительно-проектировочный этап); 
внедрение деятельностного и личностно ориентированного подходов в процессе 
формирования в учащихся основной школы готовности к выбору гуманитарного 
профиля обучения. 

Определенные и обоснованные педагогические условия составили основу 
разработанной экспериментальной модели формирования у учеников основной 
школы готовности к выбору гуманитарного профиля обучения, в структуру которой 
входят: цель, принципы и основные задания реализации познавательно-поискового, 
ориентационного и определительно-проектировочного этапов, критерии и уровни 
готовности учащихся к выбору гуманитарного профиля обучения, результаты 
исследуемого процесса. Основной целью экспериментальной модели было 
определено формирование у учеников основной школы готовности к выбору 
гуманитарного профиля обучения. Методологическими принципами ее достижения 
избрано: гуманизацию, субъектность, индивидуализацию и системность профильно-
ориентированной работы. 

Определение основных задач познавательно-поискового, ориентационного^ и 
определительно-проектировочного этапов процесса формирования готовности 
учеников основной школы к выбору гуманитарного профиля обучения, раскрытых в 
модели, воссоздавала единство и последовательность процесса формирования 
определенных компонентов структуры упомянутой готовности (когнитивного, 
мотивационного, деятельностного, рефлексивного компонентов) у учеников разных 
классов основной школы в процессе классной, внеклассной и внешкольной 
профильно-ориентационной работы. 

Экспериментальным путем доказана эффективность формирования 
готовности учащихся основной школы к выбору гуманитарного профиля обучения в 
условиях общеобразовательного учебного заведения. 

Ключевые слова: готовность учащихся основной школы к выбору 
гуманитарного профиля обучения, профильно-ориентированная деятельность 
гуманитарной направленности, гуманитарный учебный профиль. 
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The problem of forming students readiness to choose humanitarian type of studies is 

analyzed. The essence of the concept „readiness of basic school students to the choice of 
humanitarian type of studies" is specified; criteria, indexes and levels of basic school 
students readiness to the choice of humanitarian type of studies are determined. 

The pedagogical conditions and model of forming basic school students readiness to 
the choice of humanitarian type of studies in the conditions of general educational 
establishment are theoretically proved and practically checked. 

Keywords: readiness of basic school students to the choice of humanitarian type of 
studies, type-oriented activity, humanitarian type of studies. 
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