
Відділ  освіти  райдержадміністрації  (м.  Чугуїв,  вул.  Якіра,  буд.  32,
тел. 2-22-02)

Відділом освіти проаналізовано стан впровадження профільного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2015/2016 навчальному році, в
результаті чого встановлено, що керівниками навчальних закладів аналізується
науково-методичне,  програмне, кадрове забезпечення та з’ясовуються реальні
можливості кожного навчального закладу щодо профілізації старшої школи. У
кожному навчальному закладі проводиться просвітницька робота серед батьків
та учнів щодо вибору профілю навчання, роз’яснення  його суті.  

Враховуючи  побажання  учнів,  батьків,  місцеві  умови  проживання,  на
підставі  аналізу  вступу  учнів  шкіл  до  вищих  навчальних  закладів,
працевлаштування  учнів  після  школи,  забезпеченості  кадрами,  навчально-
методичне забезпечення  у 2015/2016 навчальному році у 5 навчальних закладах
району  організоване  профільне  навчання  для  119  учнів  (Есхарівська,
Малинівська  загальноосвітні  школи  І-ІІІ  ступенів,   Коробочкинський,
Новопокровський навчально-виховні комплекси та в Малинівська гімназія. На
базі  цих  навчальних  закладів  функціонує  8  профільних  класів  за  такими
напрямками:

- української  філології  –   Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
Малинівська гімназія, Новопокровський НВК;

-    фізико-математичний – Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- історичний – Коробочкинський НВК ;
-    екологічний – Новопокровський НВК;
-    економічний – Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 Поглиблене  вивчення  предметів  організоване  в  Малинівській

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. На базі цього навчального закладу працює
один клас, у якому поглиблено вивчається українська мова.

У  навчальних  закладах  району  значна  увага  приділяється  кадровому
забезпеченню  профільного  навчання.  Із  81  учителя,  які  викладають  у  цих
класах,  мають  І  кваліфікаційну  категорію  19  педагогів,  вищу  –  41,  звання
«Старший  вчитель»  –  20,  «Вчитель-методист»  –  10.  Педагоги  систематично
підвищують свій професійний рівень шляхом проходження курсової підготовки,
самоосвіти, участі у роботі шкільних та районних методичних об’єднань.

З  метою  системного  підходу  до  організації  профільного  навчання
методичним  кабінетом  відділу  освіти  райдержадміністрації  здійснюються
систематична координація дій, надається відповідна методична та організаційна
допомога.  Питання  профілізації  старшої  школи  розглядається  на  нарадах  та
семінарах  керівників  навчальних  закладів,  проблеми  з  цього  питання
обговорюються  на  засіданнях  районних  методичних  об’єднань  вчителів-
предметників.

За  результатами  моніторингових  досліджень,  48%  випускників
профільних класів продовжують навчання за обраним у школі напрямком.


