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У процесі роботи було встановлено, що в умовах сьогодення українська 

система шкільної освіти потребує кардинальних змін з одночасним 
збереженням напрацьованого вітчизняного досвіду профільного навчання. 
Профільна школа як фундаментальна проблема педагогіки не є чимось 
новим, натомість має власну світову та вітчизняну історію.  Становлення, 
розвиток і розв’язання цієї проблеми відбувалось поступово: від простих 
вимог враховувати індивідуальні можливості кожного учня до виділення їх у 
відповідний дидактичний принцип.  

З’ясовано, що профільне навчання – це вид диференційованого 
навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей 
учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 
змісті та структурі організації навчання [3]. 

Визначено, що становлення та розвиток профільної школи у 90-роках 

XX століття здійснювалось у декілька етапів, а саме: І-й етап – 1990 – кінець 
90-их років ХХ ст. – розвиток закладів освіти нового типу, становлення 
профільного навчання в загальноосвітній школі; ІІ-й етап – 1999 р. – 
законодавче введення профільного навчання в старшій школі незалежної 
України та пов’язаний із формуванням нормативно-правової бази, 
створенням шкіл нового типу та запровадженням у них профільної 
диференціації; ІІІ-й етап – 1996 р. – формування змісту освіти 
загальноосвітньої школи, формування державного стандарту загальної 
середньої освіти, визначення інваріантної та варіативної складової змісту 
навчання [1]. 

 11 квітня 1990 року на засіданні Президії АПН СРСР було заслухано 
«Концепцію диференціації навчання у середній загальноосвітній школі» 
згідно до якої метою диференційованого навчання є індивідуалізація 
навчання, основана на створенні оптимальних умов для виявлення задатків, 
розвитку інтересів та здібностей кожного школяра. 

Досліджено, що з 1991 року для розвитку здібностей, талантів дітей 

створювалися профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, приватні, 
кооперативні школи, а також різні типи навчально-виховних комплексів, 
об’єднань із поглибленим вивченням окремих предметів [2]. 
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Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині 

потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати 
зверненне до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих 
та власним. В роботі з дітьми (а особливо з тими, що вже мають порушення 
мовлення) велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м’язів 
рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з факторів його 
формування. Зв’язок рухів руки з мовленням був відмічений ще в 1928 році. 
Пізніше, на основі спеціально проведених дослідів було висунуто думку про 
те, що рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і 
прискорюють розвиток мовлення дитини. 

Тренування рухів пальців рук дітей покращує не тільки рухові можливості 
дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. У свою чергу, формування 
рухів руки тісно пов’язано з розвитком рухового аналізатора і зорового 
сприймання, різних видів чутливості, просторового орієнтування, координації 
рухів та ін. 

Рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної 
готовності до шкільного навчання. Недарма в багатьох школах України 
існують, так звані, співбесіди, тестування під час яких серед інших завдань 
дитині пропонуються завдання на визначення рівня розвитку дрібної 
моторики. Дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє 
логічно мислити, в неї достатньо розвинуті пам’ять, увага, зв’язне мовлення. 

Недостатній розвиток зорового сприймання, уваги та, зокрема, дрібної 
моторики, призводить до виникнення негативного ставлення до навчання. У 


