
Структурна модель діяльності  
Ємільчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 щодо організації 

профільного навчання 





Допрофільна підготовка 

У 1-4-му класах учні привчаються любити і поважати працю, 
знайомляться з найпоширенішими професіями свого району, 
професіями батьків. У дітей формуються певні трудові вміння.  

У 5-8-му класах вводиться систематичне ознайомлення учнів з 
професіями, їх змістом, вивчаються і спрямовуються їхні 
інтереси, таланти і здібності, організовується відповідна трудова 
діяльність. 

У 9-му класі узагальнюються результати профорієнтаційної 
роботи минулих років, уточнюються професійні наміри і 
складається план по профорієнтації в школі. Визначається 
майбутній вид навчання, проводиться систематичне 
ознайомлення учнів з різними професіями. 



Допрофільна підготовка 

Реалізація інваріантної частини навчальних планів; 
поглиблене вивчення української мови (8-Б клас), 
англійської мови (9-А клас) 

Варіативна частина планів: креслення, основи 
театрального мистецтва, історія рідного краю, 
ізостудія «Барви», основи веб-дизайну та 
програмування, факультативи з основ наук 

Позакласна робота предметників, класних керівників, 
психолого-педагогічної служби, бібліотекаря, 
медпрацівника школи 



Історія профілізації старшої школи 

2004-2006 н.р. – клас природничого профілю  

2006-2008 н.р. – фізико-математичний клас  

2007-2009 н.р. – клас української філології  

2007 – 2009н.р. - клас із вивченням другої іноземної мови                       

2008-2010 н.р. – клас української філології  

2009-2012 н.р. – математичний клас  

2009-2012 н.р. – клас української філологі ї 

2012-2013 н.р. – української філології 

2013-2014 н.р. – правознавчий, українької філології 

2014-2015 н.р. – історичний, біолого-технологічний 

2015-2016 н.р. – правознавчий, української філології 

2016-2017 н.р. – біолого-технологічний 

2017- 2018 н.р. – української філології та правознавчого профілю 

 



Переможці обласних олімпіад – учні 
профільних класів 

 

 Сокирко Сергій – біологія, диплом ІІІ ступеня, 2004 рік 

 Голяка Олександр – географія, диплом ІІІ ступеня, 2004 рік 

 Сокирко Сергій – біологія, диплом ІІІ ступеня, 2005 рік 

 Голяка Олександр – історія, диплом ІІІ ступеня, 2005 рік 

 Євтушок Марія – біологія, диплом ІІІ ступеня, 2006 рік;  географія, диплом ІІІ ступеня, 
2007 рік 

 Ярошенко Віктор – географія, диплом ІІІ ступеня, 2008 рік 

 Євтушок Марія –  українська мова, диплом ІІІ ступеня, 2008 рік; укр.мова, історія, 
дипломи ІІІ ступеня, зарубіжна література, диплом І ступеня, 2009 рік 

 Алілуйко Наталія – укр.мова, історія, правознавство (дипломи ІІІ ступеня); біологія МАН 
– диплом І ступеня 2012 рік;  історія, правознавство, географія 2011 рік 

 Дмитренко Олег – математика, диплом ІІІ ступеня; інформатика, диплом ІІ 
ступеня,2012 рік 

 Коршак Юрій – екологія, диплом ІІ ступеня, 2012 рік 

 Дейнеко Лев – англійська мова, диплом ІІІ ступеня, 2013 рік 

 Марченко Михайло – історія, географія, диплом ІІІ та І ступенів, 2015 р. 

 Швець Тетяна – диплом ІІІ ступеня , англійська мова, математика, географія, 2016 рік 
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