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АНОТАЦІЯ 

Кода С.В. Формування готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Суми, 2021. – Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка, Суми, 2021. 

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті. 

У першому розділі  виявлено стан розробленості проблеми формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті в педагогічній теорії і практиці, 

схарактеризовано поняттєвий апарат дослідження, описано сутність і 

структуру готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

За результатами науково-методичних розвідок встановлено, що 

відповідальність за формування в учнів умінь самостійно й усвідомлено 

приймати рішення щодо майбутньої професії покладається на систему 

шкільної освіти, виважене управління професійним самовизначенням учнів 

визначено серед професійних завдань вчителя. Управління професійним 

самовизначенням учнів схарактеризовано як систему впливів на особистість 

учня з метою зваженого вибору майбутньої професії та самореалізації. 

За результатами термінологічного аналізу понять «готовність», 

«готовність до діяльності», «готовність до профорієнтаційної діяльності», 

аналізу професійної діяльності вчителя фізики щодо управління професійним 

самовизначенням учнів потрактовано поняття «готовність учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів»: інтегративна якість 
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особистості, що охоплює ціннісні настанови і прагнення сприяти 

професійному самовизначенню учнів у процесі навчання фізики, знання про 

методики професійного самовизначення учнів, уміння здійснювати вплив на 

усвідомлене професійне самовизначення учнів у процесі навчання фізики та 

навички рефлексії щодо ефективності таких впливів.  

На основі структурно-логічного аналізу схарактеризовано складові 

компоненти готовності учителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів: мотиваційний (ціннісні настанови і прагнення 

вчителя фізики до управління професійним самовизначенням учнів у процесі 

навчання фізики); гносеологічний (спеціалізовані знання про методики 

професійного самовизначення учнів); праксеологічний (професійні вміння 

застосовувати спеціалізовані знання про методики професійного 

самовизначення учнів та правильно вибудовувати процес управління 

професійним самовизначенням учнів); рефлексивно-особистісний (здатність 

рефлексувати щодо управління професійним самовизначенням учнів). 

У другому розділі розроблено й теоретично обґрунтовано модель 

формування готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Авторська модель формування готовності учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті 

розглядається під кутом системного, аксіологічного, акмеологічного, 

особистісно-діяльнісного, функціонального підходів. Процес формування 

готовності враховує дотримання загальних дидактичних та специфічних 

принципів професійної підготовки вчителя фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів (постійного особистісного 

професійного розвитку, інтегративності видів знань та вмінь, 

прогностичність, інноваційність, опора на власний практичний досвід), 

принципів STEM-освіти (зміщення акцентів в освітній діяльності з 

вузькопредметних на більш загальні; оновлення змісту навчальних 

предметів; оцінювання результатів навчання через ключові та предметні 
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компетентності учня; запровадження компетентнісно орієнтованих форм, 

інтерактивних методів навчання, ігрових технологій навчання для розвитку 

логічного, критичного і креативного мислення; застосування науково-

технічних знань у ситуаціях реального життя; активна комунікація і 

командна робота; креативні та інноваційні підходи до створення проєктів). 

Обґрунтовано, що реалізація моделі формування готовності учителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті має відбуватися з дотриманням таких педагогічних умов: посилення 

мотивації до впровадження STEM-освіти (упровадження ігрових технологій, 

цифрових технологій, проєктної діяльності, освітньої робототехніки, 

застосування науково-технічних знань у ситуаціях реального життя на уроках 

фізики); поглиблення психолого-педагогічних знань про індивідуальні 

особливості нового покоління учнів, їх уподобання у професійному 

самовизначенні; розвиток знань учителів фізики про діагностувальні 

методики професійного самовизначення та цифрові інструменти їх реалізації. 

У третьому розділі розроблено критерії і показники, на основі яких 

схарактеризовано рівні готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів; експериментально перевірено 

ефективність моделі формування готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Для перевірки ефективності моделі формування готовності учителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті розроблено діагностувальний апарат дослідження, до якого увійшли 

критерії та показники: потребовий критерій характеризується показником 

«Мотивація до управління професійним самовизначенням учнів», знаннєвий 

критерій – показником «STEM-грамотність та знання методик 

профорієнтаційної діяльності», діяльнісний критерій – показником «Уміння 

управляти професійним самовизначенням учнів», оцінювальний критерій – 

показниками «Рефлексія» і «Здатність до професійного удосконалення».  
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За результатами педагогічного експерименту підтверджено 

статистично значущі відмінності у результатах підготовки КГ і ЕГ; зросла 

кількість учителів фізики, які чітко усвідомлюють необхідність 

цілеспрямованого управління професійним самовизначенням учнів, мають 

мету, цілі, самостійно розроблену програму управління професійним 

самовизначенням учнів, потребу в досягненні мети; чіткі ціннісні орієнтації 

на управління професійним самовизначенням учнів та усвідомлення 

особистісного сенсу й значущості такого управління; володіють уміннями і 

навичками управління професійним самовизначенням учнів (демонструють 

пізнавальну й творчу активність; уміють самостійно проєктувати управління 

професійним самовизначенням учнів, спрямувати власну діяльність на 

управління професійним самовизначенням учнів; демонструють чітке 

володіння методами і прийомами управління професійним самовизначенням 

учнів; демонструють високий рівень самодисципліни, самоорганізації, 

здатності до ефективного управління професійним самовизначенням учнів, 

відповідальності за власний професійний розвиток у напрямі управління 

професійним самовизначенням учнів. 

Ключові слова: вчитель фізики; професійне самовизначення; 

управління професійним самовизначенням учнів; післядипломна освіта; 

готовність; готовність до управління професійним самовизначенням учнів. 
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ABSTRAСT 

Koda S.V. Formation of readiness of physics teachers to manage 

professional self-determination of pupils in postgraduate education. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis on competition of a scientific degree of for candidate of 

pedagogical sciences (PhD) on a specialty 13.00.04 – theory and methods of 

professional education. – Sumy Regional Instifute of Postgraduate Pedagogical 

Education, Sumy, 2021. – Sumy State Pedagogical University named after 

A.S. Makarenko, Sumy, 2021. 

The dissertation research is devoted to the problem of forming the readiness 

of physics teachers to manage the professional self-determination of pupils in 

postgraduate education. 

The formation of pupils' ability to independently and consciously make 

decisions about the future profession is entrusted to the school education system. 

Therefore, the professional self-determination of pupils is one of the main areas of 

educational work in the school, which is focused on preparing for a conscious 

choice of profession. 

Physics teachers should use their subject to manage the professional self-

determination of pupils in the field of "man-technique" 

The formation of the readiness of physics teachers to manage the 

professional self-determination of pupils is carried out in the system of 

postgraduate pedagogical education. It is focused on the continuous professional 

development of the teacher. 

Readiness of physics teachers to manage professional self-determination of 

pupils is an integrative quality of personality, which is a set of values and 

aspirations to professional self-determination of pupils in teaching physics, 

knowledge of methods of professional self-determination of pupils, skills to 

manage professional self-determination of pupils and learning for this type of 

activity. 
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Components of physics teachers 'readiness to manage pupils' professional 

self-determination: motivational component (physics teacher's values and 

aspiration to manage pupils 'professional self-determination in the process of 

teaching physics) epistemological component (specialized knowledge of pupils' 

professional self-determination methods); praxeological component (professional 

skills that help to apply specialized knowledge about methods of professional self-

determination of pupils and correctly build the process of managing professional 

self-determination of pupils); reflexive-personal component (ability to assess and 

reflect on the management of professional self-determination of pupils). 

The author's model of formation of readiness of physics teachers to 

management of professional self-determination of pupils is considered from a 

position of system, axiological, acmeological, personal-activity, functional 

approaches. The process of formation of readiness requires observance of general 

didactic and specific principles (constant personal professional development, 

integrative types of knowledge and skills, predictability, innovation, reliance on 

own practical experience, principles of STEM-education). 

The process of forming the readiness of physics teachers to manage the 

professional self-determination of pupils in postgraduate education involves 

improving the content, methods and tools of teaching and forms of organization of 

educational activities. Improving the content is carried out through the introduction 

of disciplines "Management of professional self-determination of pupils in the 

conditions of New Ukrainian School in physics lessons", "Digital tools for teachers 

to manage professional self-determination of pupils", "Psychological and 

pedagogical features of teaching centennial generation". Effective forms: lectures 

with pauses; trainings; master classes; quests, seminars; laboratory work. Methods: 

STEM education methods; creating a situation of interest, problem-based learning, 

interactive, game, project, group learning methods, methods of developing logical, 

critical and creative thinking. Effective tools: Internet resources and professionally 

oriented tasks. 
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Implementation of the model of formation of readiness of physics teachers 

for management of professional self-determination of pupils in postgraduate 

education should occur with observance of pedagogical conditions: 

- strengthening the motivation to implement STEM education (introduction 

of game technologies, digital technologies, project activities, educational robotics, 

application of scientific and technical knowledge in real life situations in physics 

lessons); 

- deepening psychological and pedagogical knowledge about the individual 

characteristics of the new generation of pupils, their preferences in professional 

self-determination; 

- development of knowledge of physics teachers about diagnostic methods 

of professional self-determination and digital tools for their implementation. 

Diagnosis of levels is based on criteria and indicators: the need criterion 

with the indicator "Motivation to manage professional self-determination of 

pupils", the knowledge criterion with the indicator "STEM literacy and knowledge 

of career guidance techniques", the activity criterion with the indicator "Ability to 

manage professional self-determination" with indicators "Reflection" and "Ability 

to improve". 

The levels of readiness of physics teachers to manage pupils' professional 

self-determination are characterized (low, medium, high levels). 

Experimental verification of the effectiveness of the theoretically developed 

model of forming the readiness of physics teachers to manage the professional self-

determination of pupils in postgraduate education was carried out through the 

organization and conduct of a pedagogical experiment. 

According to the results of statistical analysis of empirical data of the 

pedagogical experiment, we confirmed the positive dynamics of readiness levels in 

the experimental group for each of the indicators. The greatest dynamics is for the 

indicator "Ability to manage professional self-determination of pupils" (low level -

31.3% increased to + 14.1% of medium and + 17.2% of high levels). The lowest 

dynamics in absolute terms is about 20% recorded simultaneously for the 
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indicators "Reflection" and "Ability for professional development". We believe 

that the decisive factor in the positive changes was the observance of pedagogical 

conditions and the use of non-traditional forms and methods of teaching, 

improving the content of preparation and use of trainings, master classes, and 

quests. 

Key words: physics teacher; professional self-determination; management 

of professional self-determination of pupils; postgraduate education; readiness; 

willingness to manage professional self-determination of pupils. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Тенденції глобалізації та 

інформатизації суспільства початку ХХІ-го століття вплинули на розвиток 

економіки і виробництва, а також на пріоритети молоді у виборі професії. В 

українському суспільстві на відміну від професій, які потребують якісної 

технічної і природничо-математичної підготовки, простежується сталий 

попит на професійну освіту в галузях економіки, державного управління і 

адміністрування, юриспруденції, маркетингу тощо. Перенасичення ринку 

праці фахівцями призводить до працевлаштування не за спеціальністю, до 

перенавчання, що потребує додаткової фінансової підтримки від держави. 

Зазначене актуалізує проблему професійного самовизначення молоді ще на 

етапі її навчання в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), де функцію 

управління її професійним самовизначенням покладено передусім на 

вчителя.  

Учитель фізики має не лише формувати адекватну природничу картину 

світу, бути обізнаним у сучасних підходах до навчання, неперервно 

розвивати систему власних знань про фізичні процеси та їх пояснення за 

результатами останніх наукових досліджень і відкриттів, формувати в учнів 

міжпредметні зв’язки фізики з іншими навчальними предметами, а й 

набувати нових знань про сучасні професії, орієнтуватися в запитах 

суспільства щодо фахівців, професійна діяльність яких пов’язана з фізичною, 

технічною, природничо-математичною освітою.  

Паралельно формування й розвиток спеціальних знань та вмінь натепер 

уможливлені в системі післядипломної освіти, що орієнтована на професійне 

вдосконалення учителів фізики, однак значною мірою зосереджується на 

предметній галузі фізики й не враховує доцільність підготовки до управління 

професійним самовизначенням учнів. Тому з урахуванням ідей Нової 

української школи про формування низки компетентностей, серед яких 

інноваційність і навчання протягом життя, та вимог Професійного стандарту 

вчителя, де акцентовано на формуванні в учня «я-ідентичності», 
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актуалізується проблема формування готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Нормативним підґрунтям дослідження слугують Закони України «Про 

вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про професійний розвиток 

працівників» (2012 р.), Національна стратегія розвитку освіти до 2021 року 

(2013), Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років (2014), 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016), 

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (2020), 

«Меморандум освіти протягом життя» (A Memorandum of Lifelong Learning) 

(2000), Професійний стандарт вчителя (2020), Типова освітня програма 

організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладами післядипломної педагогічної освіти (2018 р.), Порядок підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (2019) та ін. 

Теоретичною основою дослідження стали праці, в яких: 

– обґрунтовано положення сучасної філософії і методології 

професійної підготовки (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.), 

неперервної освіти (В. Стрельников, М. Солдатенко та ін.) та освіти дорослих 

(Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін.), освіти протягом життя (В. Вітюк, 

В. Візетіу, М. Войцехівський, І. Титаренко та ін.);  

– визначено теоретичні та методичні засади професійної підготовки 

вчителя (М. Бурда, В. Галузинський, С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, 

О. Набока, О. Савченко, О. Семеног, О.Семеніхіна та ін.), особливості 

професійної діяльності вчителя-предметника, у т.ч. вчителя фізики 

(С. Величко, С. Гончаренко, М. Каленик, Ю. Лук’янов, В. Мацюк та ін.), 

підвищення його кваліфікації (В. Гриньова, А. Данильєв, А. Зубко, 

Н. Клокар, Н. Клясен, О. Котенко, В. Овчарук, В. Олійник та ін.);  

– схарактеризовано методологічні і методичні аспекти розвитку 

системи післядипломної педагогічної освіти (Я. Болюбаш, Л. Даниленко, 

Т. Сорочан та ін.) та специфіку підвищення кваліфікації педагогів (та ін.), 
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підходи до професійного розвитку особистості: акмеологічний (А. Деркач, 

О. Дубасенюк, А. Реан, В. Сидоренко та ін.), системний (С. Гончаренко, 

О. Ільєнко, Н. Кузьміна, О. Мармаза, В. Сластьонін та ін.), аксіологічний 

(Ж. Гараніна, В. Знаков, С. Маслов, В. Франкл та ін.), особистісно-

діяльнісний  (Н. Кузьміна, Т. Новаченко та ін.);  

– визначено шляхи професійного самовизначення молоді в умовах 

ЗЗСО (Б. Бурняшова, С. Вершиніна, Л. Гриценок, Л. Гуцан, О. Морін, 

О. Пархоменко, М Тименко І. Ткачук та ін.) та особливості підготовки 

майбутніх учителів до профорієнтаційної діяльності (В. Осадчий, 

Н. Пономарьова, І. Чорна та ін.). 

Дослідники окреслюють проблеми формування психологічної 

готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі 

(І. Чорна), професійного консультування молоді засобами Інтернет 

(В. Осадчий), підготовки до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності (М. Острога). Натомість у теорії і практиці 

професійної підготовки залишаються невирішеними проблеми формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті, що підтверджується низкою актуальних 

суперечностей:  

– між запитом суспільства на успішне професійне самовизначення 

молоді в умовах ЗЗСО та неготовністю учителів фізики управляти 

професійним самовизначенням учнів;  

– між орієнтацією системи післядипломної освіти на всебічний 

розвиток учителів фізики, та відсутністю в ній програм, орієнтованих на 

формування готовності вчителів до управління професійним 

самовизначенням учнів; 

– між запитом вчителів фізики на формування в них готовності до 

управління професійним самовизначенням учнів в межах післядипломної 

освіти та відсутністю ефективних моделей формування означеної готовності 

в системі післядипломної освіти.  
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Ураховуючи актуальність проблеми та її недостатню розробленість у 

педагогічній теорії та практиці, обрано тему дисертаційного дослідження 

«Формування готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у післядипломній освіті». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблема дослідження пов’язана з тематичним планом науково-дослідної 

роботи кафедри фізики та методики навчання фізики Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка в рамках теми 

«Формування предметної компетентності засобами і технологіями сучасного 

освітнього середовища» (0118U006586, 2018-2020 рр.), в межах якої 

авторкою розроблено модель формування готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Міжвідомчою радою з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол №3 від 27 березня 2012 року) та вченою радою 

Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (протокол №5 від 26 листопада 2015 року). 

Об’єкт дослідження – післядипломна освіта вчителів фізики. 

Предмет дослідження – модель формування готовності вчителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці моделі формування готовності вчителів фізики 

до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1) виявити стан розробленості проблеми формування готовності 

вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у 

післядипломній освіті в педагогічній теорії і практиці;  

2) описати сутність і структуру готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті;  
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3) розробити й теоретично обґрунтувати модель формування готовності 

вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у 

післядипломній освіті; 

4) розробити критерії і показники, на основі яких схарактеризувати 

рівні готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у післядипломній освіті;  

5) експериментально перевірити ефективність моделі формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті.  

Для реалізації мети дослідження і вирішення поставлених завдань було 

використано комплекс методів дослідження:  

− теоретичні: аналіз та систематизація наукових джерел з метою 

виявлення стану розробленості проблеми дослідження та узагальнення 

практичного досвіду щодо формування готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті; 

термінологічний аналіз для визначення сутності ключових дефініцій 

дослідження, тлумачення поняття «готовність вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів»; структурно-логічний аналіз для 

визначення структури готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів, критеріїв і показників її сформованості; зіставлення 

для характеристики рівнів готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів; педагогічне моделювання з метою 

розроблення моделі формування готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті; графічний 

аналіз для унаочнення змін у рівнях сформованості компонентів готовності; 

− емпіричні: анкетування з метою визначення практичного стану 

розробленості проблеми формування готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний 

етапи) для перевірки ефективності моделі формування готовності вчителів 
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фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті; тестування (дидактичне та психо-діагностувальне) для визначення 

рівнів готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів;  

− статистичні: методи описової статистики, критерій однорідності 

Пірсона і критерій оцінки середніх Стьюдента з метою опрацювання 

результатів педагогічного експерименту та обґрунтування вірогідності 

отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження є у тому, що: 

– вперше розроблено і теоретично обґрунтовано модель формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті; 

– уточнено сутнісні характеристики поняття «готовність вчителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті»;  

– описано структуру готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті;  

– розроблено діагностувальний інструментарій для оцінювання рівнів 

(інтуїтивний, репродуктивний, продуктивний) готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті; 

– удосконалено зміст, форми і методи формування готовності вчителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті;  

– подальшого розвитку набули наукові положення щодо формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці 

навчально-методичного супроводу процесу формування готовності вчителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті. Удосконалено програму підвищення кваліфікації вчителів через 
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розроблення авторських дисциплін «Управління професійним 

самовизначенням учнів в умовах НУШ на уроках фізики», «Цифрові 

інструменти вчителя для управління професійним самовизначенням учнів», 

«Психолого-педагогічні особливості навчання покоління центеніалів»; 

розроблено навчально-методичні матеріали (медичні рекомендації 

«Управління професійним самовизначенням учнів у процесі вивчення фізики 

в профільних класах», з упровадження елементів STEM-освіти у навчання 

природничо-математичних дисциплін; анотований каталог «STEM-освіта: 

теорія і практика»); розроблено діагностувальний інструментарій для 

визначення рівнів готовності учителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів (авторські завдання тестів за показником «STEM-

грамотність та знання методик профорієнтаційної діяльності», творчі 

завдання для лабораторної роботи за показником «Уміння управляти 

професійним самовизначенням учнів»). 

Матеріали дослідження можуть бути використані науково-

педагогічними працівниками для вдосконалення теорії і практики 

професійної підготовки вчителів фізики у процесі післядипломної освіти, 

організації самостійної, індивідуальної роботи, при створенні навчальних 

посібників, методичних рекомендацій з професійно орієнтованих дисциплін, 

учителями у процесі підготовки науково-дослідних робіт, наукових і творчих 

проєктів, у системі професійної підготовки майбутніх учителів фізики на 

освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр» (спеціальність «014 Середня освіта 

(Фізика)».  

Основні положення та результати дослідження упроваджено в освітній 

процес Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

(довідка №194 від 12.02.2013 р.), Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (довідка №1401 від 10.02.2021 р.), 

Сумського державного університету (довідка №01.01/15-05/3042 від 

13.02.2021 р.), Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (довідка №174/1/07-20 від 12.03.2021 р.)., 
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Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(довідка №1012/1 від 08.04.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наведені в дисертації результати 

отримані авторкою самостійно. У спільних публікаціях: надано визначальні 

характеристики освітнього середовища [150]; обґрунтовано доцільність 

використання елементів STEM-освіти на уроках фізики [145]; уточнено 

особливості практичної реалізації  STEM-освіти [347]. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та результати проведеного дослідження апробовані на наукових 

заходах різних рівнів, зокрема, міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних 

взаємодій» (Суми, 2011 р.); «Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка» (Суми, 2015-2016 рр.); «Діджиталізація в Україні: інновації в 

освіті, науці, бізнесі» (Бердянськ, 2019 р.); «Економіка, управління, освіта і 

наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації» 

(Мелітополь, 2020 р.); усеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та 

технологічний аспект» (Суми, 2010 р.); «Особистісно-професійна 

компетентність педагога: теорія і практика» (Суми,  2019-2021 рр.). 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на 

засіданнях кафедри фізики та методики навчання фізики Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2018-

2020 рр.). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

опубліковано в 21 науковій і навчально-методичній працях (із них 18 – 

одноосібні): 1 розділ у колективній монографії, 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття в закордонному виданні, 11 матеріалів 

апробаційного характеру, 2 праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 
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Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (347 найменувань, із них 10 – 

іноземними мовами) та 11 додатків на 43 сторінках. Дисертація містить 

27 таблиць та 59 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації становить 286 сторінок, із них основний 

текст – 185 сторінок 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ  

ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ  

У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

 

1.1. Управління професійним самовизначенням учнів як 

педагогічна проблема 

Здійснення прориву до якісно нової освіти – освіти ХХІ століття – 

освіти для людини має стати результатом реформування загальноосвітньої 

школи в Україні [73]. Так, у відповідності до нової Концепції загальної 

середньої освіти (12-річна школа), вектор шкільної освіти в Україні 

переноситься до напрямку цінностей особистісного розвитку учня [159].  

У цьому контексті одним із провідних завдань загальноосвітньої школи 

є забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення 

випускників, формування їх готовності до свідомого вибору і оволодіння 

майбутньою професією. Цілеспрямований розвиток здатності учнів до 

життєвого та професійного самовизначення в умовах, що змінюються, на 

думку вчених, має складати ядро та сутність особистісно-орієнтованої 

навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі, що буде спільно 

виконуватися учнями та вчителями [323]. 

 Вирішення поставленого складного завдання вимагає від школи 

якнайшвидшого оновлення навчального змісту і методик навчання, які 

формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, 

критично мислити, користуватись цифровими технологіями, здатності до 

життєвого і професійного вибору. 

Професійна орієнтація складне і багатопланове явище, яке може 

розглядатися, як зазначають дослідники, у психолого-педагогічному, медико-

біологічному та соціально-економічному аспектах. Так, профорієнтаційна 

робота має виховний вплив на професійні інтереси людей, сприяє 
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формуванню позитивних мотивів вибору професії, забезпечує узгодження 

інтересів особистості і суспільства. З іншого боку, правильно організований і 

грамотний вибір професії передбачає врахування вимог до здоров’я і 

окремих фізичних якостей, необхідних для певної діяльності. Окрім того, 

розбудована система профорієнтаційної роботи дозволяє ефективно для 

економічного розвитку використати основні національні ресурси будь-якої 

країни – її кадрові ресурси [72]. 

Здійснення професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл у нашій 

країні регламентується цілою низкою державних нормативних документів, 

серед яких Конституція України, Закони України «Про освіту» [99], «Про 

загальну середню освіту» [98], «Про позашкільну освіту», «Про професійно-

технічну освіту»,  «Про вищу освіту» [97], Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012-2020 роки, Національна доктрина розвитку освіти в 

Україні в XXI столітті [247], Національна програма «Діти України», 

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепція 

профільного навчання у старшій школі, Концепція загальної середньої освіти 

зі створення організаційно методичних передумов для переходу старшої 

школи на профільне навчання, Концепція державної системи професійної 

орієнтації населення та інші [242; 246; 248]. 

Як зазначалося, професійна орієнтація нормативно в Україні 

визначається як науково обґрунтована система взаємопов’язаних 

економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, 

спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та 

реалізації здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, 

можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або на 

зміну виду трудової діяльності [158]. 

Проблеми професійної орієнтації молоді широко розглядаються у 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених.  

Термін професійна орієнтація походить від латинського рrofessіо – рід 

занять і французського оrientatiоn – установка. 

http://www.osvita.org.ua/pravo/law_03/
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_04/
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_04/
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У науковій літературі країн пострадянського простору пропонувалися 

різні підходи до визначення сутності професійної орієнтації та мала місце 

обумовлена об’єктивними факторами суспільного розвитку загальна 

тенденція до еволюційних змін у тлумаченні цього поняття. 

У радянський період до 70-х років ХХ століття професійна орієнтація у 

повній відповідності до ідеологічних настанов розглядалася як система 

заходів, спрямованих на підготовку молодої людини до вибору професії або 

групи професій на основі врахування, передусім, потреб суспільства і лише 

потім, як другорядних, інтересів і схильностей учня, а головний акцент 

робився на державне управління процесом такої підготовки [94]. 

У 1972 р. І. Назімовим запропоновано одну із перших концепцій 

профорієнтаційної роботи, де науково обґрунтовано систему форм, методів і 

засобів впливу на учнів та осіб, які працевлаштовуються, яка базувалася на 

основі об’єктивної оцінки та врахуванні схильностей, здібностей та інших 

індивідуальних якостей людини [208].  

К. Платонов визначав професійну орієнтацію як систему психолого-

педагогічних, методичних і державних заходів, спрямованих на допомогу 

людині, яка вступає в життя, у виборі професії із врахуванням потреб 

суспільства, а також своїх інтересів та здібностей [237].  

Потім, із 80-х років ХХ століття, професійну орієнтацію деякі 

дослідники почали розглядати по-іншому – як засіб підготовки особистості 

до професійного самовизначення, але при цьому потреби суспільства 

залишалися домінуючими над потребами особистості.  

Є. Климов розглядав професійну орієнтацію як керівництво процесом 

побудови професійних життєвих планів учнів, вибором ними трудового 

шляху [120]. Слід відзначити, що Є. Климовим розроблено теоретичні та 

методичні основи професіографії та вибору професії, а запропонована ним 

класифікація професій за предметом праці («людина», «техніка», «знакова 

система», «художній образ», «природа») й нині широко використовується у 

вітчизняній та зарубіжній науці [121].  
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Особливий внесок у розвиток поняття професійної орієнтації був 

зроблений Б. Федоришиним, під керівництвом якого було розроблено нову 

концепцію професійної орієнтації, яка вперше у радянській науці розглядала 

особистість як суб’єкта профорієнтаційної діяльності [312]. 

Уже з 90-х років ХХ століття підходи до визначення профорієнтації 

змінилися ще більш суттєво, оскільки на перше місце стали висуватися 

потреби особистості.  

За поглядами психолога Л. Суботіної, професійна орієнтація є 

державною системою науково-зумовленої підтримки й допомоги особистості 

у виборі нею найбільш адекватної професії, за допомогою якої відбувається 

узгодження бажань особистості та потреб суспільства у професійному 

світі [299]. 

На думку М. Пряжнікова, під профорієнтацією слід розуміти широкий 

комплекс орієнтуючих заходів (у тому числі з педагогіки й психології), по 

наданню допомоги людині у виборі професії. При цьому, предметом 

профорієнтації є суб’єкт, що самовизначається у світі професійної праці та в 

особистісному сенсі трудової діяльності [252].  

В Українській енциклопедії освіти (2008 р., головний редактор 

В. Кремінь) професійна орієнтація визначена як «…комплексна науково 

обґрунтована система практичних методів і засобів впливу на особистість з 

метою забезпечення самостійного й усвідомленого вибору професії, її 

освоєння та здійснення професійної діяльності на основі врахування 

індивідуально-психологічних властивостей людини та потреб ринку праці в 

кадрах» [88]. 

Забезпечення професійного самовизначення особистості вважають 

основною метою професійної орієнтації провідні вітчизняні вчені 

Н. Гончарова, Б. Федоришин, О. Мельник, Є. Павлютенков, М. Піддячий, 

В. Сидоренко, В. Синявський, М. Тименко, М. Янцур та інші. 

При цьому, як визнають фахівці, професійна орієнтація виконує 

соціальну, економічну, психолого-педагогічну і медико-фізіологічну функції, 
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а з точки зору наукових досліджень, професійна орієнтація постає особливою 

галуззю знань, яка формується на стику педагогіки, психології, соціології, 

економіки, філософії, медицини, права та інших наук [68].  

Отже, згідно із сучасними науково-педагогічними поглядами, під 

професійною орієнтацією у закладах загальної середньої освіти розуміють 

цілеспрямовану діяльність, метою якої є підготовка учнів до самостійного 

вибору професії відповідно до їх нахилів, інтересів, фізичних та 

інтелектуальних здібностей з урахуванням потреб ринку праці [94].  

Погоджуючись із цим визначенням, зазначимо, що саме такого підходу 

дотримується більшість сучасних вчених, акцентуючи увагу на необхідності 

розглядати особистість у професійній орієнтації як активного суб’єкта 

діяльності, метою якої є професійне самовизначення [96]. Цілісне, 

багатогранне осмислення особистості як активного суб’єкта професійного 

самовизначення, становлення, реалізації та розвитку (див. рис. 1.1) має бути, 

на думку фахівців, основою вивчення проблеми професійної орієнтації [89].  

 

 
Рис. 1.1. Еволюційний розвиток поняття «професійне самовизначення» 

 

Зауважимо, що це повністю відповідає ідеї розбудови особистісно 

зорієнтованої шкільної освіти, яка є пріоритетом освітніх реформацій в 

Україні, сутнісними ознаками яких є навчання і виховання особистості на 

засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання, 

осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.  

Професійне самовизначення 
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У цьому контексті слід зауважити, що у сучасних психолого-

педагогічних дослідженнях на теренах пострадянських країн, окрім поняття 

«професійна орієнтація», також уживаються інші терміни: «педагогічна 

підтримка професійного самовизначення», «супровід професійного 

самовизначення» та виникають дискусії щодо залежності цих понять. 

Так, О. Газман, С. Поляков, В. Слободчиков та інші вважають за 

необхідне розглядати професійне самовизначення особистості саме з позицій 

педагогічної підтримки. 

За О. Газманом, педагогічна підтримка – це особлива сфера 

педагогічної діяльності, превентивна й оперативна допомога в розвитку 

дитини і сприяння її саморозвитку, які спрямовані на вирішення його 

індивідуальних проблем, пов’язаних, зокрема, із життєвим, професійним 

самовизначенням [59]. Послідовники такої концепції (Т. Анохіна, 

В. Бедерханова, Н. Крилова, Н. Михайлова, С. Поляков, С. Юсфін та інші) 

продовжили дослідження феномену педагогічної підтримки як системи 

педагогічної діяльності, що забезпечує розкриття особистісного потенціалу 

дитини та включає допомогу учням, учителям, батькам у розв’язанні 

соціальних, психологічних, особистісних проблем [203].  

Усебічно досліджуючи поняття педагогічної підтримки, Н. Житєньова 

приходить до висновку, що вчені розглядають її, передусім, у контексті 

гуманізації освіти [91]. Основні функції педагогічної підтримки, як зазначає 

С. Криштоф, полягають у допомозі учневі в становленні його як особистості, 

у розкритті й розвитку його актуальних і потенційних можливостей, 

створенні умов для їхньої максимальної реалізації [165].  

Більшість науковців схильні під педагогічною підтримкою 

професійного самовизначення школярів розуміти особливу сферу діяльності 

педагога, спрямовану на надання допомоги учням у виборі профілю навчання 

і майбутньої професії за допомогою певних установок, стратегії і 

тактики [327].  
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Щодо терміну «супровід професійного самовизначення», то, як 

вказують дослідники, він був уведений у вжиток уперше «пітерською» 

школою практичної психології і означав «слідувати разом, поруч» [327]. 

С. Чистякова виділяє педагогічний супровід самовизначення школярів як 

особливу сферу діяльності педагога, орієнтовану на його взаємодію зі 

школярем з надання йому підтримки в становленні особистісного росту, 

соціальній адаптації, прийнятті рішення про вибір професійної діяльності і 

самоствердженні в ній [323]. 

К. Александрова визначає педагогічний супровід як тип педагогічної 

діяльності, який полягає в превентивному навчанні дитини самостійно 

планувати свій життєвий шлях і індивідуальний освітній маршрут, 

організовувати життєдіяльність, вирішувати проблемні ситуації, а також у 

перманентній готовності дорослого адекватно відреагувати на ситуації 

емоційного дискомфорту зростаючої людини [4]. 

Як зазначає Л. Мітіна, психологічний супровід вибору професії 

покликаний створити умови для продуктивного рішення учнями 

найважливіших завдань свого віку і психологічно грамотно ввести їх в 

смисли, цінності, зміст професійної діяльності, розкрити перед ними 

особливості її освоєння, забезпечити перетворення учня з об’єкта 

педагогічних впливів на суб’єкта професійної освіти, а значить, забезпечити 

умови професійного розвитку особистості на всіх етапах життєвого 

шляху [202].  

Філософською основою супроводу людини, на думку вчених, є 

концепція вільного вибору як умови розвитку. А в якості вихідного 

положення для формування теоретичних основ психологічного супроводу 

вчені пропонують особистісно-орієнтований підхід (знання вікових 

особливостей людини, врахування його індивідуально-психологічних 

характеристик). У цьому контексті супровід трактується як допомога 

суб’єкту у формуванні поля розвитку, власної відповідальності за дії, 

зміцненні професійного «Я», підтримці адекватної самооцінки [100]. 
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Багато дослідників виділяють різні види супроводу: педагогічний, 

психологічний, соціальний, медичний, науковий, методичний, 

інформаційний та інші. 

Таким чином, розглядаючи сутність і зміст педагогічної підтримки та 

педагогічного супроводу професійного самовизначення, можна зробити 

висновок про те, що ці поняття часто використовують як синонімічні. Проте 

деякі вчені вважають за необхідне їх розрізняти, вважаючи їх 

взаємопов’язаними: педагогічна підтримка передує педагогічному супроводу 

і йде за ним за запитом учня [323]. 

У наукових працях О. Кондратьєвої та І. Сергєєва виконана 

порівняльна характеристика понять супроводу професійного самовизначення 

і професійної орієнтації [39]. Так, на думку дослідників, супровід 

професійного самовизначення має за мету формування саме суб’єкта 

професійного вибору та, на відміну від професійної орієнтації, яка 

обмежується лише періодом вибору, має безперервний і триває протягом 

усього життя людини. Мета супроводу професійного самовизначення полягає 

в досягненні максимально можливого балансу між вимогами ринку праці та 

професійно-трудовою мотивацією працівника: кожен працівник повинен 

знайти собі таке місце роботи, яке цілком відповідає його внутрішньому 

інтересу до цього виду професійної діяльності і є результатом його 

осмисленого професійного вибору. 

К. Александрова зазначає, що педагогічний супровід відрізняється від 

педагогічної підтримки як зменшенням ступеню втручання педагога в 

процесі самовизначення учнів, так і, передусім, зростанням його вміння 

самостійно визначитися в своїй позиції щодо змісту навчальних і 

особистісних проблем [4].  

М. Боритко вважає, що педагогічна підтримка полягає в спільному з 

учнем визначенні його інтересів, нахилів, здібностей, ціннісно-цільових 

установок, можливостей тощо, а педагогічний супровід розуміється як 

створення і розвиток умов для прийняття суб’єктом розвитку оптимальних 
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рішень в різних ситуації життєвого вибору. Тобто підтримка є епізодичною 

та адресною (спрямованою на подолання конкретних труднощів), а супровід 

є безперервним та має комплексний характер [41]. 

Отже, співвідносячи поняття «педагогічна підтримка» і «педагогічний 

супровід» професійного самовизначення, учені пропонують уважати, що 

педагогічна підтримка реалізується на порівняно короткому відрізку часу і 

пов’язана з рішенням часткового завдання або з короткочасною метою, тобто 

є частиною педагогічного супроводу [41]. 

Слід також урахувати, що в європейських та в більшості країн світу 

поняття «професійна орієнтація» переважно не використовується, а його 

аналогом виступає термін «Career Guidance» (керівництво, супровід кар’єри) 

[336; 338; 339; 343]. Поява такого терміну пов’язана із розширенням та 

ускладненням профорієнтаційних послуг у багатьох країнах (Фінляндії, 

Швеції, Японії, Великобританії, США та ін..), де на державному рівні 

впроваджується систематичний та поетапний вплив на професійний розвиток 

особистості протягом усього її життя. Завдання профорієнтації, таким чином, 

не обмежуються тільки з’ясуванням професійних здібностей людини та 

наданням їй інформаційно-консультаційних послуг, а розглядаються більш 

широко – як освіта та орієнтація з питань кар’єри [245]. Відповідно й 

підготовка учнів шкіл до професійного самовизначення здійснюється там як 

складова загальної системи розвитку кар’єри «Career Development» – широкої 

сфери діяльності, яка включає в себе спеціалізовані установи, центри, 

заклади тощо, роботу яких забезпечують підготовлені фахівці-

профорієнтатори [207; 304]. 

Разом із тим, в Україні, Росії, Білорусії та в інших пострадянських 

країнах [9; 245] професійна орієнтація школярів розглядається як система 

заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення 

особистості, а центром профорієнтаційної діяльності постає заклад загальної 

середньої освіти ЗЗСО), а найважливішу роль у цій роботі відграє вчитель. 
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У сучасній психолого-педагогічній літературі не існує чіткого та 

однозначного визначення складових професійної орієнтації. 

У чинних на цей час нормативних документах щодо професійної 

орієнтації наводиться така її структура: професійна інформація, професійна 

консультація, професійний відбір, професійна адаптація [150]. 

У наукових психолого-педагогічних дослідженнях найчастіше у 

профорієнтаційній роботі структурно виділяють професійну інформацію, 

профорієнтаційну діагностику, консультацію, відбір, активізацію та 

адаптацію, переорієнтацію, виховання та розвиток, а також професіографію 

[237]. 

Одним із перших вітчизняних учених, які працювали над теоретичним 

засадами професійної орієнтації, був К. Платонов, який запропонував 

«трикутник профорієнтації»: професійне консультування, професійну 

просвіту (пропаганду) та професійний відбір [113].  

О. Словік, окрім професійної інформації, професійної консультації, 

професійного відбору, професійної адаптації у структурі профорієнтаційної 

роботи, виділяє ще й професійну ідентифікацію [292]. 

У роботах Д. Закатнова наведено розгорнуту характеристику найбільш 

уживаних наукових підходів до структури профорієнтації, а сам автор 

підтримує погляди Б. Федорішина на структуру професійної орієнтації, за 

якими профорієнтація має три основні складові: професійну просвіту 

(інформацію), професійну консультацію та професійний добір [95].  

Узагальнення результатів проведених досліджень дозволяє зробити 

висновок про доцільність виділення у структурі професійної орієнтації таких 

складових, як професійна інформація, професійна діагностика, професійна 

консультація, професійний відбір та професійна адаптація (див. рис 1.2).  

У наукових працях психологів та педагогів [2; 3; 11; 18; 19; 21; 23; 44; 

57; 62; 80; 86; 101; 110; 114; 119; 177; 197; 198; 205; 222; 330; 282; 317; 333] 

наведено розгорнуті характеристики вказаних компонентів професійної 

орієнтації. 
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Рис. 1.2. Складові професійної орієнтації 

 

Інформування учнів про світ професій ставить за мету ознайомлення з 

найактуальнішими для суспільства на сьогодні та в найближчі роки 

професіями, а також із можливостями і перевагами оволодіння тією чи 

іншою професією. Опитування засвідчують, що орієнтація учнів у світі 

професій вельми обмежена: вони знають близько 20 професій, коли їх 

налічується більше 50 тисяч [95]. Як зазначають учені-дослідники, 

збільшення кількості професій обумовлено розвитком суспільного розподілу 

праці, а якісні зміни у професійній діяльності залежать від складності 

технології, форм, організації праці й умов підготовки робітників [328]. 

Так, в епоху патріархального рабства в V-VI ст. до н.е. в Греції 

налічувалося близько 50 професій. У ХІV ст. у Франкфурті-на-Майні 

існувало близько 200. У словнику професій, опублікованому в США в 

1965 році, наведено вже понад 35 тисяч назв професій і спеціальностей та 

описано майже 22 тисячі видів робіт. На початку ХХІ століття фахівці 

налічують близько 50 тисяч різних професій [328]. 

Отже, кількісне збільшення видів праці та їх якісна зміна є наслідком 

безперервного, що розвивається швидкими темпами, ускладнення 

виробництва, його інтеграції. 

На сьогодні опубліковано велику кількість професіографічних 

довідників і збірників професіограм з описом більшості усталених професій. 
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Таким чином, професійна інформація передбачає надання інформації 

для конкретного вибору, прийняття рішення і реалізації конкретного плану 

кар’єри, особистої освітньої траєкторії.  

Разом із професійною інформацію інколи вживають терміни 

професійна пропаганда та професійна агітація. Особливістю роботи із 

пропаганди професій, як вказують фахівці, є її здійснення в загальному руслі 

пропаганди як особливого різновиду соціальної діяльності. Особливістю 

професійної агітації є активний вплив на вибір школярами професій, 

потрібних певному регіону, підприємству, організації, установі і т.д. 

Професійну інформацію разом із професійною пропагандою й 

агітацією часто поєднують у так звану професійну освіту.  

Поняття професійної освіти тісно пов’язане із професійною 

інформацією. Однак, розрізняючи ці поняття, фахівці зауважують, що 

професійна інформація є більш вузьким за своїм змістом, оскільки 

передбачає забезпечення людини, що вирішує питання професійного вибору, 

довідковою інформацією про ринки професій, праці, професійної освіти. У 

той же час професійна освіта має формувати як базову систему знань про світ 

професій, закономірності і основні способи професійного та кар’єрного 

самовизначення і розвитку, так і засвоєння умінь і навичок прийняття 

рішення про вибір професії, планування своїх дій у професійній сфері і на цій 

основі - формування культури професійного самовизначення, розвитку і 

праці та ін.[9]. 

Професійна культура є частиною загальної культури людини, яка 

забезпечує йому успішність у професійній сфері, і життєву успішність у 

цілому. Як зазначають учені, призначення професійної освіти - формування 

основних знань, умінь і навичок, що забезпечують можливість самостійного 

й оптимального вибору людиною професії, кар’єри, варіанту професійної 

освіти, місця роботи і т.п. Сукупність таких знань, умінь і навичок науковці 

пропонують називати профорієнтаційною компетентністю, а здатність 
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успішно застосовувати цю компетентність на практиці – професійною 

культурою [9]. 

Важливою складовою профорієнтації, на думку вчених, є професійна 

діагностика, мета якої – вивчення особливостей особистості, які є суттєвими 

з точки зору професійного самовизначення: інтересів, потреб, нахилів, 

здібностей, професійних намірів, професійної спрямованості, рис характеру, 

темпераменту, стану здоров’я тощо. 

У спеціальній літературі розрізняють професійну діагностику з метою 

надання професійної консультації та з метою здійснення професійного 

відбору. 

Визначити здатність людини до тієї чи іншої професії, як свідчать 

психолого-педагогічні дослідження, можна тільки зіставивши індивідуально-

психологічні властивості та якості особистості з вимогами, необхідними і 

достатніми для її освоєння. Такі вимоги описують комплекс професійно 

важливих якостей людини, які забезпечують успішне виконання нею 

професійної діяльності. Схильність особистості до тієї чи іншої професії 

обумовлюється її психологічними особливостями, темпераментом, рисами 

характеру, здібностями, інтелектом тощо.  

Зауважимо, що зміст роботи з професійної діагностики полягає у 

комплексному вивченні особистості, а предметом дослідження (за 

А. Марковою) є її мотиваційна складова (інтереси, нахили, здібності, ціннісні 

орієнтації, професійні наміри) та операційна складова (індивідуальні психічні 

особливості, індивідуальні властивості нервової системи, наявні знання, 

уміння, навички) [190]. 

Залежно від розв’язуваних завдань виділяють також такі види 

професійної діагностики, як: 

– попередня – проводиться у ранньому підлітковому віці для 

завчасного виявлення та розвитку особливостей особистості дитини, 

необхідних для опанування тією чи іншою професією, вимагає всебічного та 

часто лонгетюдного дослідження; 
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– констатувальна – проводиться для юнаків та більш старших осіб для 

допомоги чи підтвердження здійсненого вибору професії або з метою 

професійного відбору чи добору [72]. 

На сьогодні розроблено досить велику кількість профорієнтаційних 

діагностичних методик. 

Особливий внесок у створення профорієнтаційних психодіагностичних 

інструментів зроблений радянським вченим Є. Климовим, праці якого і, 

зокрема, авторський диференційно-діагностувальний опитувальник став 

фундаментом багатьох методик профорієнтаційної діагностики (рис.1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Класифікація типів професій за Є. Климовим 

 

Залежно від того, хто і з якою метою проводить профорієнтаційну 

діагностику, розрізняють медичну, педагогічну та психологічну професійну 

діагностику [323]. 

Профорієнтаційна діагностика школярів може бути попередньою – це 

найбільш дієвий вид діагностики, який проводиться з раннього підліткового 

віку та спрямований на активізацію професійного самовизначення школяра, 

осмислення ним власних інтересів і бажань. У такому разі рекомендується 

застосовувати методики всебічного вивчення особистості: її спрямованості 

(провідних мотивів, цінностей, інтересів, схильностей); індивідуально-

психологічних особливостей, що лежать в основі здібностей; основних 
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особливостей психофізіологічних функцій (властивостей нервової системи, 

темпераменту); рівня і широти індивідуальних знань і умінь дитини. 

Особливу ефективність мають лонгетюдні обстеження із дослідженнями 

динаміки розвитку школяра. 

Констатувальна профорієнтаційна діагностика школярів проводиться 

на етапі безпосереднього прийняття ними рішення про вибір професії – у 

старшому шкільному віці. Вважається, що такий вид діагностики не є 

прогностичним, проте надає допомогу в одержанні інформації про ймовірне 

підтвердження чи спростовування правильності вибору професії. Тут 

найчастіше застосовують вивчення спрямованості та здатностей особистості. 

Щодо професійної консультації, то слід урахувати, що у психолого-

педагогічній науці не вироблено єдиного підходу до тлумачення її базових 

термінів та встановлення вихідних положень. На думку дослідників, можна 

виділити два основні підходи до визначення основних понять, пов’язаних із 

професійною консультацію: діагностико-рекомендаційний (суб’єкт-

об’єктний) та розвивальний (суб’єкт-суб’єктний). 

К. Платонов професійне консультування розглядав як систему заходів 

психологічного, педагогічного та медичного змісту, які мають розкрити та 

оцінити здібності людини, надання їй допомоги в обґрунтованому виборі 

професії [237]. 

М. Пряжніков виділяє види профконсультації як в залежності від 

категорії осіб, що її потребують, так і від етапів професійного 

самовизначення, а також цілей консультації [251]: 

– рання дитяча консультація – консультація батьків стосовно 

формування в дітей позитивного ставлення до праці, а також вибору форм 

розвитку професійних інтересів дітей; 

– консультація дітей у період навчання в школі – з метою формування 

уявлень про необхідні дії щодо вибору та реалізації школярами своїх 

професійних цілей; 
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– консультація для вчителів і учнів – кваліфікована допомога фахівців з 

профорієнтації, переважно для класних керівників і вчителів праці та 

технологій; 

– консультація для батьків учнів – надання кваліфікованих порад щодо 

сприяння професійному самовизначенню дитини; 

– консультація для старшокласників і випускників шкіл - допомога в 

конкретному виборі професії, а також уточнення і перевірка вибору; 

– консультація для абітурієнтів - допомога в уточненні спеціальності 

(факультету, кафедри) у вже обраному навчальному закладі; 

– консультація для відбору на професії з особливими умовами праці 

(операторські, військові, льотні та ін.); 

– консультація безробітних при зміні роботи (щодо вибору нової 

професії, нового місця роботи, шляхів набуття нової професії); 

– консультація працівників кадрових служб підприємств, організацій, 

навчальних закладів щодо методичного забезпечення відбору, атестації та 

розстановки кадрів. 

– консультація людей з обмеженими можливостями – надання 

допомоги у професійному самовизначенні; 

– ретроспективна консультація – психологічна допомога людям 

похилого віку для підбиття підсумків трудової діяльності; 

– консультація для працюючих – консультація фахівців, які мають 

потребу у вирішенні кар’єрних проблем, потребують допомоги у 

професійному зростанні. 

Залежно від задач професійної консультації розрізнюють: 

– первинну консультацію – для виявлення готовності особистості до 

професійного самовизначення; 

– довідкова – індивідуальна допомога для інформування особистості 

про особливості побудови та реалізації її професійних планів; 

– діагностична – для формування у людини більш повного та 

об’єктивного уявлення про себе та свої професійні можливості; 
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– підтримуюча – для допомоги у подоланні різного роду професійних 

труднощів та проблемних ситуацій; 

– корекційно-розвивальна – для формування готовності особистості до 

професійного самовизначення, допомоги у конкретному виборі та прийнятті 

рішення щодо професійних планів [72]. 

Проводитися професійна консультація може як в індивідуальній, так і у 

груповій формі. Групова професійна консультація найчастіше має довідково-

інформаційний зміст та дозволяє виявити тих, хто пізніше найбільшою мірою 

потребує індивідуальної консультації. 

Професійна консультація школярів, на думку педагогів, має на меті 

встановлення відповідності індивідуальних психологічних та особистісних їх 

особливостей до специфічних вимог тієї чи іншої професії або груп професій. 

Тут розрізнюють декілька видів консультацій:  

– довідкову, у ході якої з’ясовуються загальні можливості засвоєння 

школярем різноманітних професій, здійснюється їх інформування про 

терміни підготовки, систему оплати праці, перспективи професійного 

зростання;  

– діагностичну, спрямовану на вивчення особистості школяра , його 

інтереси, схильності та можливості з метою виявлення відповідності їх до 

обраної професії; 

– формувальну, за допомогою якої здійснюються керівництво і 

корекція вибору школярами професії;  

– медичну, спрямовану на визначення стану здоров’я учня відповідно 

до обраної професії [4]. 

 Слід відзначити, що останніми роками із розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій набуває поширення досвід дистанційного 

консультування молоді фахівцями з питань професійної орієнтації в 

комп’ютерних мережах, проведення якого базується на теоретичних і 

методичних засадах, наявних у низці наукових досліджень [225; 224; 274; 

277; 281; 280; 295; 340; 345]. 
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Професійний відбір, на думку психологів, призначений установити 

відповідність людини певній професії чи з’ясувати здатність людини до 

оволодіння професією, досягнення необхідного рівня майстерності та 

успішного виконання нею професійних обов’язків в типових чи специфічно 

ускладнених умовах. Метою професійного відбору називають визначення 

професійної придатності людини до конкретного виду праці - сукупності 

психологічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для 

здійснення ефективної професійної діяльності [9]. Виділяють психологічну, 

медичну, фізіологічну та педагогічну сторони професійного відбору [72; 

162].  

Професійний відбір може передбачати процедуру диференціації 

кандидатів на певну посаду за ступенем їх відповідності цьому виду 

діяльності й вироблення та прийняття рішення про їх придатність або 

непридатність. За результатами професійного відбору перевага надається тим 

претендентам, які мають більш високий рівень професійно важливих 

якостей, властивостей і сприятливі перспективи їх розвитку. Професійний 

відбір реалізується у тому числі шляхом установлення медичних і 

психофізіологічних протипоказань для роботи в конкретній галузі діяльності 

та відповідності індивідуальних антропометричних даних кандидата 

вимогам, що висуваються до робітника.  

При цьому науковці зауважують, що слід відрізняти професійний 

відбір від професійного добору. При проведенні професійного відбору 

обирають найбільш відповідну цій професії особу, а при професійному 

доборі навпаки обирають відповідну цій особі професію. На думку деяких 

учених, професійний підбір займає проміжне місце між професійною 

консультацією та відбором [72; 185].  

Професійна адаптація, на думку фахівців, за сутністю є завершальним 

етапом процесу професійного самовизначення людини.  

У професійній адаптації виділяють два взаємопов’язані аспекти: 

професійний і соціально-психологічний. Професійний пов’язаний з тим, що 
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адаптація включає в себе пристосування працівника до змісту професійних і 

функціональних обов’язків, оволодіння вміннями орієнтуватися в реальних 

виробничих ситуаціях, звикання до робочого місця, режиму праці тощо. 

Соціально-психологічна адаптація полягає у пристосуванні працівника до 

особливостей соціально-професійної групи: уключення в міжособистісні 

взаємини в колективі, ознайомлення з його нормами і традиціями, 

ціннісними орієнтаціями та інтересами, побудова взаємин з керівниками, 

колегами і т.д. [72]. 

Визначені вище компоненти профорієнтації тісно пов’язані між собою, 

функціонування їх визначається закономірностями профорієнтаційної роботи 

в цілому, поза нею вони втрачають свою спрямованість.  

Окрім того, науковці відмічають, що компоненти профорієнтаційної 

роботи можна розглядати як її напрями чи етапи. Профорієнтаційна робота в 

такому разі постає як послідовна і закономірна зміна етапів (від інформації, 

діагностики, консультації до відбору та адаптації) залежно від періоду 

професійного самовизначення, практичних потреб чи запитів [72].  

Таким чином, щодо шкільної практики профорієнтаційної роботи, то в 

цей період найбільш актуальною постає діяльність учителя, пов’язана із 

професійною інформацією, професійною діагностикою та консультуванням. 

Пов’язано це із специфікою професійного самовизначення школярів в різні 

вікові періоди їх розвитку. 

Теоретичні передумови для розроблення періодизації 

профорієнтаційної роботи зі школярами вивчалися низкою вчених, серед 

яких Б. Ананьєв, Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, І. Зязюн, Є. Климов, 

Г. Костюк, Н. Ничкало, П. Перепелиця, В. Рибалка, В. Семиченко, 

О. Скрипченко та ін. Разом із тим, попри наявність ґрунтовних теоретичних 

напрацювань в цьому напрямі, практична реалізація вказаних принципів 

професійної орієнтації залишається вельми утрудненою. Так, постають 

невирішеними питання їх сучасного переосмислення та вироблення на його 



47 

основі нових підходів до розбудови оновленої неперервної системи 

профорієнтаційної роботи в школі.  

У дослідженнях Є. Климова та інших у житті людини в цілому щодо 

професійного самовизначення виділено такі етапи: передпрофесійного 

розвитку, розвитку у період вибору професії, розвитку в період професійної 

підготовки і подальшого становлення професіонала (рис.1.4). 

 

Рис. 1.4. Загальні етапи професійного самовизначення 

 

Із точки зору психології розвитку вченими пропонуються інші етапи 

професійного самовизначення (рис.1.5). 

Таким чином, можна погодитися, що профорієнтаційна робота з 

учнями має здійснюватися на всіх етапах шкільного навчання, які водночас є 

етапами професійного самовизначення дитини шкільного віку. При цьому на 

етап навчання у середній школі приходиться формування професійної 

спрямованості учня, первинне усвідомлення ним власних професійних 

інтересів, а на старшу школу припадає етап формування професійної 
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свідомості, формування особистісного сенсу вибору професії та 

усвідомлення при цьому власних можливостей, здібностей та цінностей.  

 

 

Рис. 1.5. Етапи професійного самовизначення за [335]. 

 

Відповідно до викладеного, можна назвати такі основні етапи 

профорієнтаційної роботи зі школярами (див.рис.1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Етапи професійного самовизначення школяра 

 

У таблиці 1.1 наведено етапи профорієнтаційної роботи зі школярами у 

співвіднесенні їх із періодизаціями вікового розвитку та процесу 

професійного самовизначення дітей шкільного віку. 
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Таблиця 1.1. 

Зіставлення вікових етапів розвитку учнів, етапів професійного 

самовизначення та етапів профорієнтаційної роботи в ЗЗСО 

Вікові етапи  
Етапи 

професійного 

самовизначення 

учнів 

Етапи профорієнтаційної 

роботи з учнями 

Вік Етап Клас  Етап 

6-10 рр. 
Шкільне 

дитинство 
Підготовчий 1-4 

Початковий 

(пропедевтичний) 

10-13 рр. 

Перед-

підлітковий 

вік 

Пошуковий 5-7 
Пошуковий 

(ознайомлювальний) 

13-15 рр. 
Підлітковий 

вік 

Формування 

професійної 

свідомості 

7(8)-9 
Базовий 

(визначальний) 

15-18 рр. Юнацький вік Уточнювальний 10-11 
Коригувальний 

(уточнювальний). 

 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє визначити зміст 

кожного з етапів профорієнтаційної роботи зі школярами [238; 239; 283; 285; 

310].  

Як бачимо, кожний віковий період є сприятливим для проведення 

професійного самовизначення учнів, й здійснювати таку діяльність можуть 

усі вчителі у процесі вивчення кожної шкільної дисципліни, зокрема, фізики. 

Оскільки вивчення фізики розпочинається у 7 класі, то професійне 

самовизначення учнів відбувається на уроках фізики на базовому етапі 

(формування професійної свідомості) у 7-9 класах та на уточнювальному 

етапі у 10-11 класах.  

Базовий (визначальний) етап охоплює дітей віком 13-15 років (основна 

школа, 8-9 класи) і вимагає, окрім професійного виховання та інформації, 
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запровадження заходів з професійної діагностики та консультування 

(рис.1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Заходи з професійної діагностики та консультування 

 

Окрім групових форм, на цьому етапі доцільно активізувати 

профорієнтаційні діагностичні форми роботи, проводити уроки, години 

спілкування з вибору професії, залучати учнів до участі у дослідницьких 

проєктах з професійної орієнтації. У цей період вважається за необхідне 

розпочати проведення консультацій з учнями та їх батьками з питань вибору 

професії та способів її здобуття, а також щодо вибору подальшого профілю 

навчання. За результатами цього етапу відбувається первинний вибір сфери 

подальшої професійної самореалізації. Виявлення у школярів стійких 

інтересів і здібностей стає основою вибору ними по завершенню цього 
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періоду напряму (профілю) подальшого навчання у старшій ланці шкільної 

освіти. 

Коригувальний (уточнювальний) етап охоплює учнів 15-18 років 

(старша школа, 10-11 класи), основним його змістом є надання 

профорієнтаційних консультацій старшокласникам (рис.1.8). 

 

 

Рис. 1.8. Заходи з професійного самовизначення на коригувальному етапі 

 

У цей період є ефективним проведення лекцій, консультацій, бесід, 

продовження діагностичної роботи з профорієнтації, заохочення учнів до 

заходів з профорієнтації, що проводять центри профорієнтації у вищих 

навчальних закладах. За підсумками етапу має бути сформована стійка 

професійна спрямованість, що включає в себе професійні наміри, плани 
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оволодіння професією, чітко визначені професійні перспективи; 

психологічна готовність до набуття професії та подальшої професійної 

діяльності в умовах сучасного ринку праці. 

При цьому вчитель фізики здійснює професійну орієнтацію у напрямі 

групи професій «людина-техніка» (рис.1.9). 

 

 

Рис. 1.9. Характеристика групи професій «людина-техніка» 

 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічних джерел дає підстави 

підсумувати таке: 

1) управління професійним самовизначенням – один з головних 

напрямів навчально-виховної роботи вчителя з учнями в ЗЗСО, який сприяє 

активізації професійного самовизначення учнів, їх підготовку до свідомого 

вибору професії та визначення свого місця у суспільстві;  

2) кожний віковий період є сприятливим для управління 

професійним самовизначенням учнів (ПСУ), причому здійснювати таке 

управління можуть усі вчителі у процесі навчання кожної шкільної 

дисципліни, зокрема, фізики; 
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3) оскільки вивчення фізики розпочинається у 7 класі, то управління 

ПСУ можливе на уроках фізики на базовому (формування професійної 

свідомості) у 7-9 класах та на уточнювальному (надання профорієнтаційних 

консультацій старшокласникам) етапах у 10-11 класах;  

4) учитель фізики здійснює професійну орієнтацію у напрямі групи 

професій «людина-техніка», до якої, зокрема, відносять: технік-металург, 

архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник 

комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій; 

5) управління ПСУ учителем фізики потребує аналізу проблеми 

формування готовності вчителів фізики до такої діяльності. 

 

1.2. Специфіка професійної діяльності вчителів фізики та система 

післядипломної педагогічної освіти як середовище її підтримки  

Надзвичайно важливим чинником успіху на шляху розвитку сучасного 

інформаційного суспільства та формування суспільства знань є якісна освіта, 

а педагогічний працівник є одночасно і об’єктом, і суб’єктом глобальних 

реформ.  

Професія вчителя є однією з найбільш масових у сучасному 

українському суспільстві. За результатами спільного дослідження ЮНЕСКО 

і МОП (Міжнародної організації праці) щодо професії педагога виявлено, що 

це найбільша у світі група фахівців. [29].  

Зазвичай державою, як головний, визначається такий критерій допуску 

до професійної педагогічної діяльності, зокрема й вчителя фізико-

математичних спеціальностей, як наявність у працівника ступеня вищої 

педагогічної освіти за відповідною спеціальністю (програмою підготовки). 

Учитель фізики має здобути фундаментальну математичну та фізичну 

підготовку, яка забезпечить йому дієві знання, навички та вміння, що 

виходять за межі курсу фізики, який вивчається в школі. Така фахова 

підготовка є специфічною і відрізняється від відповідної фізико-

математичної підготовки в класичних і технічних університетах.  
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Аналіз теоретичних основ проблеми дослідження приводить до 

необхідності виокремлення специфічних особливостей професійної 

діяльності вчителя фізико-математичних дисциплін (за З. Слєпкань [291]): 

 сформованість творчої активності (здатність переносити знання з 

однієї ситуації в іншу, встановлювати причинно-наслідкові взаємозв’язки); 

 здатність актуалізувати відоме для дослідження нових проблем; 

 здатність використовувати прийоми розумової діяльності як методи 

впливу на свідомість учня з метою формування в нього здібності до 

розпізнавання образу, вміння формулювати кваліфіковані судження, уміння 

приймати адекватні та відповідальні рішення в проблемних ситуаціях, 

планувати та здійснювати дії, що призводять до раціонального та успішного 

досягнення поставлених цілей.  

Однак сьогодні змінилися соціально-педагогічні умови професійної 

діяльності вчителя, тому його підготовка має бути орієнтована на діяльність 

в умовах різноманіття нововведень до викладання шкільного курсу фізики, 

рівневої та профільної диференціації в сучасній школі, застосування 

сучасних та інноваційних освітніх технологій тощо. 

Викладання різних навчальних дисциплін вимагає крім загальних, 

необхідних кожному вчителю особистісних якостей, наявності у нього 

спеціальних, визначених специфікою навчального предмета. У силу того, що 

сучасні умови прискорення науково-технічного прогресу висувають високі 

вимоги до професіоналізму вчителів фізики, звернемося до проблеми 

розвитку професійно важливих якостей особистості вчителів фізики.  

Огляд наукових робіт, присвячених формуванню та розвитку якостей 

особистості, здібностей та компетентностей вчителів фізики, які 

забезпечують успішність виконання ними професійної діяльності, показав 

значну кількість робіт, що розкривають аспекти професійної підготовки 

студентів, а саме: В. Ачкана [13], С. Величка, С. Гончаренка, І. Зіненко [104], 

С. Ракова [258] присвячені реалізації компетентнісного підходу в системі 

професійної підготовки майбутнього вчителя; М. Жалдака [90], 
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О. Семеніхіної [272], О. Співаковського [297], Ю. Триуса [306], О. Тутової 

[307] присвячені можливостям використання інформаційних технологій для 

підвищення ефективності професійної підготовки вчителів математики, 

фізики, інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін у вищих 

навчальних педагогічних закладах; Г. Михаліна [204], М. Третяка [305], 

Ю. Рамського [259], Д. Біджієва [27], В. Єжової [87], А. Теплицької [301], 

присвячені формуванню основ професійної культури вчителя. 

Значною є низка робіт, які розкривають методичні аспекти навчання 

фізики (І. Козловська [153], В. Каленик, М. Каленик [112], А. Сільвейстр 

[284] та ін.), використання інноваційних методів і методик на уроках фізики 

(С. Величко [51], С. Гончаренко [66; 67; 64], Ю. Дік [229], В. Ільченко [108], 

В. Мацюк [196] та ін.).  

Зокрема, у дослідженні М. Кирилюк [117] було виявлено перелік 

особистісних якостей, які відіграють важливу роль у досягненні 

професійного успіху вчителями фізико-математичних дисциплін. До них 

належать як абсолютно необхідні (дотримання моральних норм поведінки; 

здатність до навчання, самоосвіти; врівноваженість, емоційна стійкість при 

прийнятті важливого рішення), так і обовʼязкові (вміння визначати 

інформацію, якої бракує для прийняття рішення).  

Специфіка професійної діяльності вчителів фізики полягає у тому, що 

їх базові знання й уміння характеризуються ясним розумінням ролі і місця 

фізико-математичної освіти в навчанні; основних математичних структур, 

необхідності логічної строгості викладу математики та фізики; умінням 

використовувати уявні поняття й абстракції, знакову символіку й 

математичний апарат; умінням оперувати з абстрактними обʼєктами; 

розумінням необхідності точності формулювань фізичних та математичних 

властивостей обʼєктів; володінням математичною мовою, навичками 

практичної діяльності в галузі фізико-математичного моделювання та 

користувача сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, умінням 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй професійній 
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діяльності, умінням розвʼязувати розрахункові задачі, проводити 

експеримент з фізики, умінням використовувати технології STEM-освіти 

тощо [117].  

Фізика та математика як навчальні предмети своєю метою мають 

формувати в учнів основи наукового світогляду, опанування методів 

наукового пізнання, оволодіння системою фізичних законів і математичних 

понять; формувати здатність до логічного мислення та комунікації, до 

розуміння основ фізико-математичних моделей реального обʼєкта або 

процесу, готовності до застосування моделювання для побудови обʼєктів і 

процесів, визначення або передбачення їх властивостей. Школярі повинні 

володіти поняттями і уявленнями фізики та математики, повʼязаними з 

життєдіяльністю людини.  

Специфіка фізико-математичних дисциплін полягає у тому, що їх 

базові знання й уміння є значимим як для створення у свідомості вчителя 

єдиної наукової картини довколишнього світу, так і для застосувань у 

життєвих ситуаціях, у технічній та практичній діяльності сучасної людини; в 

цих дисциплінах широко використовуються уявні поняття й абстракції, 

знакова символіка й математичний апарат 

Учителям фізики необхідна наполегливість у досягненні мети; 

здатність відкинути звичайні (стандартні) методи і рішення, що стали 

непридатними, і шукати нові (оригінальні) рішення; здатність виділяти в 

явищі (понятті) найбільш істотні риси, а не ті, які більш помітні; здатність до 

прийняття продуманих рішень та прогнозування розвитку подій з 

урахуванням їх ймовірності; вміння робити висновок із суперечливої 

інформації і здатності приймати рішення, орієнтуючись на обмежене число 

варіантів; здатність охопити суть основних взаємозвʼязків, властивих явищу; 

вміння вибирати з великого обсягу інформації ту, яка потрібна для вирішення 

даної задачі [117]. 

У 2020 році Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України затвердило професійний стандарт за професіями 
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«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель 

закладу загальної середньої освіти». Професійний стандарт учителя внесено 

до Реєстру професійних стандартів. 

На основі запропонованого стандарту рекомендовані базові професійні 

компетентності вчителя.  

Мовно-комунікативна компетентність характеризується здатністю до 

спілкування державною мовою та іноземною мовою (за потреби).  

Предметно-методичну компетентність розробники стандарту 

визначають як здатність до використання предметних знань в освітньому 

процесі; здатність до визначення та використання раціональних форм, 

методів та засобів навчання; здатність до інтеграції предметних знань з 

різних освітніх галузей.  

Інформаційно-цифрова компетентність характеризується можливістю 

здійснювати пошук інформації та критично її оцінювати; оперувати 

інформацією у професійній діяльності; використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі.  

Психологічна компетентність визначається як здатність розпізнавати і 

враховувати в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів, 

використовувати стратегії роботи, які сприятимуть розвитку позитивної 

самооцінки дітей.  

Емоційно-етична компетентність розглядається як здатність 

усвідомлювати власні почуття та відчуття, управляти особистими 

емоційними станами; здатність до конструктивної та усвідомленої взаємодії з 

учасниками освітнього процесу.  

Компетентність педагогічного партнерства визначається як здатність 

до спілкування з батьками, колегами, батьками та іншими фахівцями задля 

підтримки учнів; здатність до активного залучення батьків на засадах 

партнерства до освітнього процесу; здатність до роботи в команді з 

профільними фахівцями з метою надання підтримки особам з особливими 

освітніми потребами.  
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Інклюзивна компетентність у професійному стандарті визначається як 

здатність до забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі для 

кожного учня відповідно до його індивідуальних особливостей, інтересів та 

потреб.  

Здоровʼязбережувальна компетентність характеризується здатністю до 

здійснення профілактичних заходів з питань збереження життя та здоровʼя 

дітей; здатністю надавати домедичну допомогу учням; здатність до 

попередження та протидії булінгу.  

Проєктувальна компетентність розглядається як здатність до 

проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому 

середовищі.  

Прогностична компетентність визначається здатністю до планування та 

прогнозування результатів освітнього процесу.  

Здатність до організації процесу навчання, виховання та розвитку учнів 

та здатність до організації різних форм навчальної та пізнавальної діяльності 

учнів складають основу організаційної компетентності.  

Оцінювально-аналітична компетентність включає здатність до 

здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Інноваційна компетентність характеризується здатністю до 

використання інновацій у професійній діяльності та застосування наукових 

методів в освітньому процесі.  

Здатність до навчання впродовж життя розробники стандарту 

визначають як здатність до супроводу та підтримки вчителів (супервізія, 

наставництво тощо) та здатність до виявлення ресурсів та умов професійного 

розвитку впродовж життя.  

Рефлексивна компетентність характеризується здатністю до визначення 

індивідуальних професійних потреб та моніторингу педагогічної 

діяльності [260]. 

Нами опрацьовано кваліфікаційні характеристики та освітньо-

професійні програми спеціальності «Середня освіта (Фізика)» закладів вищої 
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освіти. Як правило, метою таких освітньо-професійних програм є 

формування фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, який здатний 

здійснювати гармонійне виховання та компетентнісне навчання фізики в 

закладах загальної середньої освіти.  

До фахової компетентності майбутнього вчителя фізики відносять:  

1) знання сучасних теоретичних основ спеціальності (освітньої 

програми);  

2) уміння використовувати елементи теоретичного та 

експериментального дослідження в професійній діяльності;  

3) уміння застосовувати інноваційні освітні методики та технології з 

метою забезпечення якості освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти;  

4) уміння використовувати методи діагностування навчальних 

досягнень учнів, здійснювати педагогічний супровід процесу соціалізації 

учнів;  

5) дотримання етичних норм у комунікації з учасниками освітнього 

процесу;  

6) уміння визначати шляхи вирішення проблемних ситуацій у 

професійній діяльності;  

7) відповідальність збереження життя і здоровʼя учнів в освітньому 

процесі;  

8) уміння створювати комфортний психологічний клімат, що сприяє 

навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціального, культурного та 

економічного контексту; 

9) комунікація зі спільнотами з метою розвитку відповідних 

професійних знань і вмінь [228].  

За результатами аналізу освітньо-професійних програм встановлено 

вимоги до результатів професійної підготовки вчителів фізики (рис.1.10). 
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Рис. 1.10. Вимоги до результатів професійної підготовки вчителів фізики 

 

Сьогодні значно підвищилися вимоги до професійної компетентності 

сучасного вчителя фізики, адже заклади загальної середньої освіти активно 

застосовують новітні педагогічні та інформаційні технології, переходять у 

режим інноваційного розвитку. З огляду на це, пріоритетним завданням стає 

професійний саморозвиток вчителів впродовж усього життя, в основу якого 

покладена ідея підвищення професійної кваліфікації в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

За А. Кузьмінським, «післядипломна педагогічна освіта забезпечує 

неперервне професійне вдосконалення, розвиток творчого потенціалу, 

професійно-особистісне зростання й самоствердження педагога» [170, с. 32]. 
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Відповідно до цієї теорії у системі післядипломної освіти особистість не 

тільки професійно зростає, а й розвивається.  

Розглянемо детальніше поняття «післядипломна освіта».  

У Законі України «Про освіту» визначено, що «невідʼємними 

складниками системи освіти є дошкільна освіта, повна загальна середня 

освіта; позашкільна освіта; спеціалізована освіта; професійна (професійно-

технічна) освіта; фахова передвища освіта; вища освіта; освіта дорослих, у 

тому числі післядипломна освіта» [99]. Таким чином, головний освітянський 

документ називає післядипломну освіту важливою ланкою національної 

системи освіти, змістове наповнення якої визначається низкою подальших 

нормативних документів.  

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено: «Післядипломна освіта 

– спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь 

та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого 

раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду» [97].  

Дещо ширше трактування змісту означеного поняття знаходимо у 

Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), де 

зазначено, що післядипломна освіта «…покликана забезпечувати 

поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю, здобуття нової 

кваліфікації, наукового ступеня або одержання нового фаху на основі 

наявного освітнього рівня і досвіду практичної роботи» [77].  

Зацікавленість післядипломною освітою та наявність певних 

розбіжностей у її потрактуваннях, зафіксованих у нормативних документах, 

спонукали науковців долучитися до визначення цього поняття.  

А. Кузьмінський конкретизує визначення відповідно до галузі знань, 

розуміючи під післядипломною педагогічною освітою «…спеціалізоване 

вдосконалення педагогічної освіти та професійної педагогічної підготовки 

педагогів шляхом поглиблення, розширення та оновлення професійно-

педагогічних знань, умінь, навичок та компетенцій» [170, с. 32].  
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В. Пуцов та Н. Протасова розглядають післядипломну освіту педагогів 

як частину двофазового процесу неперервної освіти, який складається з 

формування особистості фахівця в ході його первинної підготовки у ЗВО 

(перша фаза) та різнобічного розвитку особистості в ході його 

післядипломної освіти (друга фаза) [249].  

Сучасна система підвищення кваліфікації в країнах Європи будується 

на принципах маневреності, наступності, інтеграції освітянських структур, 

гнучкості організаційних форм. У розвинутих країнах підвищення 

кваліфікації вчителів здійснюється в системі вищої освіти, шляхом навчання 

на довготермінових або короткотермінових курсах і через самоосвіту [337].  

Німецька модель підвищення кваліфікації побудована на принципах 

федералізму. Курси підвищення кваліфікації для шкільного сектору 

пропонують державні інститути підготовки вчителів, університети, 

інститути-філії, інститути церков, фондів та великих міст, також дедалі 

більше приватних установ [346]. Змістовна складова курсів змінюється від 

моделі пропозиції до моделі, орієнтованої на попит, що призводить до 

розвитку дерегульованого ринку та збільшення фінансового внеску вчителів. 

Особливу участь у подальшому навчанні вчителів у Німеччині беруть Центри 

освіти для дорослих, асоціації з освіти дорослих, церкви, профспілки та 

приватні установи, а також установи, повʼязані з бізнесом, інституції та 

асоціації, пропозиції яких, як правило, чітко структуровані, актуальні, 

емпірично-професійні [346].  

Усі курси британської системи післядипломної освіти спеціалізуються 

на професійній підготовці вчителів-предметників. Навчання триває цілий рік 

(36 тижнів для вчителя середньої школи) [337].  

Французька державна система підвищення кваліфікації вчителів 

розглядається як засіб покращення якості навчання і зближення рівня 

професійної підготовки різних категорій учителів, який вимагає дотримання 

принципів усеохопленості та неперервності [344].  
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Важливо, що післядипломна педагогічна освіта передбачає 

організоване й систематичне навчання саме дипломованих фахівців для 

подолання розриву між здобутою освітою та тими змінами, що відбуваються 

у технологіях та суспільстві. Ця ідея закладена у Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

Аналіз післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні свідчить, 

що в організаційно-структурному плані вона розвивається як цілісна 

соціальна система з характерними для неї інтегративними якостями і 

компонентами (цілі діяльності, зміст, організаційні форми і методи роботи 

тощо).  

Ураховуючи особливості післядипломної освіти педагогів як 

специфічної системи, доцільно конкретизувати її мету та здійснити 

декомпонування цілей.  

Аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що метою 

післядипломної освіти є діалектична єдність особистісного та професійного 

розвитку вчителя, наскрізними компонентами чого, за словами 

Н. Протасової, є загальнокультурний (загальноосвітній), фахово-

кваліфікаційний та функціональний розвиток. Важливим є те, що будь-який 

компонент, як носій звʼязку, характеризується тільки через звʼязки з іншими 

компонентами, тобто через структуру системи, оскільки його специфіка не 

вичерплюється лише особливостями його складових елементів, а міститься 

перш за все у специфіці звʼязків та відносин між елементами системи. 

Специфіка структури системи післядипломної освіти залежить від природи 

елементів системи, від мети її функціонування, від тих функцій, які ця 

система виконує. З огляду на це, важливо, що функції з одного боку, 

виконуються системою, а з іншого – визначають її структуру. Таким чином, 

функціональний підхід дозволяє трансформувати уявлення про будову в 

розумінні організації післядипломної освіти.  

Узагальнення наукових підходів та досліджень щодо визначення 

функцій системи післядипломної освіти педагогів свідчить про 



64 

інтегративний характер цільових, структурних, змістових, процесуальних, 

матеріальних, часових, просторових та аспектних відносин. Так, 

А. Кузьмінський розглядає функції з позиції інституціонально-професійного 

та особистісного аспектів, Н. Протасова – з позиції особистісного підходу.  

Тотожність наукових поглядів дає можливість визначити перелік та 

зміст функцій системи післядипломної освіти педагогів у двох вимірах: 

середовищний вимір (соціально-економічна, адаптивна, правова, 

прогностична, координаційна, інформаційна, пропагандистська, 

дослідницька) та особистісний вимір (адаптивна, компенсаторна, аналітична, 

перетворювальна, розвивальна, прогностична, стимулююча).  

Наявність зовнішніх звʼязків із середовищем зумовлює реалізацію 

таких функцій системи:  

– соціально-економічна (забезпечує потреби суспільства і держави у 

конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців та створює умов для 

професійного розвитку педагогів на основі наявного рівня і досвіду 

практичної діяльності); 

– прогностична (актуалізує випереджувальний характер 

післядипломної освіти педагогів);  

– адаптивна (забезпечує пристосування до освітніх реформ та змін, що 

відбуваються в оточуючому середовищі); 

– правова (спрямована на соціальній та правовий захист педагогічних 

працівників, розширення можливостей педагогічних працівників у контексті 

професійного та особистісного самовираження);  

– координаційна (полягає в узгодженості змістовного наповнення, 

часової періодичності та методичного впливу всіх інституцій на 

особистісний та професійний розвиток вчителя);  

– інформаційна (реалізується шляхом створення, обробки та 

накопичення інформації загальноосвітнього, загальнокультурного та 

педагогічного характеру);  
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– пропагандистська (стимулує самоосвіту педагога шляхом залучення 

його до освоєння інноваційних технологій);  

– дослідницька (полягає в організації дослідно-експериментальної 

роботи з метою перевірки та вивчення наслідків застосування нових 

педагогічних технологій, осмислення педагогічної практики) [92].  

В особистісному вимірі до функцій системи післядипломної освіти 

належать такі:  

– адаптивна (адаптація до професії),  

– компенсаторна (відтворення, розширення та оновлення знань),  

– аналітична (критичне осмислення педагогічної практики),  

– перетворювальна (подолання стереотипів педагогічної діяльності),  

– розвивальна (гармонійний різнобічний розвиток педагога),  

– прогностична (проєктування педагогічної діяльності),  

– стимульована (самоосвіта та саморозвиток педагога).  

Важливим є те, що всі функції системи післядипломної освіти 

педагогів знаходяться у тісному взаємозвʼязку. Післядипломна освіта 

педагогів розуміється як цілісна система, тобто певна сукупність 

взаємоповʼязаних елементів, що забезпечують реалізацію функцій та 

загальної мети системи і взаємодіють із середовищем. Як комплекс освітніх 

інституцій, вона характеризується наявністю чіткої організаційної структури, 

упорядкованої сукупності закладів освіти та методичних установ, що 

забезпечують організаційну та змістову єдність професійного розвитку 

вчителів.  

У контексті здійснення структурно-функціонального аналізу системи 

післядипломної освіти актуальним вважаємо виокремити організаційні 

форми її функціонування, які забезпечують її гнучкість, динамічність і 

варіативність. Так, Н. Протасова до структури післядипломної освіти 

вчителів зараховує підвищення кваліфікації, отримання нової педагогічної 

спеціальності, отримання кваліфікації відповідно до специфічної 

функціональної діяльності; додаткову освіту; аспірантуру; докторантуру та 
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самоосвіту [249]. Водночас науковець вважає елемент «підвищення 

кваліфікації» системоутворювальним і заперечує доцільність такого елемента 

структури як «перепідготовка», аргументуючи це тим, що рівень 

підготовленості може змінюватися лише в напрямку його підвищення.  

На думку А. Кузьмінського, обґрунтування структури післядипломної 

педагогічної освіти відбувається на основі логічного розгортання 

педагогічної діяльності. Науковець виокремлює перепідготовку, 

спеціалізацію та підвищення кваліфікації як компоненти системи 

післядипломної педагогічної освіти. Стажування, курсова підготовка, 

методична робота, самоосвіта відповідно є видами підвищення кваліфікації 

[170].  

Головною складовою післядипломної освіти є підвищення кваліфікації 

– набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в 

межах професійної діяльності або наукової спеціальності [220], яка також 

являє собою цілісну систему.  

Систему підвищення кваліфікації ми розглядаємо, услід за 

П. Худоминським, як «впорядковану сукупність установ і організацій 

(інститути підвищення кваліфікації та удосконалення учителів, факультети 

підвищення кваліфікації, районні, міські методичні кабінети; районні 

(міські), міжшкільні і шкільні методичні об’єднання), метою роботи яких є 

неперервне вдосконалення теоретичної підготовки, професійної 

майстерності, розширення культурного кругозору вчителів, керівників шкіл, 

працівників освіти, використання і впровадження досягнень педагогічної 

науки, передового досвіду» [320, с. 8]. Такий підхід дозволяє виокремити 

різні рівні системи, кожен з яких матиме свою специфіку та власні органи 

управління, слідуючи загальній меті: забезпечення професійного та 

особистісного зростання вчителя, надання йому своєчасної дієвої допомоги з 

розвитку і вдосконаленні його професійної компетентності.  

Визначальними для процесу підвищення кваліфікації педагогів 

науковці називають наступні чотири компоненти: цілі функціонування, які 
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визначаються соціальним замовленням, вимогами до школи; зміст; 

організаційні форми і методи підвищення кваліфікації; умови 

функціонування системи; учителі, що підвищують свою кваліфікацію; 

викладацькі кадри (лектори, методисти), які ведуть навчання вчителів, 

спрямовують їх самоосвіту [320].  

А. Кузьмінський розглядає підвищення кваліфікації як «процес 

оновлення професійної компетентності особистості педагога-професіонала» 

[170, с. 35], що складає одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому 

система підвищення кваліфікації спрямована на неперервний професійний 

розвиток учителя, що ґрунтується на компетентнісному підході, де розвиток 

професіоналізму є провідною метою підвиищення кваліфікації.  

Ми згодні також з думкою Т. Паніної про те, що підвищення 

кваліфікації вчителя – це приріст освіти вчителя, поглиблення професійної 

спеціалізації, підвищення рівня компетентності [231].  

Система підвищення кваліфікації сприяє адаптації працівників освіти 

до соціально-культурних умов, що постійно змінюються, шляхом 

формування у них потреби і готовності до неперервної професійної освіти і 

самоосвіти. «Учитель залишається основним суб’єктом, який покликаний 

розв’язувати завдання розвитку освіти і саме він є ресурсом підвищення 

якості освіти» [230, с. 4].  

Система післядипломної освіти представлена широким спектром 

установ, освітніх закладів, мета яких полягає у постійному збагаченні, 

поглибленні професійних знань та вмінь за спеціальністю, здобутті нової 

кваліфікації, наукового ступеня або опанування новим фахом на основі 

наявного освітнього рівня і досвіду практичної роботи [172].  

Педагогічні працівники можуть підвищувати свою кваліфікацію за 

різними формами й видами (рис.1.11).  
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Рис. 1.11. Інституційні форми й види підвищення кваліфікації 

 

Відповідно до програм підвищення кваліфікації закладів 

післядипломної освіти слухач має розвинути наявні компетентності. У 

процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації вчитель фізики має 

опанувати програму, в результаті чого оновити, доповнити, розширити, 

розвинути професійні компетентності за складовими, які мають наповнення, 

що відповідає предметній спеціалізації вчителя (рис. 1.12).  

Для кожної з цих компетентностей для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації чітко прописуються результати у відповідності до Національної 

рамки кваліфікацій.  

Так, учителі фізики після завершення навчання на курсах підвищення 

кваліфікації у межах соціокультурної компетентності будуть розуміти 

державну освітню політику в галузі шкільної фізико-математичної освіти в 

умовах переходу на новий Державний стандарт базової і загальної середньої 

освіти, обізнані з нормативними правовими актами у сфері фізико-

математичної освіти. Вони будуть спроможні застосовувати і переносити в 

нові ситуації знання нормативно-правової бази, що забезпечує педагогічну 
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діяльність вчителеві, уміти доносити в доступній формі основні положення 

нормативно-правових документів учасникам освітнього процесу, 

співпрацювати з учасниками цього процесу на основі вимог нормативно-

законодавчих документів, що регулюють професійну діяльність учителя.  

 

 

Рис. 1.12. Професійні компетентності  

за результатами підвищення кваліфікації 

 

Випускники курсів будуть здатні самостійно виконувати функціональні 

обов’язки, не порушуючи законодавчих норм, розв’язувати педагогічні 

завдання й проблеми на основі використання нормативних документів, 

відповідати за результати власної педагогічної діяльності. Вони набудуть 

здатності вибудовувати власні стратегії особистісного розвитку та навчання, 
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здатності ефективно адаптуватися до різних змін, забезпечувати належну 

якість роботи, прагнути до постійного саморозвитку та навчання впродовж 

життя.  

Удосконалення здоров’язбережувальної компетентності дозволить 

учителеві фізики застосовувати навички здорового способу життя, 

гармонізації режиму праці та відпочинку, запобігати професійному стресу та 

вигоранню.  

У межах психологічної компетентності вчителі фізики будуть володіти 

теоретико-практичними і методичними основами і категоріями загальної, 

вікової, педагогічної психології; знаннями психолого-педагогічних основ 

організації освітнього процесу, можливостей та перспектив психологічного 

потенціалу особистісно орієнтованих освітніх технологій. Вони будуть 

оперувати аналітичними, прогностичними, проєктивними та рефлексійними 

навичками, вміннями знаходити способи оптимального розв’язування 

педагогічних завдань та передбачення наслідків педагогічних дій; 

володітимуть психолого-педагогічною технікою, широким діапазоном 

організаторських та перцептивних умінь, навичками спілкування та 

управління дитячим колективом; будуть здатні до емоційно-вольового та 

ціннісно-мотиваційного розвитку, професійного самопізнання, 

самоконтролю, удосконаленню та розвитку особистісних ресурсів.  

Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності 

дозволить учителям фізики розвинути здатність до співробітництва та 

групової діяльності з використання комунікаційних технологій для 

досягнення професійно важливих цілей; мотивацію готовності до 

саморозвитку у сфері інформаційних технологій, які необхідні для 

підвищення кваліфікації та реалізації себе в професійній діяльності. Учителі 

також набудуть нових знань щодо способів пошуку, обробки, 

структурування, систематизації, зберігання, представлення, передавання 

інформації за допомогою традиційних та інформаційних технологій; синтезу 

існуючої інформації для створення на її основі нового знання; навчаться 
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інтерпретувати інформацію в різних формах (текстовій, графічній, аудіо-, 

відео-), перекладати її з однієї знакової системи в іншу, використовувати 

інформаційні джерела різних типів, у тому числі і на електронних носіях, як 

для роботи так і для неперервної самоосвіти.  

Вони зможуть будувати освітню діяльність за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до дидактичних вимог, 

використовуючи при цьому програмні засоби загального та навчального 

призначення задля організації та модернізації освітнього процесу, розробки 

освітніх проєктів, організації позаурочної діяльності. Випускники курсів 

будуть володіти навичками мережевої взаємодії в асинхронному (електронна 

пошта, форуми тощо) та синхронному (чати, ICQ, Skype, Zoom тощо) 

режимах; оцінювати актуальність проблем із метою колективного 

обговорення максимально великою кількістю учасників мережевої взаємодії; 

використовувати можливості визначеного способу мережевого спілкування з 

метою точного відображення сутності проблеми і забезпечення 

оперативності її розв’язання. Учителі фізики зможуть автономно і з 

відповідальністю проєктувати освітній процес із використанням електронних 

ресурсів та виробляти конкретні методичні рекомендації щодо їх 

використання у професійній діяльності; забезпечувати педагогічно доцільне 

використання потенціалу інформаційних ресурсів, який надається засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, й організовувати освітній процес 

на його основі.  

У межах предметно-діяльнісної компетентності вони набудуть 

можливості вибудовувати професійну діяльність на основі сучасних 

нормативно-правових документів; організовувати свою роботу відповідно до 

вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці; осмислювати розвиток 

теорії і практики психології, педагогіки, методики навчання фізики та 

математики; аналізувати педагогічні ситуації, виокремлюючи прийоми 

педагогічної взаємодії; логічно та послідовно представляти засвоєні знання; 

здійснювати оцінку якості своєї роботи та роботи колег.  
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Після закінчення курсів підвищення кваліфікації учителі фізики будуть 

володіти поняттєвим апаратом, пізнавальними підходами та методами; 

вибудовувати власну професійну діяльність згідно із сучасними принципами 

організації освітнього процесу; вміти вирішувати типові навчальні задачі; 

комплексно підходити до виконання професійних обов’язків відповідно до 

конкретної ситуації; планувати та реалізувати відповідні заходи.  

До переліченого вище для вчителів фізики додається здатність 

використовувати професійно-профільовані знання з природничого напряму 

та орієнтуватися в сучасних напрямах розвитку науки та техніки; здатність 

використовувати теоретичні знання і практичні навички з метою ефективної 

організації освітнього процесу, володіти психолого-педагогічним аналізом 

процесу засвоєння математичних та фізичних понять. Їм необхідна також 

здатність формувати в учнів навчально-інтелектуальні та творчі вміння, 

потрібні для професійного самовизначення, здійснювати аналіз навчального 

матеріалу шкільних підручників та сучасних засобів навчання; здійснювати 

підбір та розробляти предметний матеріал відповідно до визначених завдань.  

Важливою частиною їх професійної компетентності є володіння 

проєктно-технологічною діяльністю у вирішенні освітніх задач, узгодження 

навчальних програм для забезпечення міжпредметних зв’язків; володіння 

навичками організації позаурочної роботи з фаху, вмінням організовувати 

рефлексійну і творчу діяльність учнів, що пов’язана із засвоєнням 

предметних компетенцій; уміння розв’язувати рівневі олімпіадні завдання, 

завдання підвищеної складності. 

На сучасному етапі розширюються функції вчителів фізики, що 

передбачають здійснення пошукової, науково-дослідницької, соціальної, 

культурно-просвітницької діяльності. Крім того, у роботі вчителя фізики 

важливим є розв’язання конкретних педагогічних завдань, що 

підпорядковуються освітнім цілям і супроводжуються сукупністю 

різноманітних упорядкованих дій для виконання певних педагогічних 
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функцій, які обумовлюються особливостями предмета «Фізика», а також 

суспільно-економічними вимогами суспільства. 

Перспективним у дослідницькому плані, на нашу думку, є розуміння 

такої категорії як «середовище формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ».  

У педагогіці до дефініції «середовище» звертаються досить часто: 

виховне, культурне, творче, розвивальне, сімейне середовище. Стосовно 

визначення освітнього середовища, то у загальному значенні воно 

трактується як взаємодія різних соціальних інститутів з метою забезпечення 

повноцінного досягнення цілей навчання, виховання та розвитку особистості.  

Ю. Мануйлов стверджує, що освітнє середовище створює умови, тобто 

матеріальні та духовні блага, інформаційне поле та ін., для задоволення 

потреб субʼєктів, здійснення їх діяльності, воно опосередковує свідомість, 

поведінку субʼєкта, є умовою реалізації отриманих знань, сформованих 

умінь, самореалізації [186].  

У контексті дослідження освітнього середовища закладів 

післядипломної освіти науковці визначили сукупність його компонентів, за 

наявності яких професійний розвиток фахівців може бути ефективнішим 

(рис.1.13). 

 

 

Рис. 1.13. Компоненти освітнього середовища закладів  

післядипломної освіти 
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А. Кух вважає, що освітнє середовище структурно складається з трьох 

взаємно пов’язаних компонентів: суб’єктно-ресурсного, матеріально-

технічного та ідейно-технологічного. Суб’єктно-ресурсний компонент 

освітнього середовища визначає його суб’єкти та умови здійснення їх 

субʼєкт-субʼєктної взаємодії. Матеріально-технічний компонент включає 

забезпеченість освітнього середовища відповідним стандартним 

обладнанням. Ідейно-технологічний компонент визначає нормативні 

методики та технології досягнення прогнозованих результатів у навчанні 

[176].  

Таким чином, аналіз досліджень науковцями сутності поняття «освітнє 

середовище системи післядипломної освіти» дає підстави визначити основні 

завдання щодо формування у процесі післядипломної освіти готовності 

учителів фізики до управління ПСУ. Зокрема, у середовищі системи 

післядипломної освіти має забезпечуватись:  

– особистісно зорієнтований та гуманістичний підходи до його 

створення з урахуванням партнерського співробітництва, поваги та довіри до 

всіх учасників освітнього процесу;  

– розширення напрямів формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ в системі післядипломної освіти: можливість вибору 

відповідно до індивідуальних потреб, здібностей педагога, видів, форм 

навчання, підвищення кваліфікації тощо;  

– оновлення змісту післядипломної освіти новими зразками 

інноваційних технологій, методик та ознайомлення з таким інформативним 

матеріалом у курсовий і міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації;  

– створення позитивного емоційного середовища, комфортного 

психологічного мікроклімату;  

– створення нових програм, спецкурсів, семінарів, тренінгів як 

науково-методичного супроводу самоосвітньої діяльності вчителя;  

– розвиток рефлексійності вчителя з метою кращого розуміння 

особливостей педагогічної діяльності;  
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– дослідницька направленість системи післядипломної освіти: 

включення педагога у дослідницьку діяльність;  

– спрямування на розвиток та саморозвиток кожної особистості;  

– ефективне використання кадрових, науково-методичних та 

матеріально-технічних можливостей освітніх закладів регіону;  

– застосування інноваційних технологій тощо.  

Аналіз науково-методичних джерел дозволяє зробити висновок про те, 

що система післядипломної освіти сьогодні є середовищем професійного 

розвитку вчителів, реалізація його духовного потенціалу, збагачення 

професійного та індивідуального досвіду, поглиблення знань, удосконалення 

умінь і навичок. Зазначене уможливлює формування готовності учителів 

фізики до управління ПСУ саме в межах післядипломної освіти.  

 

1.3. Сутність і структура готовності учителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів 

Для визначення сутності та основних характеристик процесу 

формування готовності учителів фізики до управління ПСУ виникає потреба 

в уточненні сутності і структури такої готовності.  

Погоджуємося з думкою О. Дубасенюк, що «сучасні зміни все більше 

перетворюють школу на систему, відкриту для навколишнього світу. Життя у 

шкільному середовищі поступово стає моделлю поширеної молодіжної 

культури. У школі, класі здійснюється спільне життя, комунікація і 

самовираження молоді, які активно адаптуються до змін у суспільстві» [83], 

що сприяє переосмисленню ролі вчителя та системи його підготовки до 

професійної педагогічної діяльності, моделювання процесів, вдосконаленню 

та покращенню якості педагогічної освіти.  

У педагогічних дослідженнях поняття «готовність» і «підготовка» 

диференціюються науковцями, таким чином: підготовка – процес, а 

готовність – це результат цього процесу (на певному та визначеному етапі).  
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Аналізуючи наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, 

можна зробити висновок про варіативність підходів до визначення поняття 

«готовність» (додаток А). Великий обсяг досліджень сучасних науковців 

свідчить про актуальність тлумачення поняття «готовність». 

Поняття «готовності» до інноваційної діяльності І. Дичківська 

досліджує на трьох рівнях: інтуїтивному, що співвідноситься з низьким 

рівнем готовності; репродуктивному – середнім; пошуковому – високий 

творчий (продуктивний). Ці рівні фіксують співвідношення й міру прояву 

показників готовності до того чи іншого виду діяльності. Слід зазначити, що 

попередній рівень є основою для формування наступних. Перехід з одного 

рівня на інший супроводжується змінами, пов’язаними з трансформацією 

стану готовності. Як наслідок, фіксуються незначні рівневі зрушення. 

Останні є передумовою якісного стрибка з нижчого рівня на вищий [81].  

У дисертаційному дослідженні науковець А. Ліненко визначає 

готовність, як цілісне утворення, яке характеризує емоційно-когнітивну і 

вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його включення в діяльність 

певного спрямування [181].  

Аналізуючи сутність готовності майбутніх учителів до використання 

медіа у професійній діяльності, дослідник Т. Лозицька [184] визначає 

готовність як внутрішню здатність особистості, що являє собою певну 

цілісність та існує як ознака професійної кваліфікації, результат 

цілеспрямованої підготовки. Науковець характеризує поняття «готовності» 

як складне психологічне утворення, що окрім необхідних знань, вмінь та 

навичок, включає в себе адекватні вимоги до професійної діяльності, якості і 

здатності особистості; пізнавальні, мотиваційні та вольові компоненти, тобто 

містить когнітивну, операційну та аксіологічну складові.  

В. Прошкін дає визначення «готовності» як особистісному утворенню, 

що визначає стан особистості суб’єкта та включає мотиваційно-ціннісне 

відношення до цієї діяльності, систему методологічних знань, дослідницьких 
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умінь, що дозволяють продуктивно їх використовувати при вирішенні 

професійно-педагогічних завдань [250].  

Так, поняття професійна готовність до педагогічної діяльності 

визначається дослідником В. Сластьоніним як сукупність професійних вимог 

до вчителя. Вона складається з психологічної, психофізіологічної і фізичної 

готовності, з одного боку, і науково-теоретичної і практичної – з іншого. 

Остання визначає основу професіоналізму [287].  

Ґрунтовний аналіз поняття «готовність» зроблено у монографії 

науковця О. Мариновської. Дослідниця стверджує, що готовність до 

професійної діяльності – це системний показник якості підготовки. 

Готовність доцільно розглядати як цілісну систему, що базується як 

інтегральне ціле на основі: загальнопедагогічного (є складовою професійної 

загальнопедагогічної підготовки); особливого (має свою специфіку 

формування готовності до певного виду діяльності); індивідуального 

(відображає особистісно професійні якості вчителя) [188]. Крім того, 

дослідниця виокремлює складові елементи поняття готовності за провідними 

напрямками наукових досліджень, а саме: психологічний (встановлення 

характеру зв’язків між станом готовності та ефективністю діяльності); 

педагогічний (виявлення факторів, умов, засобів для цілеспрямованого 

формування готовності); управлінський (розвиток комплексу психологічних 

характеристик керівника для ефективного здійснення управлінської 

діяльності).  

Також автор розглядає готовність за часовими характеристиками і 

визначає тривалу (або довготривалу) та ситуативну (або тимчасову) 

готовності. Довготривала готовність формується заздалегідь у результаті 

спеціально організованих впливів, що виявляється постійно та стає 

найважливішою передумовою успішної діяльності. Довготривала та 

ситуативна готовність існують у єдності. Слід зазначити, що перша визначає 

ефективність ситуативної. Остання піддається впливу багатьох факторів, які 

виникають з особливостей кожної конкретної ситуації. Дослідниця 
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приходить до висновку, що готовність як комплексне особистісне утворення, 

що характеризує його здатність до вирішення професійно-педагогічних 

функцій в освітньому процесі, яка виражається у єдності ціле-мотиваційного, 

змістовного, особистісно-професійного, операційно-технологічного 

структурних компонентів [188].  

Науковець М. Ковальчук у своєму дисертаційному дослідженні 

визначає поняття «готовності майбутнього вчителя» як «інтегральну 

характеристику особистості майбутнього фахівця початкової ланки освіти, 

що формується в результаті професійної підготовки й виявляється в його 

здатності здійснювати професійну діяльність з урахуванням вимог до 

професійної кваліфікації» [124].  

Особливе значення для нашого дослідження є трактування терміну 

«готовності до дій», як озброєності людини необхідними знаннями, 

вміннями, навичками, наполегливістю і рішучістю здійснити ці дії, що 

наведене у психологічному словнику (за редакцією Н. Побірченко) [254]. 

Психологічними передумовам виникнення готовності до виконання 

конкретної діяльності є її розуміння, усвідомлення відповідальності, бажання 

досягти успіху, визначення послідовності дій і способів.  

Аналіз наукових праць дає можливість виокремити загальні та 

спеціальні види готовності.  

Перший – формується у відповідності до базової моделі підготовки у 

ЗВО, яка є основою для спеціальної готовності учителів до різних видів 

діяльності, зокрема:  

– до реалізації міжпредметних зв’язків (Я. Бузінська) [45];  

– застосування загальнонавчальних технологій, до асоціативного 

навчання іноземних мов учнів початкової школи (до асоціативного навчання 

іноземних мов учнів початкової школи (Л. Гусак) [74];  

– застосування інтерактивної технології (О. Комар) [156];  

– суб’єкт-суб’єктної взаємодії (О. Лінник) [182];  

– педагогічного проєктування (О. Мариновська) [188];  
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– інноваційної діяльності в позааудиторній роботі 

(Л. Петриченко) [236];  

– використання сучасної англомовної дитячої літератури 

(О. Рудич) [265];  

– застосування інноваційних технологій навчання (Ю. Руднік) [267];  

– навчання іноземних мов (О. Скоробагата) [286] тощо.  

Як показують дослідження, проблема готовності вчителів до різних 

видів діяльності є найбільш розробленою. Спільними компонентами 

структури готовності до професійної діяльності є мотиваційний (ставлення 

до діяльності (настанова), мотиви), змістовий (знання про предмет і способи 

діяльності), операційний (навички та вміння продуктивної діяльності).  

У контексті дисертаційного дослідження О. Комар визначено 

готовність до професійної діяльності як інтегровану якість особистості, для 

якої характерне постійне прагнення самовдосконалення, збагачення 

особистісного педагогічного досвіду, ознайомлення й аналіз нових 

педагогічних концепцій навчання і виховання учнів, самостійна апробація і 

застосування одержаної інформації у власній професійній діяльності [156].  

Український науковець Л. Коваль визначає готовність учителів до 

застосування загально-навчальних технологій у школі як певний рівень 

розвитку їхньої технологічної компетентності. Аналізуючи структура моделі 

експериментального навчання, автор визначає чотири компоненти, а саме: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-процесуальний, технологічно-

проєктувальний та результативно-оцінний [123].  

У наукових розвідках дослідник О. Скоробагата визначає готовність 

вчителя-мовника як інтегративну якість особистості, що виявляється в 

єдності мотивації, професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, що є 

умовою реалізації професійно-педагогічної діяльності. Така якість 

особистості передбачає достатній рівень методологічних, технолого-

педагогічних, лінгвістичних знань, розвитку комунікативних умінь, знань 

соціокультурних особливостей носіїв мови, широкого спектру вербальної та 
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невербальної комунікації, здатності до зворотного зв’язку, орієнтації на 

особистість школяра [286].  

Готовність вчителя до використання медіа в професійній діяльності 

дослідник Т. Хижняк тлумачить як інтегративне особистісне утворення, яке 

представлене єдністю мотивів, теоретичних знань та практичних умінь 

використовувати різні медіа у викладанні конкретних філологічних 

дисциплін [318].  

Аналізуючи сутність поняття «готовність», вчені приходять до 

висновку, що може бути: загальною і спеціальною; психологічною та 

практичною; довготривалою та ситуативною; особистісною та 

функціональною; моральною та професійною; соціально-психологічною. На 

думку вчених, серед основних компонентів готовності вчителів до 

педагогічної діяльності можна визначити: психологічну, теоретичну та 

практичну готовність.  

Професійна готовність вчителя в цілому розуміється нами, вслід за 

А. Деркачем, І. Зимньою, А. Марковою, В. Сластьоніним та ін., результатом 

його професійної підготовки у закладах вищої та післядипломної освіти. 

Вона має інтегративний характер (О. Бодальов [253]).  

Професійна готовність є цілісним проявом усіх сторін особистості, 

визначає пізнавальні, емоційні та мотиваційні компоненти (А. Деркач [79]). 

Професійна готовність, за ствердженнями І. Зимньої, визначається 

особистісною готовністю педагога як відрефлексованою спрямованістю на 

професію, світоглядною зрілістю, професійно-предметною компетентністю, 

комунікативною і дидактичною потребою і потребою в афіліації [102].  

Готовність до профорієнтаційної діяльності вченими описується по 

різному (рис.1.14).  

Як складне особистісно-професійне утворення професійна готовність 

педагога до організації діяльності учнів має свою структуру, яка складається 

з декількох компонентів. Їх визначення ґрунтується на нормативному 

визначенні сутності компетентності особистості (Закони України «Про вищу 
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освіту», «Про освіту») на загальноприйнятих компонентах структури 

особистості, а саме ціннісного, знаннєвого та вміннєвого. 

 

 

Рис. 1.14. Підходи до тлумачення поняття «Готовність до 

профорієнтаційної діяльності» [324; 256; 93; 325; 175; 209] 

 

Спираючись на визначення терміну «готовність» різних науково-

педагогічних джерел, специфіку діяльності вчителя фізики, особливості 

процесу управління ПСУ трактуємо поняття «готовність учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів»: інтегративна якість 

особистості, що охоплює ціннісні настанови і прагнення сприяти 

професійному самовизначенню учнів у процесі навчання фізики, знання про 

методики професійного самовизначення учнів, уміння здійснювати вплив на 

усвідомлене професійне самовизначення учнів у процесі навчання фізики та 

навички рефлексії щодо ефективності таких впливів. 
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Подане тлумачення демонструє нетривіальність поняття та дозволяє 

схарактеризувати структуру готовності учителів фізики до управління ПСУ:  

– мотиваційний компонент (ціннісні настанови й прагнення вчителя 

фізики до управління ПСУ у процесі навчання фізики);  

– гносеологічний компонент (спеціалізовані знання про методики 

професійного самовизначення учнів); 

– праксеологічний компонент (професійні вміння, які допомагають 

застосовувати спеціалізовані знання про методики професійного 

самовизначення учнів та правильно вибудовувати процес управління ПСУ);  

– рефлексивно-особистісний компонент (здатність здійснювати оцінку 

та рефлексувати щодо управління ПСУ). 

Розглянемо більш детально кожен з них. 

Мотиваційний компонент готовності учителів фізики до управління 

ПСУ відображає систему професійних установок, цінностей, інтересів 

учителя та включає: ціннісне ставлення до профорієнтаційної діяльності; 

спрямованість на учня та пізнавальну активність вчителя; дослідницьку 

позицію; мотивацію до професійного розвитку в цілому та до розвитку у 

сфері управління ПСУ зокрема; мотивацію до проєктування та здійснення 

діяльності управління ПСУ.  

Як зазначає О. Обухов, внутрішня мотивація та інтерес до проблеми у 

самого педагога – основа успіху реалізації діяльності його учнів [215, с. 37].  

Дуже важливим елементом мотиваційного компоненту готовності є 

наявність у вчителя дослідницької позиції – як внутрішнє прагнення до 

невизначеності, установка на знаходження власного рішення проблемної 

ситуації. Прагнення до об’єктивності та певної особистісної відстороненості 

може стати міцною основою для взаємодії людини, яка транслює культурні 

норми та цінності (вчителя) і людини, яка входить у культуру, засвоює 

культурні нормативи (учня) [215, с. 62].  
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Серед головних цінностей, які на думку О. Леонтовича визначають 

поведінку педагога та які, на наш погляд детермінують складові 

мотиваційного компоненту готовності учителів фізики до управління ПСУ є:  

1) цінність результативності;  

2) діяльнісний характер;  

3) комунікація, що пов’язує усіх суб’єктів (педагога та учня, учнівську 

команду) в єдиній діяльності;  

4) продуктивність, що виявляється у результаті профорієнтаційної 

діяльності [180].  

У ціннісних орієнтаціях педагогів у зазначеному контексті доцільно 

виокремити три групи ставлень до значущих моментів їх професійної 

діяльності:  

– до профорієнтаційної діяльності в системі «людина-техніка», а також 

до педагогічної діяльності в цілому (усвідомлення цілі та особистого смислу 

зазначених діяльностей, їх суспільної значущості, особистісна зацікавленість 

у їх результатах);  

– до учня (його безумовне прийняття та спрямованість на його 

всебічний розвиток, організацію вибору ним майбутньої професії);  

– до самого себе як до педагога та керівника (наявність позитивної 

професійної Я-концепції як сукупності уявлень про самого себе, прагнення 

до професійного саморозвитку в цілому та розвитку у сфері профорієнтації 

зокрема).  

Мотиваційний компонент також визначає: 

– ставлення вчителя до професійного саморозвитку, тобто його 

прагнення до кар’єрного зростання, самовдосконалення знань, умінь, 

навичок і особистісних якостей з проблеми управління ПСУ; 

– розуміння вчителем соціальної та особистісної значущості 

ефективного вирішення проблеми професійного самовизначення школярів в 

системі «людина-техніка»; 
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 – усвідомлення вчителем ролі навчального предмета «Фізика» у 

сприянні успішному професійному самовизначенню учнів та власної 

відповідальності за його педагогічну підтримку. 

Гносеологічний компонент готовності учителів фізики до управління 

ПСУ включає знання, необхідні для управлінням учителем фізики ПСУ. 

У психолого-педагогічних дослідженнях А. Алексюка, A. Бойко, 

С. Гончаренко, М. Євтуха, І. Зязюна, В. Лугового, І. Підласого, 

І. Прокопенка, Г. Троцко та ін. розкриваються питання змісту сучасної 

педагогічної освіти. Проблема готовності до здійснення професійної 

педагогічної діяльності знайшла відображення в наукових працях 

Ю. Бабанського, М. Боришевського, А. Ганюшкіна, М. Дьяченка, І. Зязюна, 

Є. Калініна, Л. Кондрашової, О. Мешко, Н. Ничкало, Л. Орбан, О. Савченко, 

В Сластьоніна та інших. При цьому дослідники постають єдиними у думці, 

що невід’ємною складовою освітнього процесу в ЗЗСО є професійна 

орієнтація учнів, а підготовка школярів до професійного самовизначення – 

одне із важливих соціально значущих завдань професійної діяльності 

вчителя. 

Гносеологічний компонент готовності учителя до управління ПСУ в 

цілому характеризується  

– усвідомленими знаннями цілей, реалізація яких забезпечить 

розв’язання певного завдання;  

– усвідомленням умов, за яких відбуватиметься професійне 

самовизначення;  

– методичними знаннями специфіки цієї роботи;  

– актуальним педагогічним досвідом, пов’язаним з виконанням 

завдань управління ПСУ та вимог до нього;  

– високим рівнем інтелектуального розвитку у сфері сучасних 

професій та застосувань фізики у них; 

– інтелектуально-логічними здібностями;  

– творчим мисленням, методичною уявою, інтуїцією;  
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– системою знань психолого-педагогічних основ профорієнтаційної 

діяльності (професійного самовизначення) у школі.  

Узагальнюючи напрацювання вчених, до гносеологічного компоненту 

готовності учителів фізики до управління ПСУ можна віднести знання основ 

професійного самовизначення школярів, які не підпорядковані його 

предметній спеціалізації, але є підґрунтям для ефективної профорієнтаційної 

діяльності, а також предметні знання застосування фізики у сфері діяльності 

«людина-техніка» (розуміння зв’язків між окремими фізичними теоріями, 

закономірностями та правилами, наявність оціночних знань, прагнення 

поповнити знання) (рис.1.15). 

 

 

Рис. 1.15. Гносеологічний компонент готовності учителів фізики  

до управління ПСУ 
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Праксеологічний компонент готовності учителів фізики до управління 

ПСУ визначається системою професійних умінь – засвоєних фахівцем 

комплексних способів успішного виконання складної професійної дії.  

Основними властивостями професійних умінь педагога є адекватність 

педагогічній ситуації, осмисленість, гнучкість, успішність при змінах 

обставин, достатній темп, надійність (тобто непорушність, стійкість до 

впливу перешкод) (О. Столяренко [298]).  

Такий компонент готовності учителів фізики до управління ПСУ 

характеризується [209]: 

– як актуалізація всієї сукупності знань учителя, переведення їх «на 

мову практичних дій»;  

– визначення на основі знань, досвіду та оцінки намічених умов 

діяльності найбільш ефективних способів, методів і прийомів розв’язання 

завдань такої роботи;  

– як такий, що здійснюється через систему вмінь, професійно-

важливих якостей та здібностей  

На нашу думку, праксеологічний компонент готовності учителів фізики 

до управління ПСУ слід також розглядати як сукупність умінь, що 

забезпечують безпосереднє проведення профорієнтаційної роботи зі 

школярами у системі «людина-техніка».  

Ці вміння за своєю сутністю являють собою загальні психолого-

педагогічні вміння щодо практичного застосування теоретичних засад 

профорієнтаційної роботи зі школярами, а також уміння, пов’язані із 

вираженою специфікою галузі фізики як сфери професійної орієнтації 

(рис.1.16).  

Рефлексивно-особистісний компонент готовності учителів фізики до 

управління ПСУ визначається здатністю аналізувати результати власної 

професійної діяльності в цілому та профорієнтаційної діяльності зокрема, 

здатністю здійснювати рефлексію різних видів та рівнів, рефлексію 

особистісну (власних характерних особливостей) та діяльнісну (власної 
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професійної педагогічної діяльності, а також діяльності з організації 

профорієнтації школярів).  

 

 

Рис. 1.16. Праксеологічний компонент готовності учителів фізики  

до управління ПСУ 

 

Важливим є те, що зазначені компоненти готовності вчителів фізики до 

управління ПСУ на особистісному рівні мають відображатися через призму 

таких його професійних якостей, як незалежність, принциповість, 

вимогливість до себе, самовпевненість, рефлексивність, стриманість, 

відкритість, креативність, аналітичність. 
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Рефлексивно-особистісна складова готовності учителів фізики до 

управління ПСУ відображає здатність учителя як до самооцінювання 

успішності цього напряму своєї професійної діяльності, так і до усвідомлення 

своєї підготовленості до неї і шляхів її підвищення (рис.1.17).  

 

 

Рис. 1.17. Рефлексивно-особистісний компонент готовності  

учителів фізики до управління ПСУ 

 

Зауважимо, що з огляду на динамічність розвитку сфери професійної 

орієнтації «людина-техніка» (стрімкий розвиток сучасних технологій та 

народження нових професій потребує постійного оновлення підходів до 

ознайомлення з ними учнів та встановлення способів спрямування їх інтересу 

щодо набуття таких професій), специфічність рефлексивно-особистісного 

компоненту виявляється також у збільшенні його вагомості в загальній 

структурі готовності учителів фізики до управління ПСУ у сфері «людина-

техніка». 

Отже, у готовності учителів фізики до управління ПСУ, що виявляється 

у сукупності ціннісних настанов і прагнень сприяти професійному 

самовизначенню учнів у процесі навчання фізики, знань про методики 

професійного самовизначення учнів, умінь здійснювати управління ПСУ у 

процесі навчання фізики та навичок рефлексії щодо такого виду діяльності, 
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виокремлюють мотиваційний (ціннісні настанови й прагнення вчителя 

фізики до управління ПСУ у процесі навчання фізики), гносеологічний 

(спеціалізовані знання про методики професійного самовизначення учнів), 

праксеологічний (професійні вміння, які допомагають застосовувати 

спеціалізовані знання про методики професійного самовизначення учнів та 

правильно вибудовувати процес управління ПСУ у процесі навчання фізики) 

та рефлексивно-особистісний (здатність здійснювати оцінку та рефлексувати 

щодо управління ПСУ) компоненти. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі виявлено стан розробленості проблеми формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті в педагогічній теорії і практиці, 

схарактеризовано поняттєвий апарат дослідження, описано сутність і 

структуру готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Аналіз впливу специфічних особливостей суспільного розвитку на 

теорію і практику професійної орієнтації засвідчує, що на початку 

ХХІ століття зміни на ринку праці і загальні особливості розвитку 

суспільства стали вимагати якісно нового підходу до професійної підготовки 

молоді та створення таких умов, які сприяли б активізації професійного 

самовизначення особистості. Така потреба відображена в нормативних 

державних документах: Конституції України, Законах України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні в XXI столітті, Концепції Нової української школи, Національній 

програмі «Діти України», Концепції загальної середньої освіти зі створення 

організаційно методичних передумов для переходу старшої школи на 

профільне навчання, Концепції державної системи професійної орієнтації 

населення тощо. 
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Управління професійним самовизначенням учнів передбачає розвиток 

в учнів низки знань та вмінь: 

– інформатичних (уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, 

самостійно здійснювати пошук та обробляти отриману інформацію, 

систематизувати її, використовувати ІТ технології для вдосконалення 

навичок самостійної навчальної діяльності); 

– предметних фізичних та математичних (навички абстрактного 

мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

опрацьовувати інформацію різних форматів (текст, схема, таблиця, діаграма 

тощо); 

– навички здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (уміння 

побачити проблему, сформулювати дослідницьке запитання і віднайти шляхи 

його вирішення); 

– соціальні навички (працювати в команді, виконувати проєктну 

діяльність тощо. 

Формування у випускників шкіл уміння самостійно та усвідомлено 

приймати рішення щодо майбутньої професії, вибирати шляхи отримання 

освіти та підготовки до професійної діяльності, нести відповідальність за 

здійснений вибір покладається на систему шкільної освіти. Тому професійне 

самовизначення учнів – один з головних напрямів навчально-виховної 

роботи в ЗЗСО, який орієнтовано на підготовку до свідомого вибору професії 

та визначення свого місця у суспільстві.  

Учителі фізики мають максимально використовувати свій предмет для 

коректного й свідомого управління професійним самовизначенням учнів у 

сфері «людина-техніка». На уроках фізики це відбувається через залучення 

учнів до дослідництва, винахідництва; проведення інтегрованих уроків, 

тематичних тижнів, навчальних практик, реалізація міжпредметних проєктів, 

участь у спеціалізованих гуртках, конкурсах, фестивалях.  
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Формувати та розвивати готовність учителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів видається доцільним саме у системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Мета післядипломної освіти учителів фізики – їх безперервний 

професійний розвиток через удосконалення раніше отриманих та набуття 

нових професійних знань та вмінь для продовження успішної професійної 

діяльності. 

Огляд науково-методичних джерел дозволяє зробити висновок про те, 

що система післядипломної освіти є сьогодні середовищем актуалізації 

професійної компетентності вчителів, в якому відбуваються розвиток 

особистості педагога, реалізація його духовного потенціалу, збагачення 

професійного та індивідуального досвіду; поглиблення знань, удосконалення 

умінь і навичок фахівців, зокрема можливе здійснення формування 

готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів.  

Спираючись на визначення терміну «готовність» різних науково-

педагогічних джерел, специфіку діяльності вчителя фізики, особливості 

процесу управління професійним самовизначенням учнів трактуємо поняття 

«готовність учителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів» як інтегративну якість особистості, яка є сукупністю ціннісних 

настанов і прагнень сприяти професійному самовизначенню учнів у процесі 

навчання фізики, знань про методики професійного самовизначення учнів, 

умінь здійснювати управління професійним самовизначенням учнів у процесі 

навчання фізики та навичок рефлексії щодо такого виду діяльності.  

Зазначене визначення дозволяє виділити складові компоненти, які 

будуть покладені в основу усієї готовності учителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів: мотиваційний компонент (ціннісні 

настанови й прагнення вчителя фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у процесі навчання фізики); гносеологічний 

компонент (спеціалізовані знання про методики професійного 



92 

самовизначення учнів); праксеологічний компонент (професійні вміння, які 

допомагають застосовувати спеціалізовані знання про методики 

професійного самовизначення учнів та правильно вибудовувати процес 

управління професійним самовизначенням учнів); рефлексивно-особистісний 

компонент (здатність здійснювати оцінку та рефлексувати щодо управління 

професійним самовизначенням учнів). 

Основні результати першого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [134; 136; 152; 141; 138; 137; 127; 126; 125; 347]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 

ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ  

У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

 

2.1. Методологічна основа формування у процесі післядипломної 

освіти готовності учителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів 

На початковому етапі розгляду теоретичних основ дослідження 

проблеми підготовки педагогів до професійної діяльності важливим є аналіз 

методологічних підходів, що використовувалися в дослідженні.  

Теоретико-методологічна основа розкривається для вказівки на 

орієнтацію дослідження на той чи інший підхід у науці для розв’язання 

проблем цієї предметної галузі.  

Загалом у педагогічній теорії поняття «підхід» використовують як 

вихідну наукову позицію моделювання педагогічного об’єкта [271, с. 71].  

Концептуальними для післядипломної педагогічної освіти, на думку 

А. Лавренчука, вважаються ідеї стійкого руху в європейський освітній 

простір, забезпечення нової якості освіти та професійного розвитку, 

перетворення навчання протягом життя на реальність, створення системи 

методичного супроводу управління на основі інноваційних стратегій тощо 

[178].  

А. Зубко, відштовхуючись від вимог до системи післядипломної 

педагогічної освіти, окреслених В. Олійником, визначив основні положення 

методології післядипломної освіти, виділивши її основні складові:  

а) «загальноконцептуальний стан сучасної післядипломної освіти;  

б) її основні змістові характеристики;  

в) її управлінсько-організаційний аспект» [106].  

К. Везетіу на підставі здійсненого нею дослідження виокремила такі 

основні положення сучасної методології післядипломної педагогічної освіти:  
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– «пріоритетне місце в сучасних освітніх системах надається саме 

післядипломній освіті, яка забезпечує освіту людини впродовж усього життя;  

– виступає провідним механізмом переорієнтації педагогів стосовно 

змісту, форм навчання, системи ціннісних орієнтацій, засобів комунікації 

тощо відповідно до змін у суспільстві;  

– стає основою формування безперервної освіти педагогів;  

– розробляє механізм поєднання власне системи післядипломної 

педагогічної освіти та самоосвіти педагогів у процесі здійснення 

професійних обов’язків» [49].  

За твердженням П. Ланграна (P. Lengrand), «майбутнє освіти, якщо 

розглядати його в цілому, і її здатність до оновлення залежать від розвитку 

освіти дорослих» [342], тому важливо грамотно вибудувати систему 

післядипломної педагогічної освіти, яка б ураховувала індивідуальні 

особливості навчання дорослих. Для цього важливо виділити основні 

загальнонаукові підходи до формування професійної компетентності 

педагогічних працівників і виокремимо ті з них, що будуть найбільш 

ефективними при формуванні у процесі післядипломної освіти готовності 

учителів фізики до управління ПСУ.  

Звертаємо увагу на те, що філософи як «підхід» тлумачать орієнтацію 

людини в пізнавальній чи перетворювальній діяльності. Загальні 

методологічні підходи до навчання в системі післядипломної освіти 

висвітлено в працях [8; 12; 53; 48; 107; 122; 179; 211; 216; 221; 264; 332] та 

інших.  

Серед освітньо-педагогічних концепцій І. Якухно перспективними для 

сучасної системи післядипломної педагогічної освіти пропонує вважати ідеї 

особистісно орієнтованої, гуманістичної, синергетичної освіти, освіти 

протягом усього життя, неперервної освіти педагогічних кадрів, 

компетентнісного підходу [332, с. 250].  

У сучасній педагогіці науковцями досліджувалася значна кількість як 

традиційних (системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований тощо), так і 
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нових (синергетичний, контекстний, здоров’язбережувальний, 

інформаційний, ергономічний тощо) підходів, що лежать в основі 

професійного розвитку фахівців. Наприклад, Ю. Олексін, З. Філіппова 

наголошують на тому, що навчальна робота на курсах підвищення 

кваліфікації має здійснюватися за такими інноваційними підходами: 

системним, диференційованим, інформаційним, діяльнісним, технологічним і 

компетентнісним [219].  

У нашому дослідженні розуміємо «підхід» як вихідне положення 

здійснення діяльності, спрямованої на формування у процесі післядипломної 

освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ. Різнобічність і 

багатогранність проявів цього процесу свідчать про неоднозначність і 

комплексний характер цієї категорії [210].  

У дослідженні формування у процесі післядипломної освіти готовності 

учителів фізики до управління ПСУ ґрунтується на кількох взаємопов’язаних 

наукових підходах, з-поміж яких визначаємо системний, аксіологічний, 

акмеологічний, особистісно-діяльнісний, функціональний.  

Зупинимося докладніше на їх характеристиці. 

Системний підхід у педагогіці досліджували С. Гончаренко [65], 

О. Ільєнко [111], Н. Кузьміна [169], О. Мармаза [191], В. Сластьонін [287] та 

ін. Аналіз їхніх наукових праць свідчить, що системний підхід як 

загальнонаукова, міждисциплінарна, методологічна концепція ґрунтується на 

положенні про взаємодію між елементами якогось цілого. Причому зв’язок 

між компонентами є тісним й органічним, і зміна тих чи інших властивостей 

компонентів впливає на інші та на систему в цілому. Цей підхід забезпечує 

діалектичну єдність взаємозв’язку мети і завдань діяльності, структури і 

змісту, методів і форм здійснення; врахування особливостей організації 

виконання накреслених планом завдань, взаємодію планування з іншими 

функціями управління [314, с. 11].  

Системний підхід – це єдність інтеграції й диференціації при 

домінуванні тенденції до об’єднання. Він дозволяє інтегрувати й 



96 

систематизувати накопичені знання, долати їх надлишковість, знаходити 

інваріанти описів, уникати недоліків локального підходу, підвищувати 

ефективність системних досліджень і процесу навчання, формулювати нові 

наукові гіпотези, створювати системні описи явищ [61].  

Системний підхід пов’язаний з необхідністю насамперед 

міждисциплінарного підходу до вивчення поняття «готовність учителів 

фізики до управління ПСУ», яке схарактеризовано нами з погляду філософії, 

психології, педагогіки тощо. Крім того, термін «готовність учителів фізики 

до управління ПСУ» має чітку структуру, до якої входить низка компонентів, 

і схарактеризований як цілісне поняття.  

Отже, згідно з теорією систем будь-яке складне явище можна 

розглядати як систему. Загалом систему можна охарактеризувати як низку 

елементів, що знаходяться у взаємозв’язках один з одним та визнають її 

цілісність і єдність. Стосовно досліджуваної проблеми системний підхід 

забезпечує комплексне вивчення проблеми підготовки учителів фізики до 

управління ПСУ на всіх етапах дослідження; організацію цілеспрямованих 

системних дій, спрямованих на формування досліджуваної якості.  

Системний підхід, власне, є тією науково-методологічною теорією, 

мета якої – створення методів і засобів дослідження (системного аналізу) 

складних за організацією об’єктів, що дозволяє вирішувати практичні 

завдання в різних галузях людської діяльності. Основою системного підходу 

є положення про рух від абстрактного до конкретного, взаємовідношення 

частини та цілого, діалектичний зв’язок аналізу і синтезу. Його сутність 

полягає в розгляді всіх часткових (основних і другорядних) питань з єдиних 

позицій цілісності, що дозволяє вивчати зовнішні та внутрішні зв’язки й 

відносини, враховувати їх вплив на фактори, зміна яких дає змогу знайти 

найкращий спосіб досягнення мети [70].  

У професійній освіті дотримання системності передбачає: системність 

змісту, без якого ні дисципліна в цілому, ні будь-який з її елементів (модулів) 

не може існувати; чергування пізнавальної та навчально-професійної 
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складових підготовки, що відображає алгоритм формування пізнавально-

професійних умінь і навичок; системність контролю, яка забезпечує 

формування здатності трансформувати набуті фахові вміння та навички 

[322].  

Системний підхід виявляється в побудові навчальних дисциплін, які 

складають єдину систему професійної підготовки. Тому кожна дисципліна є 

частиною загальної системи підготовки педагогів й кожна є важливою у 

формуванні їхньої готовності до управління ПСУ.  

Отже, на підставі вищесказаного можна стверджувати, що:  

по-перше, готовність учителів фізики до управління ПСУ є системною 

характеристикою;  

по-друге, як будь-яка система, готовність учителів фізики до 

управління ПСУ має власну структуру, до складу якої входять такі 

структурні компоненти: мотиваційний, гносеологічний, праксеологічний, 

рефлексивно-особистісний;  

по-третє, сама особистість педагога розуміється нами як система, що 

також є характерним для цього підходу;  

по-четверте, і головне – процес підготовки учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті розуміємо як педагогічну систему, 

ефективність якої перевіряється експериментальним шляхом. 

Акмеологічний підхід. Процес підготовки учителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті, згідно з акмеологічними позиціями (А. Деркач 

[78], О. Дубасенюк [84], С. Кузікова [167], Н. Кузьміна [169], А. Маркова 

[189], Л. Мітіна [201], А. Реан [169], Л. Рибалко [261] та ін.), є процесом 

формування особистості, орієнтованої на найвищі професійні досягнення і 

професійного самовдосконалення особистості.  

В основу акмеології закладено ідею про унікальність і цінність людини 

та її здатність досягти вершини у власному розвитку (освітню, професійну, 

творчу тощо). У контексті дослідження підготовки учителів фізики до 
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управління ПСУ у післядипломній освіті важливим є саме професійний 

аспект.  

З позиції акмеологічного підходу готовність учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті забезпечується стимулюванням 

досягнення акме, формуванням педагогічної майстерності та 

професіоналізму. І водночас, на наш погляд, вказані орієнтири є актуальним 

у підготовці учителів фізики до управління ПСУ у післядипломній освіті.  

Ідея розвитку дорослої особистості є важливою у сучасних концепціях 

про людину (К. Абульханова-Славська [1], А. Брушлинський [43], 

В. Зінченко [103], А. Маслоу [193], К. Роджерс [262] та ін.). Тому 

застосування акмеологічного підходу в підготовці педагогів сприятиме 

усвідомленню ними особистісного сенсу та значущості професійного 

саморозвитку.  

У контексті нашого дослідження особливо важливими є погляди 

науковців, які займаються власне педагогічною акмеологією (Б. Ананьєв [7], 

О. Дубасенюк [84], Н. Кузьміна [169], А. Маркова [189], Л. Мітіна [201], 

А. Реан [169], Л. Рибалко [261] та ін.).  

Нині активно розробляються практико-орієнтовані акмеологічні 

технології, у тому числі орієнтовані на професійний розвиток особистості. 

Важливо їх враховувати й використовувати у процесі підготовки педагогів до 

управління ПСУ у післядипломній освіті. Вважаємо викладені вище 

акмеологічні підходи важливими у дослідженні процесу підготовки учителів 

фізики до управління ПСУ у післядипломній освіті. Наголосимо, що 

застосування акмеологічного підходу в підготовці учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті сприятиме усвідомленню ними 

необхідності досягнення акме, формування педагогічної майстерності, 

професіоналізму.  

Аксіологічний підхід (В. Знаков [105], С. Маслов [192], С. Мінюрова 

[200], Н. Свещинська [270], В. Франкл [313] та ін.) спонукає під час відбору 
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змісту, методів, форм підготовки учителів фізики до управління ПСУ у 

післядипломній освіті враховувати їхні ціннісні орієнтації.  

Філософія розглядає аксіологію як науку про цінності, зокрема про 

цінності освіти, в яких представлено систему значень, принципів, норм, 

канонів, ідеалів, що регулюють взаємодію в освітній сфері й формують 

компонент відносин у структурі особистості [235]. Аксіологія як 

методологічна основа педагогіки визначає систему педагогічного розуміння 

особистості й ствердження цінності людського життя, виховання і навчання, 

педагогічної діяльності й освіти [36].  

У контексті нашого дослідження, з-поміж іншого, йдеться про 

ствердження цінності підготовки учителів фізики до управління ПСУ у 

післядипломній освіті.  

Педагогічні цінності не з’являються спонтанно, вони залежать від 

політичних, економічних відносин у суспільстві, які до певної міри 

впливають на педагогіку також.  

Науковцями (С. Маслов і Т. Маслова) узагальнено найбільш значущі 

цінності, важливі для педагогів:  

– гуманістичні цінності педагогічної діяльності (учень, дитинство, 

унікальність та індивідуальність особистості, розвиток школяра, його 

самореалізація);  

– професійно-моральні цінності (добро, співчуття, милосердя, щирість, 

вірність, професійний обов’язок, свобода, віра, довіра, справедливість, 

патріотизм, обов’язковість, професійна честь);  

– цінності творчої самореалізації (удосконалення професійно-творчих 

здібностей, навчальний предмет викладача, постійне самовдосконалення 

педагога, цінність інновації);  

– інтелектуальні цінності (істина, професійні знання, творчість, 

пізнання, вільний доступ до інформації);  
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– соціальні цінності (професійно-педагогічне спілкування, професійно-

педагогічна корпоративність, соборність, традиції, сім’я, любов і 

прив’язаність до дітей);  

– естетичні цінності (краса, гармонія) [192].  

Згідно з представленою класифікацією, готовність учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті, звісно, можна віднести до 

цінностей творчої самореалізації.  

Цінності особистості не можна сформувати ані через зміст навчального 

предмета, ані через дидактичні методи, зазначає В. Франкл [313]. На його 

думку, завданням педагога є не стільки озброєння вихованців певною 

системою цінностей, скільки переконання їх у важливості самоформування 

такої системи особистих цінностей, підштовхування до інтенсивного її 

відпрацювання [303]. Вважаємо, що переконання педагогів у важливості 

формування системи особистих цінностей, у якій чільне місце відведено 

готовності до управління ПСУ, є важливим завданням.  

Наголосимо, що застосування аксіологічного підходу у підготовці 

учителів фізики до управління ПСУ у післядипломній освіті сприятиме 

формуванню їхніх ціннісних орієнтацій на професійний розвиток, 

усвідомленню ними власної самоцінності як педагога в умовах сучасного 

суспільства, допоможе осмислити, як будувати свою професійну кар’єру, як 

досягати мети стосовно готовності до управління ПСУ для успішної 

професійної діяльності тощо. 

Особистісно-діяльнісний підхід. Результати дослідження суті цього 

підходу знайшли відображення в багатьох працях, зокрема в [22; 54; 75; 214; 

219]. Усі науковці наголошують на необхідності синтезу особистісного і 

діяльнісного підходів, бо саме в такий спосіб досягається необхідна 

цілісність образу вчителя-новатора.  

Т. Новаченко визначає особистісно-діяльнісний підхід «як єдність його 

особистісного й діяльнісного компонентів» і звертає увагу на те, що 

«відповідно до проблем професійної освіти цей підхід висуває концепцію 
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формування творчої особистості педагога, базуючись на її індивідуальній 

неповторності» [214, с. 8].  

Слід зазначити, що у професійній педагогіці, зокрема в системі 

післядипломної педагогічно освіти, широко застосовують особистісно-

діяльнісний підхід, ураховуючи те, що він передбачає зв’язок змісту 

професійної освіти і навчання з професійно-трудовою діяльністю. При цьому 

хочемо звернути увагу на те, що «головна відмінність навчання в системі 

підвищення кваліфікації полягає в тому, що чим старша людина, тим у її 

освіті має бути більшою частка самоосвіти, самовдосконалення й тим більше 

ступенів свободи вона потребує» [75, с. 372].  

Ми переконані, що при розробці освітніх програм для курсів 

підвищення кваліфікації варто спиратися на положення особистісно-

діяльнісного підходу, а саме: «педагог не лише створює необхідні умови для 

розвитку позитивного потенціалу, постійного вдосконалення своїх учнів, а й 

сам завжди відкритий до нового досвіду, нових знань, постійно розвивається, 

а головне – одержує задоволення від власного самовдосконалення і праці; 

професійний розвиток спрямовується на реалізацію у педагогічній праці 

професійно-значущих особистісних рис і здібностей, професійних знань і 

умінь» [75, с. 372].  

Діяльнісний підхід є одним з основних, на які ми спиратимемося при 

розробці моделі підготовки учителів фізики до управління ПСУ у 

післядипломній освіті.  

Варто відзначити, що особистісно-діяльнісний підхід, який є 

методологічним підґрунтям для підготовки учителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті, як правило, «реалізується через упровадження 

інноваційних методик й інтерактивних технологій: залучення до самостійної 

роботи, використання активних форм навчання: семінарів, практичних 

занять, тренінгів, майстер-класів» [219].  

Отже, особистісно-діяльнісний підхід у підготовці учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті дозволяє викладачам адресно 
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планувати підвищення кваліфікації та індивідуальну роботу зі слухачами 

курсів, реалізувати потенційні можливості кожного з них, створювати умови 

для задоволення запитів із самоосвіти та сприяти формуванню у слухачів у 

післядипломній освіті навичок професійного розвитку, знаходити шляхи 

вдосконалення особистісних і професійних якостей на підставі врахування 

того, що становлення й розвиток готовності учителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті здійснюється через їх власну діяльність. 

Відомим у науковій літературі є функціональний підхід, який 

характеризує розуміння педагогічного процесу як системи. Сутність 

функціонального підходу полягає у розгляді досліджуваних складових 

елементів з позицій зовнішнього середовища. Це дозволяє розглядати 

взаємозв’язок системи з іншими системами і зовнішнім середовищем 

абстрактно. При цьому, вникати в процеси, які відбуваються саме в 

досліджуваній системі не є обов’язковим. Усе, що відображає поведінку і 

відносини представленої функціонуючої системи, називають функцією, а 

підхід – функціональним. 

Функціональний підхід до вивчення сфер професійної діяльності 

дозволив виявити наступні види функціональних компетентностей учителя 

фізики: навчальну, виховну, організаційну, наукову, світоглядну, 

комунікативну та ін.  

У рамках нашого дослідження формування у процесі післядипломної 

освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ вважаємо за необхідне 

до основних фахових функцій вчителя фізики долучити також функції 

професійного консультування, а саме: інформаційну, діагностичну, 

розвивальну, активізуючу і прогнозуючу.  

Інформаційна функція передбачає повідомлення учневі інформації про 

конкретні спеціальності і професії у сфері «людина-техніка», в також 

інформації довідкового характеру (потреба у представниках певної професії, 

ЗВО, в яких можна отримати професійну підготовку за бажаною 

спеціальністю тощо). Діагностична функція передбачає визначення рівня 
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розвитку основних фізіологічних і психологічних особливостей учнів у сфері 

«людина-техніка». Розвивальна функція робить акцент на розвитку 

необхідних якостей, здібностей учнів, важливих у майбутній професії у сфері 

«людина-техніка». Активізувальна функція спирається на активність самого 

суб’єкта професійного самовизначення. Головний зміст активізуючої фукції 

– психологічна підготовка учнів до визначення своєї позиції і прийняття 

самостійного рішення щодо професійного самовизначення у сфері «людина-

техніка». 

Кожен із зазначених підходів дозволяє розглядати процес формування 

у післядипломній освіті готовності учителів фізики до управління ПСУ з 

різних позицій, розкрити його цілісність, виявити механізми, що 

забезпечують цю цілісність, знайти різноманітні типи зв’язків та побудувати 

його модель. 

Узагальнення педагогічного досвіду, виходячи з методологічних 

підходів до формування у післядипломній освіті готовності учителів фізики 

до управління ПСУ, яка пов’язана з підвищенням ролі самоосвіти, зі 

стрімким розвитком інформаційних технологій, програмного забезпечення, 

недостатньо професійною спрямованістю підготовки вчителів фізики у 

системі післядипломної педагогічної освіти, дав нам можливість визначити 

сукупність принципів, які лежать в основі досліджуваного процесу 

формування і визначать стратегію побудови моделі формування у 

післядипломній освіті готовності учителів фізики до управління ПСУ. 

Принцип (від латинського principium – начало, основа) – те, що лежить 

в основі певної сукупності фактів, теорії чи науки, що пронизує їх, 

субординує знання, забезпечує його розгортання в систему. Завдяки 

принципам усі підрозділи знання логічно пов’язуються один з одним, певним 

чином обумовлюють одне одного [10]. В якості принципів виступають лише 

ті положення, які мають загальне значення, діють у будь-яких педагогічних 

ситуаціях та за будь-яких умов організації освіти [173]. 
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Ми будемо дотримуватись точки зору, що принципи навчання – це 

спрямовуючі положення, нормативні вимоги до організації та проведення 

дидактичного процесу, які мають характер загальних вказівок, правил, норм 

та випливають із його закономірностей. 

Розглянемо принципи, які, на нашу думку, лежать в основі формування 

у післядипломній освіті готовності учителів фізики до управління ПСУ. 

Перелічимо загальні дидактичні принципи: 

 принципи науковості, доступності і міцності навчання; 

 принципи проблемності, активності і свідомості навчання; 

 принципи систематичності і послідовності навчання; 

 принципи індивідуалізації і диференціації; 

 принцип інтеграції; 

 принцип зв’язку теорії і практики. 

Їх опис можна знайти в  [157; 234; 17]  

Зупинимося більш детально на специфічних принципах. 

Принципи професійної підготовки вчителя фізики до управління ПСУ 

– постійного особистісного професійного розвитку;  

– інтегративності видів знань та вмінь; 

– прогностичності;  

– інноваційності; 

– опори на власний практичний досвід; 

– принципи STEM-освіти. 

В умовах ринкової економіки суспільству потрібні ініціативні та 

самостійні фахівці, здатні постійно удосконалювати себе, виявляти 

готовність до швидкого оновлення знань, розширення навичок і вмінь, 

освоєння нових технологій. Крім того, відбуваються реформування в системі 

вищої освіти, напрямлені на зростання частки самостійної роботи в 

навчальних планах підготовки фахівців. Це зумовлює вибір принципу 

постійного особистісного професійного розвитку при формуванні у процесі 

післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ [227]. 
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Практичне втілення цього принципу передбачає перетворення процесу 

навчання з позицій «той, хто навчає, попереду того, хто навчається» на «той, 

хто навчається, поруч з тим, хто навчає» (викладач координує діяльність 

слухачів курсів підвищення кваліфікації за допомогою лекцій та практичних 

занять, де частину матеріалу виноситься на самостійне опрацювання) [289]. 

Принцип інтегративності видів знань та вмінь полягає в розумінні 

зв’язків і залежностей між пізнанням дійсності, теорією та практикою [232; 

233].  

Наголошуючи на важливості поєднання навчання з життям, 

Я. Коменський [157] вважав, що легше засвоювати навчальний матеріал, 

якщо показати, яку користь має цей матеріал у повсякденному житті. 

Практичне спрямування передбачає формування умінь та навичок 

безпосередньо застосовувати здобуті знання під час вивчення теоретичних 

курсів.  

Принцип інтегративності видів знань та вмінь полягає у забезпеченні 

підготовки вчителя фізики до управління ПСУ на два сучасні напрями 

розвитку професій у сфері «людина-техніка». По-перше, на суто технічні 

спеціальності, які безпосередньо пов’язані з інженерією. Опанування 

вказаними професіями передбачає наявність особливих схильностей та 

здатностей, завчасне виявлення та розвиток яких покладається на вчителя 

фізики. З іншого боку, у різних сферах людської діяльності неухильно 

зростає потреба у фахівцях «гібридних» професій (із прикладним 

застосуванням сучасних фізичних технологій у суміжних галузях) та 

професія фізика. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій спричиняє їх всебічне проникнення до усіх видів професій так, що 

навіть традиційні професії, не пов’язані зі сферою, напряму набувають 

характеру використання фізичних знань. Необхідність проведення 

професійної орієнтації школярів у цьому ракурсі також потребує попередньої 

підготовки вчителя фізики. Тому цілеспрямоване виокремлення та розгляд 

питань, пов’язаних із професійною орієнтацією школярів на спеціальності 
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галузі «людина-техніка», має відбуватися під час вивчення вчителями усієї 

низки дисциплін в системі післядипломної освіти, опановуючи які вони 

матимуть змогу ознайомитися з усім спектром управління ПСУ в різних 

видах професійної діяльності. 

 Виділення принципу прогностичності у підготовці вчителя фізики в 

системі післядипломної освіти до управління ПСУ на спеціальності галузі 

«людина-техніка» зумовлено необхідністю сформувати в нього мотиви, 

знання, уміння, навички та особистісні якості, що забезпечать і потім 

подальшому здійснення ним професійної орієнтації школярів на 

спеціальності галузі «людина-техніка» з урахуванням динамічності світу 

професій. Мобільність, швидкоплинність змін та неухильний прогрес в 

індустрії вимагають у проведенні професійної орієнтації школярів 

ураховувати не стільки поточний стан і запити ринку праці, скільки тенденції 

та перспективи його розвитку. Це стосується і номенклатури професій, і 

змісту професійної діяльності, її форм, а також вимог, що висуваються до 

фахівців.  

Невизначеність та варіативність умов подальшої педагогічної 

діяльності вчителя фізики в напряму професійної орієнтації школярів 

обумовлює виокремлення принципу інноваційності його відповідної 

підготовки. Упровадження різних видів педагогічних інновацій у навчальний 

процес дозволить досягти поінформованості учителів фізики про нові 

методи, форми та засоби, новаторські методики профорієнтаційної роботи, 

сприятиме усвідомленню необхідності запровадження ними педагогічних 

інновацій до власної профорієнтаційної роботи, стимулюватиме пошук 

вчителями нових форм, методів та засобів її здійснення.  

Реалізація принципу опори на власний досвід спільної діяльності 

дозволить завчасно, на практиці належним чином підготувати учителів до 

такої діяльності, а набуття власного унікального досвіду дозволить 

розвинути здатність до критичного оцінювання змісту та результатів 
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профорієнтаційної роботи, оцінювання власної підготовленості до здійснення 

такої діяльності. 

Концепцією розвитку природничо-математичної освіти педагогічне 

явище «STEM-освіта» визначено як «цілісна система природничої і 

математичної освітніх галузей, метою якої є розвиток особистості через 

формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, 

світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням 

трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному 

застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для 

розв’язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і 

вмінь у професійній діяльності» [161]. 

Згідно з зазначеним нормативним документом метою розвитку STEM-

освіти в Україні є комплексне поширення інноваційних методик викладання 

та об’єднання зусиль учасників освітнього процесу і соціальних партнерів у 

формуванні необхідних компетентностей здобувачів освіти, що нададуть 

можливість подолати труднощі, поєднавши природничі науки, технології, 

інженерію та математику. Тому важливо у процесі професійної підготовки 

вчителя фізики до управління ПСУ у післядипломній освіті упроваджувати 

принципи STEM-навчання (рис. 2.1). 

Таким чином, в основу формування у процесі післядипломної освіти 

готовності учителів фізики до управління ПСУ нами взято систему 

методологічних підходів (системний, аксіологічний, акмеологічний, 

особистісно-діяльнісний, функціональний) та принципів (загально-

дидактичних та специфічних (постійного особистісного професійного 

розвитку, інтегративності видів знань та вмінь, прогностичність, 

інноваційність, опора на власний практичний досвід, принципи STEM-

освіти). 
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Рис. 2.1. Принципи STEM-навчання  [199; 16]. 

 



109 

2.2. Моделювання процесу формування готовності учителів фізики 

до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній 

освіті 

Проблема моделювання педагогічного процесу знайшла відображення 

у науковому доробку вітчизняних науковців: А. Алексюка [5], О. Березюк 

[24], І. Беха [26], В. Бондара [34; 35], Г. Ващенка [47], С. Вітвицької [56], 

О. Рудницької [266], С. Гончаренко [63], О. Пєхоти [226], С. Сисоєвої [279, 

278], О. Ярошенко [334] та інших.  

Як відомо, модель – це штучно створений об’єкт, який передає будь-які 

суттєві особливості оригіналу, відображаючи в більш простому вигляді його 

структуру і взаємозв’язки між його компонентами. У науковій літературі 

смислове поле поняття “модель” визначається як: пристрій що відтворює, 

імітує будову, функції, дії будь-якого іншого пристрою (при випробуваннях); 

образ, аналог, схема певного фрагмента реальності, об’єкта культури або 

пізнання оригіналу; інтерпретація (в логіці, математиці). 

В. Штофф розглядає модель як подумки подану або реалізовану 

систему, яка відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження здатна 

заміщати його так, що її вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт [329]. 

Моделі класифікують за різними критеріями. З позицій системного підходу, 

будь-яку модель можна розглядати як систему, а систему, з точки зору 

Г. Серікова, можна розглядати в морфологічному, структурному, 

функціональному, генезизному аспектах [276].  

Аналіз педагогічної літератури засвідчує, що процес моделювання 

широко застосовується в педагогіці й дидактиці. При цьому моделюванню 

підлягає як зміст освіти, так і навчальна діяльність. У педагогіці модель 

розглядається як система об’єктів або знаків, яка відтворює певні суттєві 

властивості системи-оригіналу, вона є узагальненим відображенням об’єкта, 

результатом абстрактного практичного досвіду, а не безпосереднім 

результатом експерименту [290, 288].  
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На думку Є. Оганесяна, педагогічна модель повинна будуватися при 

дотриманні принципу подібності самої моделі і проєктованого об’єкта, а 

отже, вона повинна охоплювати об’єкт у цілому за важливими і впізнаваними 

ознаками [217]. Тому під педагогічною моделлю розуміємо систему, яка 

відображаючи реальний об’єкт дослідження здатна заміщати його в процесі 

вивчення. Для відображення цілісної картини досліджуваного процесу 

розроблено модель формування дослідницької компетентності майбутніх 

фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін, яку визначено як 

структурно-змістову. 

Проєктуючи послідовність етапів педагогічного моделювання на 

проблему формування у процесі післядипломної освіти готовності учителів 

фізики до управління ПСУ, виділяємо такі завдання: 

– структурувати готовність учителів фізики до управління ПСУ, яка є 

основним ядром моделі; 

– визначити основні компоненти педагогічної системи формування у 

процесі післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ; 

– конкретизувати основні компонентів відповідно до критеріїв 

очікуваного результату; 

– реалізувати етапи системи при неперервній діагностиці, аналізі та 

коректуванні моделювального педагогічного процесу. 

Для розробки моделі формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті нами досліджувалися моделі 

підготовки фахівців різного профілю у дисертаційних дослідженнях, 

близьких до проблеми нашого дослідження [76;  58; 109; 118; 154; 163; 187; 

223; 273; 257; 272; 296; 302; 311; 315; 316; 331]. 

Відповідно при проєктуванні авторської моделі формування у процесі 

післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ 

обґрунтовано в єдності відповідну мету організаційно-педагогічної 

діяльності, методологічну основу, напрями вдосконалення освітнього 

процесу у післядипломній освіті, структурні компоненти готовності учителів 
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фізики до управління ПСУ, блок показників, критеріїв та рівнів 

сформованості готовності учителів фізики до управління ПСУ, та результат 

реалізації моделі. 

Модель процесу формування у процесі післядипломної освіти 

готовності учителів фізики до управління ПСУ зображена на рисунку 2.2. 

Соціальним замовленням сучасного українського інформатичного 

суспільства є сформована у процесі післядипломної освіти в учителів фізики 

готовність до управління ПСУ. 

Відповідно до цього було визначено мету фахової підготовки сучасного 

вчителя фізики:  

– сформувати мотивацію та ціннісне ставлення вчителя фізики до 

управління ПСУ; 

– сформувати знання, необхідні для управлінням учителем фізики 

ПСУ; 

– сформувати у вчителя фізики вміння здійснювати управління ПСУ; 

– сформувати у процесі післядипломної освіти у вчителя фізики 

здатність до оцінювання результатів управління ПСУ; 

– сформувати у процесі післядипломної освіти у вчителя фізики 

здатність рефлексувати щодо управління ПСУ, його результатів. 

Авторська модель розглядається з позиції системного, аксіологічного, 

акмеологічного, особистісно-діяльнісного, функціонального підходів до 

процесу підготовки вчителів фізики у післядипломній освіті як сукупності 

закономірних, функціонально пов’язаних компонентів, котрі утворюють 

певну цілісну систему (обґрунтовано у 2.1).  

У основу моделювання процесу підготовки вчителя фізики у 

післядипломній освіті ми поклали загальні дидактичні принципи та систему 

специфічних принципів (постійного особистісного професійного розвитку, 

інтегративності видів знань та вмінь, прогностичність, інноваційність, опора 

на власний практичний досвід, принципи STEM-освіти), які теж 

обґрунтовано у пункті 2.1. 
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Рис. 2.2. Модель формування готовності вчителів фізики  

до управління ПСУ у післядипломній освіті 
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Сформульована мета передбачає формування складових компонент 

готовності учителів фізики до управління ПСУ. Їх детальна характеристика 

представлена в пункті 1.3. 

Процес формування готовності учителів фізики до управління ПСУ у 

післядипломній освіті передбачає вдосконалення змісту, методів і засобів 

навчання та форм організації навчальної діяльності учителів фізики у 

післядипломній освіті. Зміст удосконалення змісту програми післядипломної 

освіти вчителя фізики становлять спецкурси «Управління ПСУ в умовах 

НУШ на уроках фізики», «Цифрові інструменти вчителя для управління 

ПСУ», «Психолого-педагогічні особливості навчання покоління 

центеніалів». Серед форм формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті виділяємо: лекції з паузами; 

тренінги; майстер-класи; квести, семінари; лабораторні роботи; самостійну 

роботу. Серед методів формування готовності учителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті виділяємо методи STEM-освіти; створення 

ситуації зацікавленості, проблемне навчання, інтерактивні, ігрові, проєктні, 

методи групового навчання, методи розвитку логічного, критичного та 

креативного мислення. Серед засобів формування готовності учителів фізики 

до управління ПСУ у післядипломній освіті виділяємо Інтернет-ресурси та 

професійно-орієнтовані завдання (обґрунтовано у пункті 2.3). 

Для визначення організаційно-педагогічних умов формування у 

процесі післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління 

ПСУ звернімося до поняття «організаційно-педагогічні умови».  

Зауважимо, що в науковій літературі зустрічаємо ще й інші фактори, 

чинники, шляхи. Під фактором розуміємо внутрішню рушійну силу процесу, 

а під умовою – зовнішню, так чи інакше свідомо сконструйовану педагогом, 

обставину, яка істотно впливає на перебіг процесу, передбачає, але не 

гарантує певний результат. Науковці диференціюють інші чинники, що 

впливають на процес підготовки учителів. З-поміж них, зокрема, такі: 

наявність фонових культурних знань, особливості освітнього середовища 
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ЗВО, інформаційне середовище сучасного суспільства, вплив засобів масової 

комунікації, особливості молодіжної культури/субкультури тощо [319].  

У словнику з освіти та педагогіки поняття «умова» розглядають як 

«сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, 

що діють на фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її 

поведінку, виховання, навчання, формування особистості» [244, с. 36].  

Загалом педагогічні умови диференціюють як обставини процесу 

навчання й виховання, що забезпечують досягнення поставлених 

педагогічних цілей. Педагогічні умови розуміють як об’єктивні можливості 

змісту, форм, методів та матеріально-просторового середовища, спрямовані 

на розв’язання поставлених у педагогіці завдань, які свідомо створюють в 

освітньому процесі, а їхня реалізація забезпечує найефективніший перебіг 

цих процесів, в основі яких лежить діяльність [326].  

У дослідженні О. Колодницької йдеться про педагогічні умови як 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних можливостей, форм, методів і 

педагогічних прийомів, спрямованих на створення середовища 

стимулювання професійного розвитку вчителя [155, с. 8].  

Поняття «організаційний» у довідковій літературі тлумачать як 

пов’язаний з організацією чого-небудь; упорядкований, об’єднаний в 

організацію, згуртований [50], що дає змогу трактувати організаційно-

педагогічні умови підготовки педагогів як сукупність взаємопов’язаних і 

керованих чинників, які використовують для забезпечення формування у 

процесі післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління 

ПСУ.  

Педагогічними умовами ефективного культурного саморозвитку 

майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін О. Химченко 

вважає: актуалізацію загальнокультурного потенціалу педагогічного знання в 

процесі вивчення майбутніми вчителями педагогічних дисциплін; залучення 

майбутніх учителів до педагогічної інтерпретації текстів культури та 

визначення загальнокультурних складників педагогічних текстів; 
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використання активних методів навчання для залучення студентів до процесу 

самопізнання, самовиховання в контексті підготовки до майбутньої 

професійно-педагогічної діяльності [319].  

Серед педагогічних умов ефективного професійного розвитку студента 

в навчальній діяльності Г. Полоз диференціює такі: реалізація у навчальній 

діяльності когнітивної стратегії проблемного самовизначення студента на 

основі особистісно орієнтованих технологій; педагогічна підтримка 

самостійності як інтенції суб’єктності майбутнього фахівця в навчальній 

діяльності, спрямованої на створення власного алгоритму самостійної 

навчальної діяльності; формування психологічної готовності до 

професійного та особистісного саморозвитку в навчальній діяльності як 

цілісного утворення тощо [243].  

На думку В. Семиченко, сприяти розв’язанню проблем, повʼязаних з 

особистісним розвитком, може: запровадження державних заходів 

стимулювання особистісного розвитку; надання йому пріоритетів в освітніх 

системах будь-якого рівня; створення науково-методичних засад 

людиноцентрованої педагогіки й розроблення відповідних освітніх 

технологій; підготовка педагогічних працівників, які можуть надавати 

психолого-педагогічну допомогу особистості з питань самоактуалізації й 

самореалізації тощо [275, с. 46]. Цілком погоджуємося з В. Семиченко з 

приводу того, що стратегічною метою системи професійної підготовки 

педагогічних працівників є забезпечення умов для їхнього неперервного 

особистісного й професійного розвитку, формування потреби в 

саморозвитку. Цього, на думку науковця, можна досягнути через: реалізацію 

системи тактичної мети; розроблення й впровадження системи соціальних 

стимулів, що сприятимуть актуалізації потреби у фаховому зростанні, 

особистісному та професійному розвитку й саморозвитку, неперервному 

підвищенні професіоналізму педагогів; розроблення технології навчання 

дорослих у системі післядипломної освіти; підвищення уваги до проблеми 

особистісного розвитку педагогічних працівників, створення умов для 
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оптимізації й гармонізації тенденцій особистісного й професійного 

вдосконалення [275, с. 54].  

Педагогічні умови саморозвитку особистості студента педагогічного 

коледжу визначила С. Альошина [6], з-поміж них: організація освітнього 

процесу з вираженою орієнтацією на професію вчителя; інтеграція освітніх 

технологій саморозвитку особистості студента; актуалізація рефлексивності 

особистості студента педагогічного коледжу. Психологічним механізмом 

орієнтації студентів на професію як цінність є інтеріоризація соціально 

значущих цінностей, а педагогічним забезпеченням цього процесу є ціннісна 

взаємодія «викладач – студент» в освітньому просторі педагогічного 

коледжу.  

Упродовж дослідження О. Колодницькою доведено, що на дієвість 

процесу стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя 

засобами проєктних технологій впливають такі педагогічні умови: 

забезпечення постійного позитивного мотивування; набуття досвіду 

інноваційної педагогічної діяльності; формування вмінь і навичок проєктної 

діяльності як одного з ефективних методів і засобів його професійного 

саморозвитку; забезпечення наступності й послідовності в професійному 

саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія у ЗВО; усвідомлення 

необхідності застосування нових знань на практиці. Зазначені педагогічні 

умови діють на стимулювання професійного саморозвитку в комплексі й 

взаємодії, впливаючи на всі компоненти досліджуваного феномену [155, с. 15].  

Такі педагогічні умови формування готовності до професійного 

розвитку студентів диференціює А. Кужельний: поступовий процес 

самовиховання майбутнього вчителя, що ґрунтується на розвитку 

професійної самосвідомості; на формуванні позитивної «Я-концепції»; 

морально-вольових якостей, таких як воля, цілеспрямованість, допитливість, 

педагогічна рефлексія; використання активних методів навчання та 

самоосвіти, які стимулюють ефективність перебігу педагогічного процесу; 

педагогічна технологія організації самостійної роботи студентів у 
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навчальному процесі й у період формування готовності до самоосвіти й 

самовиховання [166].  

Достатня обґрунтованість педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх учителів у ЗВО суттєво втрачається при розгляді питання про таку 

підготовку у системі післядипломної освіти.  

Так, у дослідженні В. Сахарової [269] робиться акцент на активному 

використанні у процесі підвищення кваліфікації учителів таких педагогічних 

технологій як проблемне, проєктне, модульне навчання; ігрових та 

інформаційних стратегій, що забезпечать формування їх дослідницької 

компетентності. 

Здійснений аналіз сутності науково-дослідницької діяльності школярів, 

професійної готовності педагогів до її організації, а також досвіду зазначеної 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти дали змогу Н. Тягло 

[308] сформулювати такі організаційно-педагогічні умови, що забезпечать її 

ефективність:  

1) спрямування змісту післядипломної педагогічної освіти на 

усвідомлення вчителями сутності науково-дослідницької діяльності учнів, 

методів її організації та супроводу, а також на опанування ними 

дослідницькими методами навчання;  

2) формування особистого досвіду науково-дослідницької діяльності 

вчителів;  

3) створення у закладі освіти збагаченого дослідницького середовища. 

М. Кирилюк [117] зазначає, що об’єднувальним чинником для розвитку 

самоосвітньої компетентності вчителів фізики у системі післядипломної 

освіти можу стати як використання інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО, так і та застосування елементів STEM-освіти. 

Отже, проведений теоретичний аналіз проблеми формування у процесі 

післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ дає 

змогу визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 
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забезпечують актуалізацію потреби формування у процесі післядипломної 

освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ: 

– посилення мотивації до впровадження STEM-освіти (упровадження 

ігрових технологій, цифрових технологій, проєктної діяльності, освітньої 

робототехніки, застосування науково-технічних знань у ситуаціях реального 

життя на уроках фізики); 

– поглиблення психолого-педагогічних знань про індивідуальні 

особливості нового покоління учнів, їх уподобання у професійному 

самовизначенні; 

– розвиток знань учителів фізики про діагностичні методики 

професійного самовизначення та цифрові інструменти їх реалізації. 

Розглянемо їх більш детально. 

Посилення мотивації до впровадження STEM-освіти (упровадження 

ігрових технологій, цифрових технологій, проєктної діяльності, освітньої 

робототехніки, застосування науково-технічних знань у ситуаціях 

реального життя на уроках фізики).  

Оволодіння сучасними професіями потребує всебічної підготовки з 

різних освітніх галузей природничих наук, інженерії, технологій і 

програмування. Проте критичним фактором інноваційного виробництва 

країни є, з одного боку, постійно зростаючий дефіцит професіоналів, здатних 

до комплексної науково-інженерної діяльності, а з іншого ― падіння 

цікавості учнів до дисциплін природничо-математичного циклу, науковий 

потенціал яких покладено в основу створення та розвитку сучасних 

технологій різного рівня та спрямування. У результаті виявився розрив між 

фактичними вимогами ринку праці та знаннями і вміннями, наданими 

фахівцям освітою. З метою подолання зазначеного протиріччя в багатьох 

розвинутих країнах світу, таких як Австралія, Китай, Велика Британія, 

Ізраїль, Південна Корея, Сингапур, США, запроваджується STEM-освіта, 

призначенням якої є змінити економіку країни, зробити її більш 

інноваційною та конкурентоспроможною.  
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Розвиток STEM-освіти в Україні є також важливим і пріоритетним 

завданням. Як невід’ємна складова змісту Нової української школи STEM-

освіта потребує спеціального науково-методичного забезпечення та 

підготовки науково-педагогічних працівників до втілення STEM у практику 

освітньої діяльності. На поширення STEM-освіти спрямована низка 

нормативних актів та ініціатив, розроблення установчих документів, 

методичних рекомендацій, організація щорічних заходів ДНУ Інститут 

модернізації змісту освіти (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Нормативна база впровадження STEM-освіти 
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Одночасно Міністерство освіти і науки України в межах реформування 

системи шкільної освіти розвиває напрям співпраці з компаніями групи 

LEGO для використання новітніх методик вивчення математики та інших 

природничих дисциплін через робототехніку.  

Зусиллями установ Міністерства освіти і науки розроблені установчі 

документи, які регламентують упровадження STEM-освіти в закладах освіти 

України. Інститутом модернізації змісту освіти розроблено методичні 

рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти; організовані змагання з моделювання «розумних» 

пристроїв «STEAM-House», «Роботрафік»; передбачено проведення 

щорічних заходів, таких як фестиваль «STEM-весна», STEM-школи, 

змагання «Роботрафік», конкурс на кращу STEM-публікацію тощо. 

У той же час, як зазначено у Концепції розвитку STEM-освіти [160], 

спостерігається зниження рівня викладання природничо-математичних 

предметів, недосконалість їх змісту, що гальмує впровадження STEM-освіти 

в освітнє середовище. Тому пошук, розроблення ефективних і привабливих 

методів освітніх технологій з реалізації навчальних програм у STEM-

навчанні є своєчасними й актуальними. 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що STEM-

освіта є новим явищем для нашої країни, популярність якого доводять 

численні публікації, що з’явилися в останні роки. Частина з них стосується 

загальних аспектів упровадження STEM-освіти в Україні, її проблем та 

перспектив (І. Василашко, В. Камишин, Н. Морзе, Л. Ніколенко, М. Попова, 

М. Рибалко, О. Стрижак, І. Чернецький, В. Шарко та інші). Дослідження 

таких вітчизняних науковців і педагогів, як Т. Андрущенко, С. Буліга, 

С. Бревус, О. Бутурліна, В. Величко, С. Гальченко, Л. Глоба, Н. Гончарова, 

К. Гуляєв, Е. Климова, О. Комова, О. Лісовий, Р. Норчевський, 

О. Патрикеєва, В. Приходнюк, І. Савченко, Н. Салюк та інших, надають 

підстави для створення арсеналу нових та адаптації вже існуючих методик і 

практик STEM-освіти.  
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Концепцією розвитку природничо-математичної освіти педагогічне 

явище «STEM-освіта» визначено як «цілісна система природничої і 

математичної освітніх галузей, метою якої є розвиток особистості через 

формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, 

світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням 

трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному 

застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для 

розв’язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і 

вмінь у професійній діяльності» [161].  

Згідно з зазначеним нормативним документом метою розвитку STEM-

освіти в Україні є комплексне поширення інноваційних методик викладання 

та об’єднання зусиль учасників освітнього процесу і соціальних партнерів у 

формуванні необхідних компетентностей здобувачів освіти, що нададуть 

можливість подолати труднощі, поєднавши природничі науки, технології, 

інженерію та математику.  

До групи понять, що відносяться до дидактики STEM-навчання, 

відносять «ігрові технології в STEM-освіті», «інформаційні технології», 

«інформаційно-комунікаційні технології», «проєктна діяльність», «освітня 

робототехніка», «трансдисциплінарність».  

У контексті STEM-навчання ігрові технології розуміють як технології, 

що в ігровій формі взаємодії вихователя і дітей (учителя й учнів) 

сприятимуть формуванню основних компетентностей зі STEM-дисциплін і 

виконують такі найважливіші функції, як соціалізація, самореалізація, 

комунікативність, діагностика, корекція та розваги.  

Проєктна діяльність – це одна з найперспективніших складових 

освітнього процесу, яка створює умови творчого саморозвитку та 

самореалізації учнів, формування STEM-компетентностей / компетенцій.  

Новітній напрям навчальної діяльності – освітня робототехніка – 

полягає в міжпредметній інтеграції знань із багатьох наук і є прикладом 

трансдисциплінарності з наукових ресурсів. 
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Отже, у порівнянні з традиційною освітою, коли урок будується 

навколо вчителя, за STEM-методикою в центрі навчання постає практичне 

завдання чи проблема. Учні вчаться вирішувати їх самостійно, шляхом спроб 

і помилок. Тому STEM-освіту часто називають «перевернутим навчанням» 

або «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM 

зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування 

пристроїв і механізмів, а потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії 

і нових знань. «Перевернуте навчання» передбачає зміну ролі вчителя. 

Учитель у такому разі у класі стає організатором спільної співпраці, 

помічником дітей, їх наставником і консультантом. Він оцінює темпи роботи 

кожного учня і засвоєння ним матеріалу, а також надає підтримку, керуючись 

індивідуальними потребами. 

Педагог має усвідомити сутність STEM-освіти, опанувати методикою 

використання STEM-технологій в освітньому процесі, здійснювати 

моніторинг якості освіти, упроваджувати міжпредметну інтеграцію з 

використанням інноваційних технологій, використовувати нові форми, 

засоби, прийоми та методи викладання навчального матеріалу, формуючи в 

учнів новий стиль мислення та навички самостійного набуття 

компетентностей.  

Суттєвої значущості набувають такі вектори розвитку закладів освіти 

як оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення, підвищення професійних вимог до вчителів та формування в 

них готовності до гідної конкуренції на ринку освітніх послуг. Учитель, на 

якого чекає сучасна школа, має бути динамічно мобільним і готовим до 

переформатування власного методичного досвіду і системи мислення, брати 

відповідальність за виконання навчальних програм, дотримання Державних 

стандартів тощо. Широкий спектр інтернет-ресурсів, які можуть 

використовувати вчителі як для самоосвіти так і для доповнення ними 

традиційних засобів навчання, не повинні переважати науково-

експериментальну та дослідницьку роботу, моделювання з 
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демонстраційними та лабораторними приладами, сучасним цифровим 

навчальним обладнанням тощо. 

Поглиблення психолого-педагогічних знань про індивідуальні 

особливості нового покоління учнів, їх уподобання у професійному 

самовизначенні. 

Аналіз рушійних чинників трансформації освітнього простору у 

системі післядипломної педагогічної освіти вимагає згадати і про психічні 

особливості молодого покоління, яке народилося на межі століть і виросло 

водночас із швидким розвитком інформаційних технологій. Покоління Z 

(покоління центеніалів) є прибічником молодіжних течій і водночас більш 

активним щодо опанування інноваційних видів професійної діяльності.  

Інформаційне середовище, у якому живе покоління Z, суттєво впливає 

на розвиток їх особистості, визначаючи характерні ознаки. Зупинимося на 

цьому більш детально. 

Американський дитячий психолог Ш. Постник-Гудвін [268] визначає 

такі ознаки дітей покоління Z (рис. 2.4). Більш детально про це – у додатку Б. 

 

 

Рис. 2.4. Психологічні характеристики покоління Z 

 

Усвідомлюючи зміни у психіці молодого покоління, яке виростає на 

повсюдному використанні інформаційних технологій та живе більшою мірою 

віртуальним світом та його характеристиками, вважаємо необхідним 
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ураховувати це у професійній підготовці вчителя, у тому числі й учителя 

фізичної культури.  

З огляду на це бачимо доцільним здійснити аналіз рекомендацій 

провідних психологів та дидактів, які мають досвід роботи з поволінням Z. 

Так, американський експерт у сфері освіти дорослих і дітей Дж. Коатс у праці 

«Покоління та стилі навчання» [115] дає такі поради сучасним вчителям 

щодо побудови стилю навчання учнів, які відносяться до «Покоління Z» 

(рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Рекомендації вчителю до роботи з поколінням Z (за Дж. Коатс) 

 

Бізнес-журналіст О. Штурвало [241], який має досвід роботи з 

поколінням Z, запропонував принципи, що демонструють правильність 

постановки завдань для працівників, якщо керівники бажають їх швидкого 

виконання та адаптував ці принципи до освітнього процесу (рис. 2.6) 
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Рис. 2.6. Принципи роботи з поколінням Z (за О. Штурвало) 

 

Принцип супермена. Основою мотивації покоління Z є інтерес. 

Відсутність нудьги та наявність завдань, що захоплюють, – частина їх 

комфортного стану. Учень може швидко виконати декілька завдань чи рухів 

одночасно без втрати якості. Але він ще не готовий виконувати завдання, 

сутності якого не розуміє. Йому важливо знати: що він робить, чому, навіщо і 

як це узгоджується з метою. Тому вчитель фізичної кульутри має детально 

пояснювати вплив кожної вправи, рухової дії, кожного завдання на стан 

здоров’я чи фізичний стан організму. Також правильне формулювання 

завдання вчителем передбачає займенник «ми», наприклад, «Ми виконаємо 

три різні варіанти вправи…», «Ми хочемо виконати спільно таку дію», «За 

допомогою цієї вправи ми зможемо показати важливість розвитку…». 

Неправильно вчителю фізичної культури формулювати завдання наказовим 

способом: «Виконати», «Показати» тощо. 

Принцип правил гри. Представники покоління Z можуть виконувати 

завдання якісно і вчасно. Однак їм важливо бачити в особі вчителя не 

керівника, а консультанта, порадника, помічника; знати конкретний термін 

виконання роботи; розуміти, що не виконання супроводжується покаранням. 

Тому важливо, аби вчитель фізичної культури демонстрував виконання 

рухових дій та допомагав учням їх виконувати. 
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Принцип швидкого результату. Покоління Z жадають перемоги, а тому 

їм важливо знати, що певна діяльність їм посильна. Тому важливо, аби 

вчитель фізичної культури пояснював значущість виконання вправ, наводив 

приклади, що ілюструють межу фізичних можливостей людини, 

популяризують спортивні досягнення, здоровий спосіб життя тощо. 

Принцип нагороди. Учні покоління Z не можуть довго чекати; вони 

бажають, щоб їхні мрії здійснювалися швидко. Тому потрібно вказати не 

тільки термін виконання завдань, але й час досягнення першої перемоги. Це 

означає, що мета «бути здоровим» має формулюватися не як віддалена, 

загальна перспектива, а через конкретні завдання, конкретні впливи певної 

фізкультурної діяльності на фізичний стан, психічне, духовне та соціальне 

здоров’я учня. 

Сьогодні перед державою стоїть важливе завдання запропонувати 

майбутнім поколінням українців школу, яка буде для них сучасною, Нову 

українську школу. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в Новій школі 

покликані зробити випускника конкурентоздатним у ХХІ столітті (рис. 2.7) 

[212; 213].  

 

Рис. 2.7. Компоненти Нової української школи 
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Серед 10 ключових компетентностей випускника Нової української 

школи вказано й компетентність «Екологічна грамотність і здорове життя», 

яка передбачає здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Нова українська школа [212; 213] має працювати на засадах 

«педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу представлені на 

рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Принципи Нової української школи 

 

Суттєвих змін у зв’язку з цим зазнає й процес і зміст підготовки 

вчителя, про його нову роль– не як єдиного наставника та джерело знань, а як 

коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній 

траєкторії дитини. 

Розвиток знань учителів фізики про діагностичні методики 

професійного самовизначення та цифрові інструменти їх реалізації. 

Аналіз науково-педагогічних розвідок засвідчив необхідність 

опанування вчителем психодіагностичних методик, які сприятимуть 

обґрунтованому (на рівні психофізіологічних особливостей учня – інтереси, 

здібності, нахили, потреби, професійні уподобання, темперамент, риси 

характеру, стан здоров’я тощо) вибору сфери професійної діяльності і які є 

значущими для успішного професійного самовизначення. Відповідно до 

поставлених завдань розрізняють різні види професійної діагностики 

(рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Види діагностики 

 

Попередня діагностика школярів проводиться з раннього підліткового 

віку та спрямована на активізацію їхнього професійного самовизначення, 

осмислення ними власних інтересів. При цьому рекомендується 

застосовувати психологічні методики всебічного вивчення особистості: 

індивідуально психологічних; основних особливостей психофізіологічних 

функцій (властивості нервової системи, темперамент); обсягу і глибини знань 

та умінь особистості. Констатувальна діагностика проводиться вже на етапі 

прийняття рішення про вибір професії (як правило, перед профілізацією або 

перед вступом до ЗВО). Така діагностика не є прогностичною, проте може 

надати відповідь про адекватність вибору професії, а тому найчастіше 

використовуються методики вивчення спрямованості та здатностей 

особистості.  

Слід відзначити, що станом на сьогодні галузь професійної діагностики 

налічує значну кількість крім науково-педагогічних, ще й психологічних 

досліджень [190], в яких описано досить велику кількість профорієнтаційних 

діагностичних методик (рис.2.10).  

За результатами аналізу перелічених та інших методик встановлено, що 

сьогодні найбільшого поширення набула методика Є. Климова [120]. 

Науковцем запропоновано класифікацію типів професій на п’ять великих 

груп за предметом праці: «Людина-людина», «Людина-техніка», «Людина-

знакова система», «Людина-природа», «Людина-художній образ» (рис. 2.11). 
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Рис. 2.10. Профорієнтаційні методики 
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Рис. 2.11. Класифікація типів професій за Є. Климовим 

 

Основними методами профорієнтаційної діагностики є спостереження, 

опитування, анкетування, інтерв’ю, тестові методики [202]. Опанування цих 

методик і методів діагностики є важливим результатом у професійній 

підготовці вчителя. 

Контент-аналіз джерел мережі Інтернет засвідчив, що сьогодні існує 

велика кількість ресурсів, які можна використовувати для підтримки 

профорієнтаційної діяльності (більш детально про це в додатку В). 
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Для ефективного використання цифрових технологій в освіті необхідні 

не лише відповідна організація процесу навчання, інформаційні та навчальні 

ресурси, а також здатність учителів працювати в рамках нової освітньої 

парадигми, пов’язаної з потребою постійного як опанування ЦТ і засобів, так 

і їхнього використання для роботи з молоддю. Проте аналіз шкільної 

практики засвідчує, що наявність комп’ютерної техніки в школі і доступ до 

мережі Інтернет не вирішують проблему ефективного їх використання в 

освітньому процесі, в тому числі, й у профорієнтаційній діяльності закладу 

освіти загалом і вчителів, зокрема. Більшість учителів не володіють 

навичками використання цифрових технологій для організації, супроводу, 

професійно орієнтованого консультування в межах власної 

профорієнтаційної діяльності і використовують при цьому традиційні форми, 

методи і засоби. І не зважаючи на те, що сьогодні повсюдним є використання 

ресурсів мережі Інтернет, залученість таких ресурсів у профорієнтаційну 

діяльність вчителя є недостатньою. 

Зазначимо, що цифрові технології сьогодні допомагають вирішити 

низку проблем у діяльності установ (структур), орієнтованих на 

профорієнтаційну діяльність. Автоматизація процесів профорієнтаційного 

спрямування є порівняно економним і перспективним способом досягти 

результату, у т.ч. зменшити управлінські витрати, висвітлити потреби ринку 

праці, зекономити ресурси на підготовці\перепідготовці фахівців, 

поширювати інформацію про різноманітні проєкти і програми, пришвидшити 

працевлаштування. 

Отже, виокремлені педагогічні умови сприяють формуванню у процесі 

післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління ПСУ. 

Модель формування у процесі післядипломної освіти готовності 

учителів фізики до управління ПСУ включає діагностику результатів фахової 

підготовки, яка базується на критеріях і показниках готовності: потребовий 

критерій характеризується показником «Мотивація до управління ПСУ», 

знаннєвий критерій – показник «STEM-грамотність та знання методик 
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профорієнтаційної діяльності», діяльнісний критерій – показник «Уміння 

управляти ПСУ», оцінювальний критерій – показники «Рефлексія» і 

«Здатність до професійного удосконалення» (більш детально описано у 

розділі 3). 

Згадані показники визначають три рівні готовності учителів фізики до 

управління ПСУ – низький, середній, високий (більш детально описано у 

розділі 3). 

Результатом реалізації моделі є позитивна динаміка рівнів готовності 

учителів фізики до управління ПСУ у процесі післядипломної освіти. 

Таким чином, пропонується організувати процес формування 

готовності учителів фізики до управління ПСУ у процесі післядипломної 

освіти на базі моделі, яка складається із взаємно пов’язаних структурних 

блоків та надає можливість більш чіткого подання особливостей формування 

у процесі післядипломної освіти готовності учителів фізики до управління 

ПСУ. 

 

2.3. Реалізація моделі формування готовності учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у процесі 

післядипломної освіти 

Аналіз наявних освітньо-професійних програм професійної підготовки 

майбутніх вчителів у ЗВО (за спеціальністю 014 Середня освіта. Фізика) дає 

підстави констатувати, що вони не зорієнтовані на підготовку вчителя фізики 

до управління ПСУ: серед програмних результатів навчання спеціальності 

«014 Середня освіта. Фізика» немає знань, умінь, здатностей, що 

відображають готовність майбутніх учителів фізики до управління ПСУ.  

Відтак, особливого значення набуває система післядипломної освіти 

педагогів, яка має всі ресурси та нормативні підстави для підготовки вчителів 

фізики до управління ПСУ. Саме система післядипломної освіти, зважаючи 

на результати міжнародних досліджень (доповідь ОЕСР «Залучення, 

розвиток і збереження ефективних вчителів» (Attracting, Developing and 
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Retaining Effective Teachers) та ін.) має найбільші ресурси для забезпечення 

ефективної діяльності педагогів в умовах післяіндустріального, цифрового 

суспільства, ключовими ознаками якого є орієнтація на знання, цифрова 

форма представлення об’єктів, віртуалізація виробництва, інноваційна 

природа розвитку, інтеграція, конвергенція, динамізм, глобалізація тощо [69].  

Головною вимогою до сучасних учителів фізики, на відміну від вимог 

10-20-річного минулого, є когнітивна відкритість, гнучкість мислення та 

поведінки, стресостійкість, самоорганізованість, уміння працювати у 

ситуаціях невизначеності, креативність, здатність вирішувати полісистемні 

проблеми, приймати рішення та, безумовно, працювати з інформацією. 

Тобто, у сучасному світі перш за все вчитель має бути так званою 

«інноваційною людиною» (за А. Бойко [33]), яка: розглядає оточуючий світ 

не як сталу, гармонійну структуру, до якої потрібно пристосовуватися, а як 

сферу пізнавальної та практичної невизначеності, яку потрібно редукувати як 

послідовність різноманітних труднощів, що необхідно подолати.  

Аналізуючи стан сучасної вітчизняної післядипломної педагогічної 

освіти передусім необхідно зазначити про те, що новітні нормативно-правові 

документи у галузі освіти (у першу чергу Закон України «Про освіту») 

спричинили актуалізацію, об’єктивацію тих викликів, які потенційно вже 

існували останні декілька років. Причому ці нормативно-правові акти не 

змінили невизначений статус закладів післядипломної освіти.  

Так, згідно із ст. 59 Закону України «Про освіту» «педагогічні та 

науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у 

закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або 

провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати 

кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних 

осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-

педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням 

педагогічної (вченої) ради. Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації 
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обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник. Кошти на 

підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників 

отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) 

ради закладу освіти» [99].  

Отже, саме цей напрям післядипломної педагогічної освіти 

визначається українськими ученими та практиками як один з найбільш 

актуальних за останні 20 років. В умовах реформування загальної середньої 

освіти в Україні, запровадження концепції Нової української школи, а також 

диверсифікації системи підвищення кваліфікації учителів, що закладена у 

Законі України «Про освіту» (2017), питання змісту післядипломної 

педагогічної освіти набуває особливого значення. Протягом навчання в 

системі післядипломної педагогічної освіти вчителі мають опанувати 

обов’язкові курси та різноманітні спецкурси, ознайомитися з сучасними 

педагогічними технологіями, технологію проєктної діяльності, створити 

власне електронне дослідницьке портфоліо, взяти участь у науковій 

конференції як доповідач, а також підвищити рівень власної інформаційної 

компетентності, розвинути навички роботи на комп’ютері, застосування 

різних інформаційних технологій. Окрім обов’язкових курсів, педагогам з 

метою підвищення рівня професійної компетентності пропонується участь у 

різноманітних тренінгах за загальною проблематикою «Навчання для 

майбутнього», «Самостійне дослідження учнів» тощо. 

Здійснений нами аналіз чинних програм підвищення кваліфікації 

учителів фізики та річних планів роботи обласних закладів післядипломної 

освіти надав підстави стверджувати про те, що на сьогодні післядипломна 

освіта вчителів фізики не забезпечує формування їх готовності до управління 

ПСУ. Це виявляється у відсутності відповідних модулів або тем у змісті 

програм підвищення кваліфікації, а також відсутності зазначеної 

проблематики у назвах науково-методичних семінарів, тренінгів та творчих 

груп. 
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Тому зміст післядипломної педагогічної освіти має бути спрямованим 

на усвідомлення вчителем фізики вимог до власне педагога, який викладає 

фізику в закладі загальної середньої освіти з урахуванням вимог 

професійного стандарту та стандарту освіти у галузі «Природознавство» 

та спрямовує учнів у професійному самовизначенні у напрямі «людина-

техніка». Відповідно нами були розроблені спецкурси (додаток Ґ):  

1) «Управління ПСУ в умовах НУШ на уроках фізики»; 

2) «Цифрові інструменти вчителя для управління ПСУ»; 

3) «Психолого-педагогічні особливості навчання покоління 

центеніалів». 

У змісті спецкурсу «Управління ПСУ в умовах НУШ на уроках фізики» 

розглядалися такі питання:  

– основні завдання навчання фізики ЗЗСО (надання профорієнтаційної 

підтримки учням на уроках фізики в процесі вибору профілю навчання і 

сфери майбутньої професійної діяльності; сприяння профорієнтаційної 

підтримки учням, які планують продовжити навчання);  

– надання додаткової профорієнтаційної підтримки деяким групам 

школярів в умовах інклюзивного освітнього простору;  

– важливість отримання діагностичних даних про переваги, схильності 

і можливості учнів для усвідомленого визначення подальшого освітнього 

маршруту;  

– забезпечення інформаційної підтримки, знайомство з ринком праці і 

світом професій тощо;  

– профорієнтаційна діяльність з урахуванням вікових особливостей 

школярів;  

– напрями профорієнтаційної роботи: конкретизація освітнього запиту 

в рамках проведення факультативів;  

– вивчення факторів, які впливають на вибір професії: інтереси, 

прагнення, ціннісні орієнтації, установки; здібності й інші особистісні 

характеристики людини; 
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– групові та індивідуальні консультації, спрямовані на виявлення і 

формування здатності прийняти об’єктивне рішення про вибір майбутньої 

професії. 

Очікуванні результати:  

знання про: 

– сутність професійного самовизначення; 

– специфіку етапів професійного самовизначення школярів; 

– психологічні особливості здійснення напрямів професійної орієнтації 

школярів; 

– методики профорієнтаційної діагностики школярів. 

уміння: 

– здійснювати вивчення особистості школяра в контексті його 

професійного самовизначення у напрямі «людина-техніка». 

У ході вивчення спецкурсу «Цифрові інструменти вчителя для 

управління ПСУ» формувалися базові вміння роботи з цифровими 

інструментами, напрацьовувався досвід використання цифрових технологій у 

розв’язуванні профорієнтаційних завдань, наприклад, при виконанні завдань 

психолого-педагогічних дисциплін, проєктів, курсових робіт тощо, 

формувалися професійні навички використання цифрових технологій у 

професійній роботі вчителя фізики загалом, надавалися розробки 

електронних навчальних матеріалів, покликаних підтримати самостійну 

дослідницьку роботу учнів тощо. Учителі фізики додатково набували 

спеціальних знань, умінь і навичок планування професійної діяльності у 

системі цифрових засобів навчання, планування професійної діяльності і 

прогнозування її результатів, учителі фізики виконували індивідуальну 

діяльність з опанування цифрових технологій і розвитку її регулятивних 

механізмів, набували вмінь оцінювати вибір цифрових технологій для 

проведення обраних психодіагностичних методик для успішної 

профорієнтаційної діяльності (онлайн-тестування, а також розробка 

авторських цифрових анкет та їх опрацювання). 
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Програма спецкурсу «Психолого-педагогічні особливості навчання 

покоління центеніалів» передбачала вивчення таких тем: 

1) Теорія поколінь – особливості, принципи, цикли; 

2) Психологічні особливості дітей, народжених після 2000-их років; 

3) Діти-індиго та діти-кристали: здібності, відмінності, складності; 

4) Як слова-заборони впливають на психологічний стан дітей та як 

правильно формувати вимоги; 

5) Роль гаджетів у житті дитини – де ховається небезпека; 

6) Фундаментальні правила для виховання щасливої дитини; 

7) Практичні вправи та завдання для використання в роботі з дітьми. 

Особливу увагу вчителів фізики звертаємо на риси особистості, що 

властиві центеніалам:  

– потреба візуалізації навчальної інформації;  

– кліпове мислення (часто перемикають увагу, бо потребують значно 

менше часу на прийняття рішення) та здатність до вирішення декількох 

проблем одночасно;  

– налаштованість на інтердисциплінарний підхід;  

– налаштованість на ефективну роботу в гетерогенному середовищі;  

– відчуття дефіциту уваги з боку дорослих та однолітків, надання 

переваги Інтернет-спілкуванню;  

– високий рівень відповідальності та самоорганізації (якщо це 

стосується самостійного набуття нових знань і вмінь);  

– уміння критично оцінювати інформацію і виокремлювати необхідні 

факти;  

– адаптованість до реклами і рекламної продукції;  

– універсальність, якість, мінімалізм в одязі, їжі;  

– прагнення стабільності, самореалізації, успішної кар’єри.  

Це покоління інших учнів, а тому мають змінюватися й уявлення 

вчителів фізики про те, як зацікавити їх вивченням навколишнього світу, які 

завдання та види навчальної діяльності доцільно запропонувати, щоб 
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стимулювати пізнавальну активність школярів у напрямі професійного 

самовизначення у галузі «людина-техніка». 

Найсуттєвішою відмінністю сучасної післядипломної освіти педагогів, 

яка різниться з усталеною традиційною, знаннєво центрованою, що 

переважно ґрунтувалася на інформаційно-рецептивних та репродуктивних 

методах навчання фахівців, є пріоритет проблемних, евристичних до 

дослідницьких методів [183]. Саме вони забезпечують активне здобування, 

відкриття вчителем наукових знань у процесі вирішення проблемних 

ситуацій, проблемних завдань та не лише демонструють, але і проводять 

шляхом наукових досліджень. І, таким чином, забезпечують формування та 

розвиток їх професійних умінь з управління ПСУ.  

Отже, проблемний метод або проблемне навчання як особливий тип 

навчальної діяльності, в якому: поєднується систематична пошукова 

діяльність педагогів із засвоєнням готових здобутків науки; система методів 

побудована на підставі принципів цілепокладання та проблемності, а процес 

взаємодії викладання та учіння орієнтований на розвиток мисленнєвої 

діяльності, пізнавальної самостійності слухачів, стійкості мотивів їх 

самонавчання, мотивів самостійного наукового дослідження у процесі 

вирішення проблемних ситуацій (за М. Махмутовим [195]), є основою 

післядипломної педагогічної освіти, на яку «нашаровуються» інші методи 

навчання вчителів, їх підготовки до управління ПСУ.  

Дуже важливим для нашого дослідження є те, що проблемне навчання 

виконує такі загальні функції як для розвитку школярів в цілому (що 

доведено у працях І. Лернера, О. Матюшкна [194], М. Махмутова [195] та 

ін.), так і для підготовки вчителів до управління ПСУ (за всіма визначеними 

компонентами готовності) зокрема:  

– формування орієнтовної основи дій на підставі застосування окремих 

логічних прийомів і способі творчої діяльності;  

– формування та розвиток навичок творчого застосування знань (у 

нових, нестандартних ситуаціях);  
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– формування та розвиток умінь вирішувати навчальні та професійні 

проблеми;  

– накопичення досвіду творчої діяльності: безпосереднє оволодіння 

методами управління ПСУ;  

– формування та розвиток мотивів пізнавальної діяльності, навчальної 

діяльності, науково-дослідницької діяльності, а також соціальних та етичних 

потреб.  

Саме проблемне навчання у системі підвищення кваліфікації – це 

вищий тип розвивального навчання, у структурі якого домінують діалогові 

конструкції та пізнавальні задачі, що обумовлюють систематичне створення 

викладачем проблемних ситуацій та організацію діяльності педагогів щодо 

вирішення їх життєвих психолого-педагогічних навчальних проблем, а також 

оптимальне сполучення їх самостійної пошукової діяльності із засвоєнням 

ними готових висновків [255, с. 38]. Таким чином, проблемне навчання 

безпосередньо було реалізоване у завдяки: проблемній лекції, 

проблематизації поданого матеріалу, використанню проблемних запитань, 

аналізу професійних проблемних ситуацій. 

Освітні технології, що спрямовані на реалізацію STEM-навчання, 

отримали назву STEM-технологій. Спільним для технологій такого типу є 

інтегрований підхід до навчання, який ґрунтується на встановленні зв’язків 

між шкільними дисциплінами або шкільними дисциплінами і наукою, 

життям і професіями.  

Реалізувати інтегрований підхід допоможуть сучасні і добре відомі 

вчителям технології, за змістом адаптовані до розв’язку завдань STEM-

освіти, а саме: технології кейсів, контекстних задач, проєктно-орієнтованого 

навчання, інтерактивного навчання, веб-квест, ментальних карт, мейкерства, 

коучингового навчання тощо.  

Кейс-технологія  або метод конкретних ситуацій, аналіз ситуацій (case-

study). Головне його призначення ― не надання готових знань, а розвиток в 

учнів здатності подолати проблеми, знаходити їх рішення, працюючи в команді. 
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Кейси поєднують знання навколо одного явища чи об’єкту, охоплюють 

необов’язково всі STEM-предмети, а також можуть залучати й інші, що не 

відносяться до STEM-дисциплін. Це залежатиме від об’єкту, якому 

присвячений кейс. Наприклад, велосипед може вивчатися з точки зору 

фізики, хімії, математики, технологій, історії, екології, літератури.  

Організаційно-методичні засади кейс-методу забезпечує 

функціонально-діяльнісна модель пізнавально-творчого процесу та 

функціонування проблемної ситуації (табл. 2.1) [71]. 

Таблиця 2.1 

Функційно-діяльнісна модель кейс-методу 

Етапи 

функціонування 

проблемної 

ситуації 

Етапи роботи 

з кейсом 

Зміст діяльності на кожному 

етапі 

Виникнення 

проблеми 

Організаційний Ознайомлення учнів із 

матеріалами кейсу. 

Формування 

проблеми 

Настановчо-

мотиваційний 

Постановка мети і конкретизація 

завдань кейсу. 

Розв’язання 

проблемної 

ситуації 

Навчально-

діяльнісний 

Індивідуальна або групова робота з 

виконання завдань. 

Зняття проблеми Узагальнювально-

підсумковий 

Спільне обговорення результатів, 

підведення підсумків, оцінювання. 

Заповнення анкет із самоаналізом 

результативності роботи з кейсом. 

 

Проєктно-орієнтоване навчання. Дослідницька діяльність базується на 

комплексних, реальних технічних проблемах і ретельно опрацьованих 

завданнях. Імпульсом для STEM-проєкту може стати будь-який предмет, 

факт, картина, рядок з біографії тощо. Яскравим прикладом такого 

багатовимірного дослідження є міждисциплінарний проєкт «Спіраль як 

явище природи, техніки, суспільства», що об’єднує зусилля учнів щодо 

інтеграції знань з мистецтва, фізики, хімії, біології, математики, історії [15]. 
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Робота над проєктом дозволяє учням оволодіти знаннями та набути 

навичок практичної діяльності, пройти технологічний алгоритм від 

зародження інноваційної ідеї до створення продукту, що включає в себе п’ять 

«П» (проблема, проєктування, пошук інформації, продукт, презентація). 

Проєктна діяльність сприяє розвитку творчих здібностей і практичних 

навичок учнів зі створення оригінального навчального продукту (наукове 

відкриття, винахід, розв’язок задачі) і закладає основи оволодіння в 

майбутньому тією чи іншою STEM-спеціальністю [8]. 

Веб-квест технологія. Квест (Quest у перекладі з англійської – пошук) 

– це пошук відповіді на запитання або завдання, організований у вигляді 

пригоди або гри. Веб-квест (webquest) у педагогіці – проблемне завдання з 

елементами рольової гри, для виконання якого використовуються 

інформаційні ресурси інтернету. 

Веб-квест спрямований на розвиток в учнів навичок аналітичного і 

творчого мислення, роботи з інформаційними ресурсами інтернету. Педагог, 

який створює навчальний веб-квест, має володіти високим рівнем 

предметної, методичної та інфокомунікаційної підготовки. Методичний 

контент веб-квеста складається з певних структурних елементів (рис. 2.12). 

Тематика веб-квестів може бути різноманітною, проблемні завдання 

можуть відрізнятися ступенем складності. Результати виконання веб-квесту, 

у залежності від навчального матеріалу, можуть бути представлені у форматі 

усного виступу, комп’ютерної презентації, эсе, веб-сторінки тощо. 

«Фішбоун» (з англ. «риб’ячий скелет») є інтерактивним прийомом 

розвитку критичного мислення, сенс якого полягає у встановленні причинно-

наслідкових зв’язків між об’єктом аналізу і факторами, які на нього 

впливають.  

В основу прийому покладена схематична діаграма у формі риб’ячого 

скелета, що дозволяє наочно продемонструвати причини конкретних подій, 

явищ і проблем, їхні наслідки, а також зробити узагальнення і відповідні 

висновки.  
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Рис. 2.12. Методичний контент веб-квеста 

 

Технологія контекстних задач. У науковій літературі до контекстних 

(сюжетних, міжпредметних, вітагенних, практико орієнтованих, 

компетентнісно орієнтованих) відносять задачі, зміст яких інтегрований з 

практикою життя в усіх її проявах. Технологічні за використанням, 

контекстні задачі є елементом більш масштабної технології контекстного 

навчання [28]. 

Прикладом реалізації цієї технології є завдання з методичної скриньки 

вчителя фізики на тему «Фізика у світі професій», наприклад для професії 

монтажника санітарно-технічних пристроїв (рис. 2.13). 

Контекстні задачі виконують функцію міжпредметної інтеграції, тобто 

цілеспрямованого посилення міжпредметних зв’язків за умови збереження 

теоретичної та практичної цінності кожного з навчальних предметів. 

Найважливіші відміни контекстних задач від звичайних предметних 

полягають в ознаках, що відповідають меті STEM-освіти: 
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‒ пізнавальна, професійна, загальнокультурна, соціальна значущість 

отриманого результату, що забезпечує пізнавальну мотивацію учнів; 

‒ умова задачі сформульована як сюжет, ситуація чи проблема, для 

розв’язування якої потрібне використання знань з основного й інших 

предметів, на які немає явної вказівки в тексті задачі; 

‒ інформація, надана в задачі, може бути представлена в різних формах 

(малюнок, таблиця, схема, графік тощо), що потребує розпізнавання об’єктів; 

‒ вказівка на галузь застосування результату розв’язку задачі 

підкреслює його практичну значущість. 

 

 

Рис. 2.13. Приклад реалізації технології контекстних задач 
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Мейкерство (походить від англ. make ‒ робити). Цей інноваційний 

підхід у реалізації STEM-навчання визначають як вид діяльності або заняття, 

що спрямований на виготовлення цікавого та корисного продукту з 

доступних ресурсів, не витрачаючи багато фінансів. Людей, які володіють 

мейкерськими здібностями, тобто здатністю перетворювати ідеї в 

матеріальний продукт, уміють робити щось своїми руками, називають 

мейкерами. Отже, мейкер має володіти не тільки інженерно-технічними 

знаннями, але бути креативною і винахідливою людиною з хорошим 

почуттям смаку [32; 40].  

На сьогодні мейкерство значно розширилося й торкнулося таких сфер, 

як: 3D-моделювання; електроніка; робототехніка; програмування. 

Мейкерство в STEM-навчанні гармонійно поєднує навчальну і практичну 

діяльність, розвиваючи в дітях творчі здібності, креативне мислення, технічні 

навички.  

Найкращі можливості для реалізації цієї технології на уроках фізики з 

метою управління ПСУ надає ознайомлення учнів з матеріалами фестивалю 

«Kyiv Maker Faire» та участь у ньому. «Kyiv Maker Faire» – це фестиваль 

технологій, винахідливості, креативності, який сьогодні відбувається у 

всьому світі, а в США набув масштабів національного тренду. Це мікс науки, 

IT, ремесел, кола технічних ентузіастів різного віку, крафтерів, майстрів, 

хоббістів (захоплених людей), інженерів, наукових клубів, авторів, 

художників, студентів, тих, хто заробляє на своєму «мейкерстві» і тих, хто 

робить це заради задоволення (рис. 2.14). 

Ментальні карти. З метою оптимізації процесів візуалізації та 

сприйняття навчального матеріалу, представлення його більш наочнішим і 

зрозумілішим поширюється використання в навчальному процесі 

ментальних карт. Ментальні карти (карти знань, інтелектуальні карти, карти 

пам’яті, карти розуму) ― це схеми подачі різноманітної інформації, 

об’єднаної спільною ідеєю, за допомогою зрозумілих символів, образів, 

об’єктів, асоціацій, якими мислить людина.  
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Рис. 2.14. Приклад реалізації технології «мейкерство» 

 

Існує певна техніка виконання ментальних карт [42]. Розповсюдженою 

структурою ментальної карти є схема, що нагадує дерево, на гілках якого 

інформація позначена ключовим словом, але частіше подана у вигляді 

малюнка або символу. 

Універсальний характер ментальних карт забезпечує їх використання у 

різних сферах розумової діяльності, зокрема для підготовки планів, творчих 

проєктів, різноманітних тренінгів, виступів, конспектів лекцій, що робить їх 
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важливим інструментом STEM-освіти. На рис. 2.15 наведено приклад 

ментальної карти, розробленої учнями до теми «Тиск», яка ілюструє 

застосування знань з теми у різних сферах діяльності людини. 

 

 

Рис. 2.15. Приклад реалізації технології «ментальні карти» 

 

Коучинговий підхід. Коучинг (від англ. coaching ‒ тренерство) – це 

система заходів щодо встановлення взаємодії між учасниками освітнього 

процесу з метою досягнення взаємно визначених цілей як з удосконалення 

професійної діяльності, так і підвищення якості навчання. 

Зауважимо, що коучинговий підхід максимально відповідає концепції 

особистісно орієнтованого навчання і принципам STEM-освіти. 

Використання інструментів коучингу сприяє формуванню критичного 

осмислення інформації, уміння працювати в команді, використанню набутого 

досвіду та результатів діяльності в повсякденному житті.  

Головне завдання учителя-коуча – надихнути учнів на роботу з 

вивчення того чи іншого предмета, з пошуку важливої інформації в інших 

галузях науки, знайти мотивацію для кожного навчатися, повірити у власні 

сили. Цьому сприяє, по-перше, встановлення особливих відносини між 
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учителем-коучем та учнями, побудованих на довірі, партнерстві, 

взаємоповазі; по-друге, створення середовища підтримки для учня, де всі 

зацікавлені в його успіхах і беззаперечно вірять у позитивний результат його 

зусиль.  

Для виконання цих завдань в арсеналі вчителя-коуча є багато прийомів 

і технік: «Листок очікування», «Коло ідей», «Лінійка часу», «Матриця Зірка», 

«Шкалування», «Коучингові запитання», «Кроки», «Рамка результатів» тощо 

[38]. Коучинг навчає учнів слухати себе, думати самостійно, робити вільний 

вибір, підвищує усвідомленість, а з нею й результативність.  

Ефективними методами підготовки вчителів до управління ПСУ є й 

евристичні методи, адже саме евристики є тими «метаспособами», за 

допомогою яких людина відкриває нові способи рішення, будує 

нестереотипні плани та програми [171, с. 8]; вони активізують творче 

мислення, забезпечують інтенсифікацію генерування ідей, гіпотез, 

підвищують рівень їх достовірності, що є ключовим у професійній діяльності 

вчителя фізики [321]. Важливим є те, що евристичні методи будуються за 

етапами метакогнітивних процесів та наукової і дослідницької діяльності, 

починаючи з проблематизації та цілепокладання й завершуючи рефлексію 

отриманих результатів. Обов’язковим етапом евристичних методів є етап 

презентації своїх результатів у групі, їх обговорення, що сприяє розвитку 

комунікативних умінь учителів.  

Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до управління 

ПСУ має здійснюватися саме завдяки дослідницькому методу. Однією з 

найбільш поширених, ефективних моделей дослідницького навчання, 

реалізація якої доведена як у початковій, середній, так і вищій школі у сфері і 

природничого і гуманітарного знання, є модель Дж. Шваба. Її головною 

ідеєю є те, що ідеї науки можна повноцінно засвоїти лише у контексті їх 

виникнення, що і зумовлює подальші дослідження.  

Основними етапами дослідницького навчання в умовах післядипломної 

педагогічної освіти є рух вчителів від етапу зіткнення з проблемою, 
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входження у пізнавальний конфлікт, активований викладачем (перший етап), 

через етапи: збору даних та їх верифікації (підтвердження) (другий етап), 

висування гіпотез та їх експериментальне дослідження (третій етап); до етапу 

побудови пояснень, обговорень (четвертий етап) та аналізу процесу та 

результатів (п’ятий етап).  

Важливо відмітити те, що рух зазначеними етапами має відбуватися на 

двох рівнях: перший рівень – рівень вирішення певної конкретної проблемної 

ситуації, яка актуалізується на різних тематичних блоках модулів курсів 

підвищення кваліфікації; другий рівень – рівень просування вчителя у 

процесі вирішення завдання його професійного розвитку протягом усього 

етапу післядипломної освіти. 

Методи дослідницького навчання при цьому мають ґрунтуватися на 

таких положеннях, а саме:  

1) вчителі самостійно здобувають знання, а не отримують їх у готовому 

вигляді;  

2) викладання будується на альтернативних точках зору, акцент 

робиться на відносності інформації, її нестійкості, умовності, недостатності;  

3) вчителям належіть провідна роль у прийнятті рішення щодо вибору 

способів вирішення проблемних завдань;  

4) домінують завдання проблемного практичного, лабораторного типів;  

5) обов’язковим є розгортання рефлексивної діяльності вчителів та 

викладачів, активізація її механізмів;  

6) мають бути реалізовані різні форми роботи – від індивідуальних та 

парних до групових та фронтальних;  

7) презентація та обговорення результатів дослідження є обов’язковим 

етапом освітнього процесу. 

Наприклад в рамках проведення спецкурсів вчителям фізики 

надавалося завдання створити ментальну карту «Напрями профорієнтаційної 

роботи та їх зміст» на основі виділення основних напрямів профорієнтаційної 

роботи з молоддю (рис.2.16). 
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Рис. 2.16. Основа для побудови ментальної карти  

«Напрями профорієнтаційної роботи з молоддю» 

 

Було приділено належну увагу ознайомленню учителів фізики із 

загальними особливостями методики впровадження елементів 

профорієнтаційної роботи на уроках та розглянуто напрями позаурочної 

профорієнтаційної роботи. З цією метою вчителі виконували низку завдань, 

наприклад виділити у програмі шкільного курсу фізики для загальноосвітніх 

навчальних закладів елементи змісту навчального матеріалу, які можуть бути 

використані для здійснення професійної інформації школярів учителем 

фізики та заповнити відповідну таблицю (рис.2.17). 

 

Клас навчання Розділ курсу 
Орієнтовна тема професійної 

інформації 

   

Рис. 2.17. Орієнтовний вигляд таблиці для виконання завдання 

 

Інша група вчителів мали завдання підготувати таблицю-довідник 

«Профорієнтаційна робота учителя» (рис.2.18). 

 

Заходи з професійної орієнтації школярів 

на уроці фізики: у позаурочній роботі: 

 з учнями з батьками 

   

Рис. 2.18. Зразок таблиці для виконання завдання 
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Для забезпечення відповідної роботи було створено низку колекцій 

навчально-методичних матеріалів, зокрема, каталог відеоматеріалів, 

присвячених сучасним інформаційним технологіями та їх застосуванню у 

різних сферах людської діяльності стосовно, до якого було надано вчителям 

(рис. 2.19).  

 

 

Рис. 2.19. Колекція інформаційних ресурсів з профорієнтації школярів, 

створена за допомогою онлайн-сервісу Pinterest.com 

 

Учителі в рамках спецкурсів створювали план-конспекти для 

підготовки позаурочного профорієнтаційного заходу з фізики для учнів 

основної школи (рис. 2.20).  

Для виконання серед інших завдань учителям було запропоновано 

виконати: 

– складання схеми проведення профорієнтаційної роботи зі школярами 

у загальноосвітньому навчальному закладі (напрями роботи, учасники, зміст 

роботи); 
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– аналіз досвіду практики здійснення профорієнтаційної роботи 

вчителя фізики (напрями, форми, методи, засоби, оцінка успішності); 

– проведення бесіди зі школярами (вибірково) з проблем професійного 

самовизначення у напрямі «людина-техніка». 

 

Рис. 2.20. Приклад розробки плану-проспекту позаурочного 

профорієнтаційного заходу з фізики 

 

Зокрема, було здійснено аналіз змісту начальної програми з фізики для 

7-9 класів та визначено можливості для проведення профорієнтаційної 

роботи на уроках фізики. Добираючи матеріал, вчитель фізики повинен 

враховувати особливості регіону, наявне виробництво та побут учнів. Знання 

мають бути особистісно значущими, висвітлювати практичне застосування 

вивчених законів і теорій у техніці (рис. 2.21).  
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Рис. 2.21. Матеріал профорієнтаційного змісту в курсі фізики 

 

З’являється потреба переосмислення відомих і набуття нових знань. 

На вступних уроках фізики у 7 класі доцільно ознайомити учнів із 

використанням техніки у побуті та на виробництві. Основне завдання – 

вмотивувати учнів, скерувати їх зусилля на засвоєння способів добування 

знань та раціональну організацію власної праці. Учні повинні усвідомити 

особистісну значущість політехнічних знань, умінь та досвіду практичної 

діяльності для самореалізації та власного розвитку у сучасному 

високотехнологічному інформаційному суспільстві. Особливу увагу учнів 

слід звернути на безпеку життєдіяльності й використання техніки. 

Перевантаження побуту людини механізмами, технікою й апаратурою не 

лише підвищує її комфорт, а й створює значні проблеми, пов’язані з 
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порушенням екологічної, санітарної та психологічної рівноваги життєвого 

простору.  

Розповідаючи про новий розділ фізики і його історію, а також 

важливість для людства, з метою професійного самовизначення учням слід 

наводити приклади професій, в яких можуть знадобитися ці знання. 

Наприклад, це професія електромеханіка (потрібно бути технічно обізнаним, 

розбиратися в принципових електричних і монтажних схемах, знати правила 

збирання та ремонту різних електричних чи механічних пристроїв, уміти 

користуватися слюсарними інструментами тощо).  

Як приклад, згадаємо: аналіз механічного руху учасників дорожнього 

руху; задачі на логістику перевезень, пошук оптимального шляху. При цьому 

рекомендуємо послуговуватися електронними картами місцевості. 

Супровідний матеріал (ілюстрації) добираємо так, щоб він був близьким для 

розуміння учнів. 

У малих групах, парах, а також індивідуально учасники можуть 

виконувати вправу «асоціативний кущ». 

Звичайно, що ефективність становлення професійного самовизначення 

учнів під час навчання фізики залежить від правильного добору методів та 

форм взаємодії на уроці, що передбачає ряд факторів: урахування 

психологічних чинників та вікових особливостей, зацікавлення молоді 

предметом, розвитку пізнавального інтересу та постійної потреби 

застосовувати знання на практиці, організації пошуково-дослідницьких 

умінь; активізації та мотивації учнів. Усвідомлення цих аспектів й становить 

основу для формування у процесі післядипломної освіти готовності учителів 

фізики до управління ПСУ.  

Зокрема, нами було запропоновано вчителям фізики під час навчання у 

післядипломній освіті завдання створення квесту для учнів на тему «Фізика у 

світі професій». Приклад однієї з відповідей на завдання подано на рис. 2.22. 
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Рис. 2.22. Приклад виконаного завдання 

 

Можливі відповіді учнів на перші два запитання подані на рис. 2.23.  
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Рис. 2.23. Відповіді учнів 

 

Більш детально про це у додатку Д. 

Отже, процес формування готовності учителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті передбачає вдосконалення змісту, методів і 

засобів навчання та форм організації навчальної діяльності учителів фізики у 

післядипломній освіті. Зміст удосконалення змісту програми післядипломної 

освіти вчителя фізики становлять спецкурси «Управління ПСУ в умовах 

НУШ на уроках фізики», «Цифрові інструменти вчителя для управління 

ПСУ», «Психолого-педагогічні особливості навчання покоління 

центеніалів». Серед форм формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті виділяємо лекції з паузами; 

тренінги; майстер-класи; квести, семінари; лабораторні роботи; самостійну 

роботу. Серед методів формування готовності учителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті виділяємо методи STEM-освіти; створення 

ситуації зацікавленості, проблемне навчання, інтерактивні, ігрові, проєктні, 
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методи групового навчання, методи розвитку логічного, критичного та 

креативного мислення. Серед засобів формування готовності учителів фізики 

до управління ПСУ у післядипломній освіті виділяємо Інтернет-ресурси та 

професійно-орієнтовані завдання. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі розроблено й теоретично обґрунтовано модель формування 

готовності вчителів фізики до управління ПСУ у післядипломній освіті 

Моделювання наслідувало реалізацію таких завдань: сформувати 

вмотивоване й ціннісне ставлення до управління ПСУ; сформувати знання, 

необхідні для управлінням учителем фізики ПСУ; сформувати вміння 

здійснювати управління ПСУ; сформувати здатність до оцінювання 

результатів управління ПСУ; сформувати здатність рефлексувати щодо 

управління ПСУ, його результатів. 

Авторська модель формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ розглядається з позиції системного, аксіологічного, 

акмеологічного, особистісно-діяльнісного, функціонального підходів. Сам 

процес формування готовності потребує дотримання загальних дидактичних 

та специфічних принципів (постійного особистісного професійного розвитку, 

інтегративності видів знань та вмінь, прогностичність, інноваційність, опора 

на власний практичний досвід, принципи STEM-освіти). 

Процес формування готовності учителів фізики до управління ПСУ у 

післядипломній освіті передбачає вдосконалення змісту, методів і засобів 

навчання та форм організації навчальної діяльності учителів фізики у 

післядипломній освіті. Удосконалення змісту програми післядипломної 

освіти вчителів фізики становлять спецкурси «Управління ПСУ в умовах 

НУШ на уроках фізики», «Цифрові інструменти вчителя для управління 

ПСУ», «Психолого-педагогічні особливості навчання покоління 

центеніалів». Серед форм виділено: лекції з паузами; тренінги; майстер-

класи; квести, семінари; лабораторні роботи; самостійну роботу. Серед 
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методів формування готовності учителів фізики до управління ПСУ у 

післядипломній освіті відзначені: методи STEM-освіти; створення ситуації 

зацікавленості, проблемне навчання, інтерактивні, ігрові, проєктні, методи 

групового навчання, методи розвитку логічного, критичного та креативного 

мислення. Провідними засобами формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті відзначені Інтернет-ресурси та 

професійно-орієнтовані завдання. 

Реалізація моделі формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті має відбуватися з дотриманням 

педагогічних умов:  

– посилення мотивації до впровадження STEM-освіти (упровадження 

ігрових технологій, цифрових технологій, проєктної діяльності, освітньої 

робототехніки, застосування науково-технічних знань у ситуаціях реального 

життя на уроках фізики); 

– поглиблення психолого-педагогічних знань про індивідуальні 

особливості нового покоління учнів, їх уподобання у професійному 

самовизначенні; 

– розвиток знань учителів фізики про діагностичні методики 

професійного самовизначення та цифрові інструменти їх реалізації. 

Основні результати розділу подані у роботах авторки [149; 150; 129; 

135; 142; 139; 140; 146; 147; 143; 144; 148; 145; 309; 131; 341]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ  

ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ  

У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

 

3.1. Критеріальна основа дослідження 

Аналіз результатів наукових досліджень і наукових публікацій дає 

можливість зробити висновок про те, що проблема розробки критеріального 

апарату щодо визначення сформованості певної якості є досить актуальною. 

Ця проблема розглядається в роботах В. Жигірь, В. Тернопільської, 

О.Дерев’янко, В. Кравчука, В. Чернявського, К. Короленко. Зокрема, 

критеріальна основа сформованості професійної готовності вчителя 

розглядається у наукових дослідженнях українських і зарубіжних учених: 

А. Александрова, Б. Гнєденка, М. Давидова, Ю. Дороговцева, Я. Зельдовича, 

А. Колмогорова, І. Конета, Л. Кудрявцева, А. Мордковича, О. Семеніхіної, 

А. Тихонова, А. Томусяка, М. Шкіля та інших.  

У довідниковій літературі термін «критерій» – міра, оцінка будь-якого 

явища чи дії [293]; фундамент, на якому будується оцінювання або 

класифікація певного предмета [300]; мірило для визначення, оцінки 

предмета, явища [206].  

Відзначимо, у філософському розумінні термін «критерій» (від лат. 

criterium, яке зводиться до грец. χριτήριον – здатність розрізнення; засіб 

судження, мірило, від англ. «kriterion» – засіб для судження) трактується як 

засіб перевірки певного твердження, гіпотези, теоретичної побудови 

тощо [55].  

Наукові розвідки, присвячені розробці критеріїв, показників і рівнів 

підготовки фахівців, належать Ю. Бабанському [14; 15], Л. Білоусовій 

[30; 31], В. Вергасову [52], В. Беспальку [25], Н. Кузьміній [168] та ін. Так, 

Ю. Бабанський інтерпретує критерій як об’єктивну ознаку, за якою 
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здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного явища або ступеня його 

розвитку в суб’єктів дослідження [15]. А. Галімов зазначає, що критерій 

виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, 

порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна 

сформованість, визначеність критерію визначають у конкретних показниках, 

для яких, своєю чергою, характерна низка ознак [60, с. 93]. В. Курило 

визначає термін «критерій» як якість явища, що відбивають його суттєві 

характеристики і саме тому підлягають оцінці» [174].  

Міра виявлення певного критерію виражається в конкретних 

показниках. Для визначення критерію необхідно знайти відповідні 

показники, що створюють сукупність необхідних вимог та є кількісними або 

якісними характеристиками ознак того чи іншого явища, або мірою 

сформованості того чи іншого критерію. 

Поняття «критерій» слід розуміти як: 

– «мірило для визначення оцінки предмета або явища»;  

– «ознака, узята за основу класифікації»; 

– «орієнтир, індикатор, на основі якого відбувається оцінка або 

класифікація чого-небудь, визначається значущість у стані об’єкта» [218]. 

Показник у цьому випадку є конкретним вимірником критерію, він 

робить критерій доступним для спостереження та вимірювання. Оскільки 

показники повинні забезпечувати повну характеристику досліджуваного 

процесу, тому на один критерій може бути запропоновано кілька показників. 

Критерії та показники мають задовольняти такі вимоги: 

– бути об’єктивними, тобто не залежати від особистісних якостей 

дослідника; 

– включати найістотніші аспекти досліджуваного об’єкта чи явища; 

– формулюватися коротко, ясно і точно; 

– вимірювати саме те, що хоче перевірити дослідник [85]. 

Уважаємо, що показник є компонентом критерію; типовим і 

конкретним виявом сутності якостей процесу чи явища, що досліджуються; 
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кількісною характеристикою цих явищ, що надає змогу зробити висновок 

про його стан у динаміці. Показник виглядає як судження про наявність або 

відсутність, інтенсивність виявлення певної властивості об’єкта, що 

емпірично спостерігається (безпосередньо або опосередковано) та 

аналізується [20, с. 123]. Показник у вигляді складової критерію – це 

конкретний вияв однієї зі суттєвих сторін досліджуваного явища, процесу, за 

яким можна судити не тільки про його наявність, а й про рівень його 

розвитку [263].  

Показник робить критерій доступним для вимірювання і 

спостереження, а тому, на думку Т. Роїка, число показників має бути зведено 

до мінімуму, щоб процедура оцінювання була простою [263]. Через це 

показники повинні бути «симптоматичними», зрозумілими, конкретними та 

доступними для вимірювання, має існувати можливість застосовувати до них 

напрацьований методичний апарат, якій відповідає стандартам надійності й 

валідності. 

Сукупність критеріїв повинна достатньою мірою охоплювати всі наявні 

характеристики досліджуваного явища, у нашому випадку – сформованість 

підприємницької культури учнів основної школи на уроках фізики. 

Нами досліджено різні критерії, використані для характеристики різних 

аспектів професійної готовності вчителя [81].  

Необхідно відмітити, що більшість вітчизняних дослідників 

критеріальну основу дослідження узгоджують зі структурою професійної 

готовності педагогів до діяльності. Так, М. Кашапов складовими професійної 

готовності педагогів до діяльності виділяє мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, проєктно-організаційний та рефлексивний компоненти. 

Критерієм мотиваційно-ціннісного компоненту визначені усвідомлення 

значущості творчого розвитку учнів, мотивація на творчу реалізацію у 

професійній діяльності. Для оцінки сформованості когнітивного компоненту 

вимірюється система уявлень педагогів про творчість, обдарованість, а також 

володіння теоретичними психолого-педагогічними основами процесу 
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творчого розвитку учнів. Проєктно-організаційний компонент 

характеризується володінням різними способами проєктування та організації 

творчо орієнтованого освітнього процесу (конструювання творчих завдань, 

проєктування творчих занять, стиль взаємодії). Критерієм сформованості 

рефлексивного компоненту (рефлексії педагогічного досвіду з творчих 

позицій) є самооцінка педагогом своєї компетентності, відповідності 

професійної діяльності завданням творчого розвитку учнів [116].  

На думку Т. Доцевич [82], професійна готовність педагога вимірюється 

внутрішньою мотивацією, креативністю, метакогнітивними знаннями (знання 

про когнітивні процеси), рефлексивністю, метакогнітивною активністю 

(здатність до застосування метакогнітивних стратегій), саморегуляцією 

(довільна регуляція власної педагогічної діяльності, планування власного 

життя). До цих показників О. Васильковою, О. Сокур [46] додаються 

соціальний інтелект та актуальна креативність. Деякими авторами 

(Т. Доцевич [82]) професійна готовність педагога розглядається тільки крізь 

призму його метакогнітивної компетентності, причому компонентами 

останньої також визначаються: внутрішня мотивація, креативність, 

метакогнітивна обізнаність, метакогнітивна усвідомленість, рефлексивність, 

метакогнітивна активність.  

У роботах І. Дичківської [81] зазначається, що у професії вчителя 

готовність до будь-якої діяльності має враховувати наявність мотиваційного 

ставлення до такої діяльності, володіння ефективними способами й засобами 

досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості та рефлексії. 

Критерії ефективності використання запропонованої моделі 

формування готовності виділялися нами з урахуванням критеріїв і показників 

якості навчальної діяльності, наведених у роботі [37].  

Таким чином, нами з урахуванням внутрішньої структури готовності 

учителів фізики до управління ПСУ виділено чотири критерії ефективності 

авторської моделі та відповідні їм показники (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Критерії готовності учителів фізики до управління ПСУ 

Компоненти 

готовності 

Критерії 

сформованості 

готовності 

Показники 

Мотиваційний Потребовий Мотивація до управління ПСУ 

Гносеологічний Знаннєвий 

STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної 

діяльності 

Праксеологічний Діяльнісний Уміння управляти ПСУ 

Рефлексивно -

особистісний 
Оцінювальний 

Рефлексія 

Здатність до професійного 

удосконалення 

 

Потребовий критерій відображає рівень сформованості мотивації до 

опанування вчителем фізики системою знань про управління ПСУ, системою 

знань стосовно безперервного професійного саморозвитку в умовах системи 

післядипломної педагогічної освіти, оволодіння уміннями та навичками 

застосування їх у фаховій діяльності та потреби в безперервному 

професійному саморозвитку у напрямі удосконалення управління ПСУ. 

Потребовий критерій характеризує систему потреб учителів фізики 

стосовно власного професійного удосконалення в системі післядипломної 

педагогічної освіти, ціннісне усвідомлення сформованості професійних 

якостей для фахової діяльності з профорієнтації, ціннісну орієнтацію на 

безперервний професійний саморозвиток. Цей критерій конкретизовано в 

таких проявах:  

− наявність мети (цілей, програм) формування готовності до 

управління ПСУ;  

− наявність потреби в досягненні мети;  
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− наявність інтересу (спрямованості) до реалізації у професійній 

діяльності управління ПСУ;  

− пізнавальна мотивація, професійна мотивація, мотивація досягнення 

успіху;  

− ціннісні орієнтації на управління ПСУ;  

− усвідомлення особистісного сенсу та значущості управління ПСУ.  

Головним у системі післядипломної освіти вчителів є формування 

позитивної мотивації професійної діяльності, мотивації пізнання, що є 

основою професійного саморозвитку фахівця, наголошує В. Ковальчук [124, 

с. 13]. Професійний розвиток педагога неможливий, на думку А. Сманцера, 

без оволодіння певною сумою знань, тією чи іншою інформацією, що 

забезпечує йому передумови для творчої діяльності. Породження 

інтелектуальних новоутворень, які виступають у вигляді нових ідей, творінь, 

знань, сприяє появі відповідних особистісних новоутворень, що виражаються 

в зміні уявлень особистості про своє місце в соціокульнорному просторі, у 

розвитку й саморозвитку таких функцій, як мотивація, смислотворчості та ін. 

[294]. Тому показником цього критерію ми обрали мотивацію до управління 

ПСУ. 

Знаннєвий критерій характеризує обсяг знань і систему уявлень про 

суть фахової діяльності й вимоги професії до особистості вчителя фізики, 

його професійних знань, умінь, навичок з управління ПСУ. Цей критерій 

конкретизовано в таких проявах: 

− системність і глибина фахових знань з фізики та профорієнтаційної 

діяльності;  

− ступінь володіння психолого-педагогічними та методичними 

знаннями;  

− сукупність знань про основи безперервного професійного 

саморозвитку;  

− знання методів, прийомів і форм управління ПСУ. 
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Серед знань, якими має оволодіти вчитель фізики для успішного 

здійснення профорієнтаційної діяльності, виділяємо також такі:  

– професійно-значущі знання (фахові, психолого-педагогічні, 

управлінські, науково-методичні, предметні, технологічні);  

– науково-практичні знання про профорієнтаційну діяльність вчителя 

ЗЗСО загалом, і особливостей здійснення її в процесі власної професійної 

реалізації, зокрема;  

– знання з методик проведення профорієнтаційної роботи, провідних 

форм, методів і засобів на основі залучення цифрових технологій;  

– знання про педагогічну доцільність управління ПСУ тощо.  

Учитель фізики має володіти знаннями та вміти донести їх до учнів про 

те, що інноваційними продуктами недалекого майбутнього стануть 

геоінженерія, інтелектуальні енергетичні системи, радикальні матеріали, 

синтетична біологія, індивідуальна геономіка, біоінтерфейси, сонячна 

енергетика, ноотропні препарати, нові енергоємні батареї, стовбурові 

клітини, біопаливо, клонування, робототехніка, низькоорбітальні польоти, 

мемристори, мобільні геологічні засоби зв’язку, батареї, що заряджаються від 

атмосфери, розумні навігаційні системи, штучний інтелект та інші. Пов’язані 

з ними технології формують інноваційні виробничі STEM-галузі і STEM-

професії як складові STEM-сфери. До найбільш поширених STEM-галузей у 

ХХІ столітті відносять аерокосмічну техніку, астрофізику, біохімію, 

біомеханіку, цивільне будівництво, нанотехнологію, нейротехнологію, 

робототехніку, мехатроніку тощо.  

Тому показником цього критерію ми обрали STEM-грамотність та 

знання методик профорієнтаційної діяльності. 

Діяльнісний критерій ґрунтується на визнанні діяльності основою, 

засобом і вирішальною умовою управління ПСУ. Цей критерій характеризує 

здібності до управління ПСУ учителів фізики з позицій праці та спілкування, 

що, у свою чергу, передбачає спроможність обирати мету, планувати 
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діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її, 

аналізуючи й оцінюючи результати.  

Цей критерій конкретизовано в комплексі проявів:  

− пізнавальна й творча активність;  

− уміння проєктувати свій професійний розвиток, спрямувати власну 

діяльність на управління ПСУ;  

− володіння навичками самоорганізації (цілепокладання, планування 

діяльності);  

− володіння методами й прийомами управління ПСУ;  

− комунікативні вміння.  

На важливості активності особистості наголошує М. Щукіна, 

спираючись на ідеї А. Маслоу: «Ніякі технології, ніякі найбільш досконалі 

умови не можуть замінити активність самої особистості, спрямованої на 

побудову власного життєвого шляху. Особистість сама повинна дорости до 

здатності здійснювати саморозвиток. Перехід до саморозвитку є певним 

етапом у розвитку особистості, показником особистісної зрілості. 

Гарантувати його неможливо, але можна допомогти підготувати» [16]. 

Концепція педагогічної підтримки заснована на положенні про те, що 

внутрішньої мотивації особистості інколи недостатньо для здійснення 

саморозвитку й тому потрібна підтримка іншої людини. У навчально-

виховному середовищі цією людиною може бути педагог, зокрема учитель 

фізики. 

Тому показником цього критерію ми обрали уміння управляти ПСУ. 

Оцінювальний критерій характеризується показниками, які 

відображають сформованість у учителів важливих у контексті управління 

ПСУ особистісних якостей: впевненості в собі, позитивної самооцінки, 

вольових якостей, відповідальності, працелюбності, установки на самоосвіту. 

Цей критерій конкретизовано у проявах:  

− наявність позитивної «Я-концепції», впевненість у собі, 

цілеспрямованість, наполегливість;  
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− емоційна стійкість, емоційно-вольова саморегуляція;  

− вольовий самоконтроль, самодисципліна, самоорганізація;  

− здатність до ефективного самоуправління;  

− здатність до рефлексії; 

− відповідальність за власний професійний саморозвиток.  

Наявність позитивної «Я-концепції», впевненість у собі, 

цілеспрямованість, наполегливість є, на нашу думку, дуже важливим для 

управління ПСУ вчителем фізики.  

Для того, щоб стати субʼєктом власної життєдіяльності і власного 

розвитку, особистість має бути достатньо зрілою, тобто усвідомлювати свої 

потреби і цілі, керуватися певними цінностями, довіряти собі, відповідати за 

своє життя. С. Певна стверджує, що «Я-концепція» визначається як 

сукупність усіх уявлень людини про себе; вона сприймається як неповторна 

система уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує взаємодію 

з іншими людьми та ставлення до себе [43] Самооцінка й рефлексія 

дозволяють виявити успіхи і прогалини в саморозвитку, контролювати й 

управляти своїми діями, спрямованими на самозміни, самовдосконалення 

[175]. Основою для формування такої оцінки є результати діяльності, 

позитивний досвід вирішення поставлених завдань і успішне досягнення 

власних цілей.  

Впевненість у собі проявляється у вірі у свої можливості, позитивному 

пізнавально-емоційному ставленні до себе. Науковці, які вивчають цю 

проблему, визнають, що навички впевненої поведінки і спілкування 

впливають на ефективність навчання і є такими ж значущими, як і 

професійна підготовка особистості в цілому [370]. За таких умов професійна 

активність вчителя є рушійною силою діяльності, спрямованої на досягнення 

поставленої мети стосовно професійного саморозвитку. Прагнення педагогів 

до самореалізації виявляється в їхній здатності самостійно визначати 

напрями своєї діяльності, ставити мету безперервного професійного 

саморозвитку, усвідомлювати мотиви, цілеспрямовано діяти та рефлексивно 
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оцінювати відповідність отриманого результату власного професійного 

саморозвитку очікуваним сподіванням. 

Тому показниками цього критерію ми обрали рефлексію та здатність до 

професійного удосконалення. 

Урахування критеріїв та показників, узагальнення результатів 

констатувального етапу експериментального дослідження дало можливість 

визначити й описати три рівні сформованості готовності до управління ПСУ: 

низький, середній, високий. 

Низький рівень: учителі фізики рідко замислюються над необхідністю 

цілеспрямованого управління ПСУ (не мають мети (цілей, програм) цієї 

діяльності; немає чіткої потреби в досягненні мети; наявність епізодичного 

інтересу (спрямованості) до саморозвитку у системі післядипломної 

педагогічної освіти; пізнавальна мотивація, професійна, мотивація 

досягнення успіху є недостатніми; не володіють системними і глибокими 

фаховими знаннями з управління ПСУ; не завжди здатні продемонструвати 

належний рівень володіння психолого-педагогічними, методичними 

знаннями з профорієнтації; у них недостатня сформованість практичних 

умінь і навичок стосовно управління ПСУ (недостатня пізнавальна й творча 

активність; недостатнє уміння проєктувати власний професійний розвиток в 

системі післядипломної педагогічної освіти, спрямувати власну діяльність на 

управління ПСУ; володіння навичками цілепокладання, планування діяльності 

теж є недостатнім; не впевнено володіють методами й прийомами управління 

ПСУ; відсутня позитивна «Я»-концепція, недостатньо сформовані впевненість у 

собі, цілеспрямованість, наполегливість, емоційна стійкість, емоційно-вольова 

саморегуляція, вольовий самоконтроль, самодисципліна; вони відчувають 

труднощі у самоорганізації, ефективному самоуправлінні; є недостатньо 

відповідальними за власний професійний розвиток з управління ПСУ. 

Середній рівень: наявне ціннісне усвідомлення необхідності 

цілеспрямованого управління ПСУ (наявність мети (цілей, програм) такої 

діяльності; наявність потреби в досягненні мети (стосовно професійного 
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розвитку у сфері профорієнтації); наявність інтересу (спрямованості) до 

саморозвитку в професійній діяльності та системі післядипломної 

педагогічної освіти, пізнавальної мотивації, професійної мотивації, мотивації 

досягнення успіху, ціннісних орієнтацій на професійний саморозвиток; 

загалом усвідомлюють значущість управління ПСУ; мають достатній рівень 

інтегративно-теоретичної підготовки та професійно спрямованих знань 

(демонструють системність і глибину фахових знань; добре володіють 

психолого-педагогічними та методичними знаннями; демонструють знання 

про основи професійного саморозвитку, методи, прийоми і форми управління 

ПСУ); сформованість практичних умінь і навичок стосовно управління ПСУ 

є достатніми (вони досить часто виявляють пізнавальну й творчу активність, 

уміння проєктувати власний професійний саморозвиток, спрямувати власну 

діяльність на управління ПСУ; загалом володіють навичками управління 

ПСУ (цілепокладання, планування діяльності); в основному володіють 

методами й прийомами управління ПСУ; володіють індивідуально-

психологічними якостями, важливими для управління ПСУ та професійної 

діяльності загалом (у них наявна позитивна «Я»-концепція, впевнені у собі, 

цілеспрямовані, хоча інколи бувають недостатньо наполегливі; 

демонструють емоційну стійкість, здатність до емоційно-вольової 

саморегуляції, вольового самоконтролю, самодисципліни, самоорганізації; 

здатні до ефективного управління ПСУ; відповідальні за власний 

професійний розвиток у напрямі управління ПСУ. 

Високий рівень характерний для учителів, які чітко усвідомлюють 

необхідність цілеспрямованого управління ПСУ, мають мету, цілі, 

самостійно розроблену програму управління ПСУ, потребу в досягненні 

мети; яскраво виражений інтерес (спрямованість) до розвитку в професійній 

діяльності, пізнавальна мотивація, професійна мотивація, мотивація 

досягнення успіху; чіткі ціннісні орієнтації на управління ПСУ та 

усвідомлення особистісного сенсу й значущості управління ПСУ; притаманні 

системність і глибина фахових знань; творчий рівень володіння психолого-
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педагогічними та методичними знаннями; вони добре знайомі з основами 

управління ПСУ, володіють відповідними методами, прийомами; добре 

сформовані практичні уміння і навички управління ПСУ (завжди 

демонструють пізнавальну й творчу активність; уміють самостійно 

проєктувати управління ПСУ, спрямувати власну діяльність на управління 

ПСУ; добре володіють навичками управління ПСУ (цілепокладання, 

планування діяльності); демонструють чітке володіння методами й 

прийомами управління ПСУ; у них розвинуті комунікативні вміння; 

характеризуються позитивною «Я»-концепцією, впевненістю у собі; вони 

завжди цілеспрямовані, наполегливі; виявляють емоційну стійкість; здатні до 

емоційно-вольової саморегуляції; чіткого вольового самоконтролю; 

демонструють високий рівень самодисципліни, самоорганізації, здатності до 

ефективного управління ПСУ, відповідальності за власний професійний 

розвиток у напрямі управління ПСУ. 

Отже, формування у процесі післядипломної освіти готовності учителів 

фізики до управління ПСУ включає діагностику результатів фахової 

підготовки, яка базується на критеріях і показниках готовності: потребовий 

критерій характеризується показником «Мотивація до управління ПСУ», 

знаннєвий критерій – показник «STEM-грамотність та знання методик 

профорієнтаційної діяльності», діяльнісний критерій – показник «Уміння 

управляти ПСУ», оцінювальний критерій – показники «Рефлексія» і «Здатність 

до професійного удосконалення». Згадані показники визначають три рівні 

готовності учителів фізики до управління ПСУ – низький, середній, високий. 

 

3.2. Організація експериментальної роботи 

Дослідження проблеми підготовки вчителів фізики у системі 

післядипломної освіти до управління ПСУ вимагає екстраполяцію розробленої 

моделі та дослідного обґрунтування визначених педагогічних умов.  

Отже, з метою експериментальної перевірки ефективності теоретично 

розробленої моделі підготовки вчителів фізики у системі післядипломної 
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освіти до управління ПСУ було здійснено експериментальне дослідження, 

яке за існуючими вимогами до проведення педагогічних досліджень 

(С. Гончаренко [65] та ін.) було проведено у декілька етапів:  

1) констатувальний,  

2) формувальний, 

3) контрольний.  

На констатувальному етапі було здійснено визначення актуальності 

теми дослідження, з’ясування проблемного поля та обґрунтування і вибір 

експериментальних та контрольних груп. Цей етап було здійснено протягом 

2018-2019 років, його учасниками стали 132 учителя фізики закладів 

загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти (обласні 

відділення МАН) різних регіонів України, віком від 24 до 65 років та стажем 

педагогічної діяльності від 1 року до 42 років.  

На цьому етапі нами було проведено опитування учителів фізики з 

метою з’ясування реального стану проблеми формування готовності вчителів 

фізики у системі післядипломної освіти до управління ПСУ (додаток Е). 

Преважна більшість опитаних педагогів (82,4%) управління ПСУ 

уважають важливим завданням їх професійної діяльності і тільки 17,6% 

зазначили про її не важливість. Причому ступінь важливості цієї роботи 

оцінена педагогами за 10-бальною шкалою (від 1 – найнижчий до 10 – 

найвищий) на високому рівні (8-10 балів) – 34,2% опитаних та на середньому 

(5-7 балів) – 52,8% фахівців. Це свідчить про усвідомленість фахівцями 

відповідної функції педагогічної діяльності як учителя фізики (рис. 3.1). Крім 

того, переважна більшість опитаних фахівців уважають необхідною 

спеціальну підготовку вчителів фізики до управління ПСУ (85,9%). 

Серед основних професійних якостей, якими у першу чергу має 

володіти вчитель фізики для управління ПСУ фахівцями відмічені такі:  

1) організаційні: вимогливість, наполегливість, організованість, 

відповідальність, послідовність;  
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2) мисленнєві: винахідливість, креативне мислення або креативність, 

відкритість до нового, здатність до аналізу;  

3) комунікативні: комунікативність, толерантність, почуття гумору, 

уважність, терплячість, емпатія, доброзичливість;  

4) морально-етичні: чесність, відданість справі, гуманізм.  

 

 
Рис. 3.1. Усвідомлення ступеня значущості педагогами управління ПСУ 

як завдання їх професійної діяльності 

 

Серед тих педагогів, які відзначили конкретні професійні якості (18,2% 

з усіх опитаних) більшість перевагу віддали організаційним та 

комунікативним якостям, передусім – вимогливості та відповідальності, а 

також толерантності та терплячості. Крім того, 28,4% опитаних педагогів 

відмітили такі загальні професійні якості як професійна компетентність, 

професіоналізм, висока кваліфікація та високий рівень професійної 

підготовки. Проте 13,2% педагогів не відзначили жодної професійної якості. 

Таким чином, зазначене свідчить про те, що 71% опитаних педагогів виявили 

значні труднощі у виокремленні тих конкретних професійних якостей, якими 

має володіти педагог для ефективної організації управління ПСУ. 

Свій власний рівень готовності до управління ПСУ за 10-бальною 

шкалою (від 1 – найнижчий до 10 – найвищий) опитані педагоги оцінили 

таким чином: 10,5% фахівців – на низькому рівні, 55% – на середньому та 
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34,5% – на високому рівнях (рис. 3.2). Причому 96% фахівців зазначили про 

необхідність удосконалення у системі післядипломної освіти своєї 

компетентності у цьому аспекті. 

 

 

Рис. 3.2. Самооцінка педагогами власної готовності до управління ПСУ 

 

Отже, як бачимо, окрім труднощів, пов’язаних з об’єктивною 

ситуацією, яка склалася на сьогодні у закладах освіти (а саме, відсутність 

необхідної матеріально-технічної бази – фізичного обладнання, реактивів для 

проведення дослідів та ін., відсутність конкретного профілю у закладі 

загальної середньої освіти), педагогами усвідомлюються і труднощі, які 

можуть бути подолані завдяки цілеспрямованій спеціально організованій 

роботі у системі післядипломної освіти. Причому самі педагоги серед 

ефективних заходів у процесі підвищення кваліфікації, які забезпечать 

успішну підготовку педагога до управління ПСУ фахівцями визначають (за 

частотою):  

1) спецкурс у межах фахових курсів підвищення кваліфікації;  

2) тематичні тренінги у міжкурсовий період;  

3) тематичні семінари у міжкурсовий період,  

4) авторська студія, творча майстерня успішного керівника;  
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5) розроблені методичні рекомендації щодо роботи з учнями (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Ефективні заходи у системі післядипломної освіти з підготовки 

вчителів до управління ПСУ 

 

Цікавими є й такі отримані дані – на запитання опитувальника «Чи має 

вчитель фізики здійснювати профорієнтаційну діяльність на уроках фізики?» 

38,8% педагогів відповіли «ні». Відтак, значна частина опитаних фахівців 

недостатньо усвідомлюють сутність профорієнтаційної діяльності вчителя, 

мають недостатній рівень інтеріоризації цінностей управління ПСУ. 

Отже, отримані за результатами констатувального дослідження дані 

свідчать про те, що, з одного боку, педагогами усвідомлюються і важливе 

значення управління ПСУ як одного із завдань їх професійної діяльності, і 

необхідність спеціальної підготовки до неї у системі післядипломної освіти, 

проте, з іншого боку, виявляється недостатнє розуміння фахівцями вимог до 

педагога як керівника ПСУ та основних чинників її успішності.  

Також здійснений на констатувальному етапі теоретичний аналіз стану 

проблеми дали змогу визначити зміст експериментального дослідження на 

формувальному етапі. 
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Педагогічний експеримент з підготовки вчителів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до управління ПСУ здійснювався 

протягом 2019-2021 років на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Він проводився за лонгітюдною формою 

та охоплював як курсовий, так і міжкурсовий етапи підвищення кваліфікації 

педагогів. До експериментальних груп увійшли педагоги Сумської області 

різних фахових спеціалізацій та категорій: експериментальна група (ЕГ) – 64 

особи та контрольна група (КГ) – 68 осіб.  

Проведення формувального етапу експериментального дослідження 

потребувало визначення комплексу діагностичних методик, які б дозволили 

виявити первинний рівень готовності педагогів до управління ПСУ.  

Здійснений аналіз наукової літератури дав змогу стверджувати, що 

однією з актуальних проблем вивчення готовності вчителя до управління 

ПСУ є проблема її діагностики. Ця проблема визначається як невизначеністю 

методів та методик дослідження професійної готовності педагога у 

психолого-педагогічній науці, так і складністю вивчення самого явища 

професійної поведінки. Як зауважує О. Подд’яков [240], не зважаючи на те, 

що при вивченні професійної поведінки застосовуються ті ж самі методи, що 

й в інших сферах психолого-педагогічного знання, проте їх особливості 

визначаються специфікою предмета дослідження – мотиваційної готовності, 

а також способи реалізації спрямованості на профорієнтацію у пізнавальній 

та практичній діяльності.  

Важливим у цьому контексті є визначення чітких критеріїв 

розмежування діяльності управління ПСУ й інших близьких по змісту та 

формі видів діяльності (творчість, навчання, гра тощо). Ще однією 

проблемою є вивчення цілісної готовності до діяльності у єдності її 

різноманітних взаємодіючих компонентів, що не можуть існувати окремо. 

Отже, при вивченні готовності вчителя фізики до управління ПСУ можуть 

бути використані такі методики (табл. 3.2). 

 



175 

Таблиця 3.2 

Методики визначення рівня готовності вчителя до управління ПСУ 

Показники Методики 

Мотивація до управління ПСУ Опитувальник Ю. Орлова «Потреба в 

досягненні» 

STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної 

діяльності 

Тестування 

Уміння управляти ПСУ Лабораторна робота  

(розробка заходу для учнів) 

Рефлексія Анкета «Самодіагностика педагогічної 

діяльності» 

Здатність до професійного 

удосконалення 

Методика Н. Фетіскіна «Діагностика 

рівня парціальної готовності до 

професійно-педагогічного 

саморозвитку» 

 

Опитувальник Ю. Орлова «Потреба в досягненні» (додаток Ж) містить 

23 твердження, з якими випробуваний погоджується чи ні. За кожну 

відповідь ставиться 1 бал: тільки за відповіді «так» – за положеннями 2, 6-8, 

14, 16, 18, 19, 21-23; тільки за відповіді «ні» – щодо положень 3-5,9-13, 15, 17, 

20. Потреба в досягненнях дорівнює сумі балів за відповіді «так» і «ні». 

Таким чином, оцінна шкала – від 1 до 22 балів. Чим більшу суму балів 

набирає опитуваний, тим більшою мірою у нього виражена потреба в 

досягненнях. 

Тестування для визначення STEM-грамотності та знання методик 

профорієнтаційної діяльності проходило на базі платформи MyTest, де 

передбачено використання різних форматів запитань і варіантів відповідей до 

них (додаток З). Тест передбачав запитання на знання STEM-освітніх 

технологій та їх співвідношення з традиційними методами, а також знання 

методик профорієнтаційної діяльності.  

Лабораторна робота для визначення уміння управляти ПСУ 

передбачала індивідуальне завдання зі створення розробки урочного чи 
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позаурочного заходу для учнів для окремої теми шкільного курсу фізики чи 

усього курсу в цілому. У рамках цього завдання вчителі фізики мали 

створити наступні освітні продукти:  

− відео-рекламу обраної професії (власне відео на 3 хв. про 

актуальність і необхідність вивчення теми та її зв’язку з потенційною 

професією); 

− розширений конспект заходу; 

− презентацію до конспекту заходу;  

− комп’ютерний тест з профорієнтаційної методики. 

Анкета «Самодіагностика педагогічної діяльності» (додаток Й) 

передбачає запитання, які виявляють, чи може вчитель самостійно виявити 

свої недоліки і подолати їх (за умови наявності достатнього рівня знань, 

високої загальної культури і за наявності позитивного мотиву 

самовдосконалення), чи раціонально використовується попередній досвід, 

традиційні методики, чи здійснюється оволодіння новими методиками і 

прийомами профорієнтаційної діяльності; чи здійснюється забезпечення 

зворотного зв’язку в процесі самоаналізу та самооцінки викладання свого 

предмета. 

Методика Н. Фетіскіна «Діагностика рівня парціальної готовності до 

професійно-педагогічного саморозвитку» (додаток К) передбачає перелік 

тверджень, які опитувані мають за 9-бальною шкалою. Сумарна кількість 

балів відповідає рівню парціальної готовності до професійно-педагогічному 

саморозвитку. 

Отже, зазначений комплекс діагностичних методик надав змогу 

визначити первинний рівень готовності вчителів до управління ПСУ, що 

було завданням формувального етапу експерименту. Кількісні та якісні 

показники, отримані за результатами первинного діагностування, дали змогу 

зробити висновок про однорідність рівнів готовності вчителів 

експериментальних та контрольних груп до управління ПСУ.  



177 

Формувальний етап педагогічного експерименту також передбачав 

здійснення спеціально організованих заходів, що організовані відповідно до 

структури діяльності, відображеної в авторській моделі формування 

готовності вчителів фізики управління ПСУ у післядипломній освіті. 

При цьому нами враховувався вплив визначених педагогічних умов на 

формування компонентів готовності вчителів фізики управління ПСУ у 

післядипломній освіті через відповідний зміст, виділені методи, форми та 

засоби у межах курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики у закладі 

післядипломної педагогічної освіти (табл. 3.3).  

Звичайно, що у таблиці 3.1 вказано провідні шляхи реалізації 

педагогічних умов для формування готовності вчителів фізики до управління 

ПСУ у системі післядипломної освіти. 

Таблиця 3.3 

Вплив педагогічних умов на формування компонентів готовності 

вчителів фізики управління ПСУ у післядипломній освіті 

Компоненти 

готовності 
Зміст, форми, методи та засоби Педагогічні умови 

Мотиваційний 

Спецкурс «Управління ПСУ в умовах 

НУШ на уроках фізики». Серед форм 

виділено: лекції з паузами; тренінги; 

майстер-класи. Серед методів 

відзначені: методи STEM-освіти; 

створення ситуації зацікавленості, 

проблемне навчання, інтерактивні, 

ігрові, проєктні, методи групового 

навчання, методи розвитку логічного, 

критичного та креативного мислення. 

Провідними засобами відзначені 

професійно-орієнтовані завдання 

Посилення мотивації до 

впровадження STEM-

освіти (упровадження 

ігрових технологій, 

цифрових технологій, 

проєктної діяльності, 

освітньої робототехніки, 

застосування науково-

технічних знань у 

ситуаціях реального 

життя на уроках фізики) 

Гносеологічний 

Спецкурси «Цифрові інструменти 

вчителя для управління ПСУ», 

«Психолого-педагогічні особливості 

навчання покоління центеніалів». 

Серед форм виділено: лекції з паузами; 

семінари. Серед методів відзначені: 

проблемне навчання, методи групового 

навчання. Провідними засобами 

відзначені Інтернет-ресурси. 

Поглиблення психолого-

педагогічних знань про 

індивідуальні 

особливості нового 

покоління учнів. 

Розвиток знань учителів 

фізики про діагностичні 

методики професійного 

самовизначення та 

цифрові інструменти їх 

реалізації 
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Продовження табл. 3.3 

Компоненти 

готовності 
Зміст, форми, методи та засоби Педагогічні умови 

Праксеологічний 

Спецкурси «Управління ПСУ в умовах 

НУШ на уроках фізики», «Цифрові 

інструменти вчителя для управління 

ПСУ». Серед форм виділено: тренінги; 

майстер-класи; квести, семінари; 

лабораторні роботи. Серед методів 

відзначені: методи STEM-освіти; 

інтерактивні, ігрові, проєктні, методи 

групового навчання. Провідними 

засобами відзначені професійно-

орієнтовані завдання. 

Розвиток знань учителів 

фізики про діагностичні 

методики професійного 

самовизначення та 

цифрові інструменти їх 

реалізації 

Рефлексивно-

особистісний 

Спецкурси «Управління ПСУ в умовах 

НУШ на уроках фізики», «Психолого-

педагогічні особливості навчання 

покоління центеніалів» 

Серед форм виділено: тренінги; 

майстер-класи; самостійну роботу. 

Серед методів відзначені: методи 

STEM-освіти; створення ситуації 

зацікавленості, проблемне навчання, 

інтерактивні, ігрові, проєктні, методи 

групового навчання, методи розвитку 

логічного, критичного та креативного 

мислення. Провідними засобами 

відзначені Інтернет-ресурси та 

професійно-орієнтовані завдання. 

Посилення мотивації до 

впровадження STEM-

освіти. 

 

Поглиблення психолого-

педагогічних знань про 

індивідуальні 

особливості нового 

покоління учнів, їх 

уподобання у 

професійному 

самовизначенні 

 

 

На початку для розвитку мотивації вчителів фізики до управління ПСУ, 

до організації та супроводу цієї діяльності, а також активізації ресурсів 

самоорганізації, самоосвіти, самовдосконалення, у межах курсів підвищення 

кваліфікації у закладі післядипломної педагогічної освіти були організовані 

спецкурси «Управління ПСУ в умовах НУШ на уроках фізики», «Цифрові 

інструменти вчителя для управління ПСУ», «Психолого-педагогічні 

особливості навчання покоління центеніалів». 

Активізувальний та мотивувальний ефект також був забезпечений 

створенням у закладі післядипломної педагогічної освіти інформаційного 

середовища завдяки:  

1) проведенню професійних профорієнтаційних свят;  
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2) участі вчителів в екскурсійних виїздах до установ, що реалізують 

програми у галузі «людина-техніка» (наукові лабораторії закладів вищої 

освіти, обласне відділення Малої академії наук, а також цифрові лабораторії з 

природничих дисциплін, дисциплін з мистецтва у ліцеях та гімназіях тощо);  

3) оформленню освітнього середовища стендами, плакатами з 

профорієнтаційної проблематики;  

4) виконанню на заняттях фахових спецкурсів групових міні-проєктів 

дослідницького характеру з проблематики управління ПСУ. 

Формування гносеологічного та праксеологічного компоненту 

професійної готовності вчителів до управління ПСУ забезпечувалося:  

1) проведенням практичних занять на курсах підвищення кваліфікації 

за принципами дослідницького навчання, з використанням цифрових 

навчальних лабораторій;  

2) написанням курсових робіт (опис власного інноваційного досвіду, 

творча робота з аналізу науково-методичної проблеми, авторський проєкт, 

наукова та науково-методична стаття, власний веб-ресурс з науковим 

аналізом розміщених на них науково-педагогічних матеріалів), а також 

різними формами презентації за вибором педагога (усне повідомлення; 

проведення майстер-класу; вербальна презентація з використанням 

мультимедійних засобів; презентація власної педагогічної майстерні з 

використанням ІКТ, відеоматеріалів; круглий стіл, дискусія тощо);  

3) участю вчителів у тренінгу «Психолого-педагогічний супровід 

профорієнтаційної діяльності школярів»;  

4) участю вчителів у науково-методичних семінарах:  

– постійно діючий науково-методичний семінар для заступників 

керівників закладів освіти, методистів наукових відділень МАН та педагогів 

з проблеми «Створення умов для розвитку творчої особистості педагогів, 

формування креативної команди, налагодження оптимальних 

міжособистісних відносин у колективі»;  
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– семінар-практикум для педагогічних працівників «Наукові пікніки в 

Україні як форма популяризації науки серед учнівської та студентської 

молоді»;  

– семінари-практикуми для педагогів «Інновації в освітньому 

просторі»,  

– науково-методичні семінари для вчителів закладів загальної 

середньої освіти за такими тематичними напрямами як: «Сучасні методи 

дослідницького навчання»,  

– постійно діючий науково-методичний семінар «Інноваційні форми 

партнерської співпраці: заклад загальної середньої освіти – заклад вищої 

освіти»;  

5) участі педагогів у науково-практичних конференціях з підготовкою 

тез доповідей та статей наукового та науково-методичного характеру. 

Формування рефлексивно-особистісного компоненту здійснювалося 

через аналіз результатів формувальних заходів, здійснення рефлексивного 

аналізу проведеної роботи, створення умов для подовження формувального 

ефекту та його розповсюдження. Формування готовності вчителів до 

управління ПСУ забезпечувалось проведенням майстер-класів у межах 

професійних наукових свят, у тому числі за темою «Дослідницьке навчання: 

новітні стратегії та техніки», а також пролонгованим впливом збагаченого 

профорієнтаційного середовища закладу освіти.  

Контрольний етап експериментального дослідження (2021 р.) 

передбачав здійснення вторинного вимірювання рівнів сформованості 

готовності вчителів експериментальних та контрольних груп до управління 

ПСУ для з’ясування їх динаміки та визначення впливу створених 

організаційно-педагогічних умов. 
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3.3. Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту 

Для статистичного аналізу результатів використано критерій 

Стьюдента оцінки середніх, який вимагав підтвердження нормальності 

розподілу таких даних, для чого використано критерій хі-квадрат Пірсона. 

Для використання критерію Пірсона будуються нульова (досліджувана 

величина розподілена за нормальним законом) та альтернативна 

(досліджувана величина не розподілена за нормальним законом) гіпотези. 

Встановлюється рівень значущості 0,05 і розраховуються емпіричне та 

критичне значення статистики: якщо 22
кр  , то приймається нульова 

гіпотеза, в іншому випадку – альтернативна. Більш детально про це у [164]. 

Зробивши відповідні розрахунки з використанням MS Excel 

встановлено, що критичне значення  буде рівне 5,99 для усіх показників 

до і після експерименту, оскільки рівнів визначено три (низький, середній та 

високий). Емпіричні значення  для рівня значущості 0,05 представлені в 

таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

Емпіричні значення статистики на початку і наприкінці експерименту 

Показники  

КГ ЕГ 

1 Мотивація до управління ПСУ 
До 0,0004623 0,0001694 

Після 0,0002990 0,0001982 

2 

STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної 

діяльності 

До 0,1819899 0,1056637 

Після 0,0607788 0,0035200 

3 Уміння управляти ПСУ 
До 0,0485578 0,0867521 

Після 0,2289988 0,2978164 

4 Рефлексія 
До 0,0000817 0,0003609 

Після 0,0003443 0,0005295 

5 
Здатність до професійного 

удосконалення 

До 0,7089563 0,6941416 

Після 0,5860714 0,6378160 
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Рис. 3.4. Скрін розрахунку  для КГ на початку експерименту 

показника «STEM-грамотність та знання методик профорієнтаційної 

діяльності» 

 

Аналіз даних таблиці засвідчує, що для усіх показників емпіричні дані 

розподілені за нормальним законом, а тому коректним є використання 

критерію Стьюдента оцінки середніх.  

 

Показник «Мотивація до управління ПСУ» 

На початку педагогічного експерименту було проведено тестування і 

отримано бали, розподіл яких за рівнями подано у табл.3.5. 

Таблиця 3.5 

Розподіл рівнів за показником «Мотивація до управління ПСУ» 

Рівні Низький Середній Високий 

Бали за методикою 2-11 12-15 16-22 

 

Методика проводилося двічі: на початку (констатувальний етап) і в 

кінці експерименту (формувальний етап), що дозволяло зробити висновки 

про ефективність запропонованих підходів, методів, засобів для реалізації 

першої педагогічної умови. 

Загальні результати, одержані на початку експерименту, подані у 

табл. 3.6 та на рис. 3.5. 
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Таблиця 3.6 

Розподіл рівнів за показником «Мотивація до управління ПСУ»  

на початку експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 27 39,7% 33 48,5% 8 11,8% 68 

ЕГ 27 42,2% 31 48,4% 6 9,4% 64 

 

 

Рис.3.5. Розподіл рівнів за показником «Мотивація до управління ПСУ» 

на початку експерименту 

 

У кінці формувального етапу експерименту знову було проведено 

тестування, де одержані нові результати щодо показника «Мотивація до 

управління ПСУ» (табл.3.7, рис.3.6). 

Таблиця 3.7 

Розподіл рівнів за показником «Мотивація до управління ПСУ»  

в кінці експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 21 30,9% 35 51,5% 12 17,6% 68 

ЕГ 11 17,2% 37 57,8% 16 25,0% 64 
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Рис. 3.6. Розподіл рівнів за показником «Мотивація до управління ПСУ» 

в кінці експерименту 

 

Перевіримо статистичну однаковість вибірок на початку та в кінці 

експерименту за критерієм Стьюдента для оцінки середніх з використанням 

статистичних функцій MS Excel. 

Зафіксуємо рівень значущості 0,05 і побудуємо гіпотези1:  

Н0: ЕГ = КГ , тобто середні однакові; 

На: ЕГ  КГ , тобто середні статистично різні (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Оцінка середніх для показника «Мотивація до управління ПСУ»  

на початку та в кінці експерименту 

На початку 

експерименту 
Двовибірковий t-тест з різними 

дисперсіями 

В кінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

10,41 10,58 Середнє 13,38 15,06 

68 64 Кількість 68 64 

0 Різниця середніх для гіпотези Н0 0 

-0,2 T-статистика (експериментальне) -2,35 

1,97 T критичне двостороннє 1,97 

                                                           
1 Зазначені гіпотези будуть однаковими для перевірки кожного показника, тому надалі ми їх не наводимо 
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На початку експерименту аналіз розрахунків, наведених у таблиці, 

свідчить, що на рівні значущості 0,05 значення Ткрит. = 1,97 більше за модуль 

Тексп. = – 0,2. Це означає, що вибірки, які входять у педагогічний експеримент, 

є статистично однаковими.  

В кінці експерименту спостерігаємо позитивну динаміку для середніх в 

обох групах. Водночас за таблицею маємо Ткрит. = 1,97 і воно менше за 

модуль Тексп. = – 2,35. Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і 

це не можна пояснити випадковими причинами.  

Отже, статистичний аналіз розподілу мотивації для показника 

«Мотивація до управління ПСУ» у групах ЕГ і КГ на рівні значущості 0,05 

підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку експерименту і їх 

розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці, що пояснюємо 

впровадженням методів, форм та засобів для реалізації педагогічної умови 

посилення мотивації до впровадження STEM-освіти (упровадження ігрових 

технологій, цифрових технологій, проєктної діяльності, освітньої 

робототехніки, застосування науково-технічних знань у ситуаціях реального 

життя на уроках фізики). 

 

Показник «STEM-грамотність та знання методик профорієнтаційної 

діяльності» 

Розподіл балів за рівнями для показника «STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної діяльності» подано у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Розподіл балів за рівнями для показника «STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної діяльності» 

Рівні Низький Середній Високий 

Бали за методикою 1-34 36-81 82-100 
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Методика проводилося двічі: на початку (констатувальний етап) і в 

кінці експерименту (формувальний етап), що дозволяло зробити висновки 

про ефективність запропонованих підходів, методів, засобів для реалізації 

другої та третьої педагогічної умови. 

Загальні результати, одержані на початку експерименту, подані у 

табл. 3.10 та на рис. 3.7. 

Таблиця 3.10 

Розподіл рівнів за показником «STEM-грамотність та знання методик 

профорієнтаційної діяльності» на початку експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 31 45,6% 35 51,5% 2 2,9% 68 

ЕГ 29 45,3% 32 50,0% 3 4,7% 64 

 

 

Рис.3.7. Розподіл рівнів за показником «STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної діяльності» на початку експерименту 

 

У кінці формувального етапу експерименту знову було проведено 

тестування, де одержані нові результати щодо показника «STEM-грамотність 

та знання методик профорієнтаційної діяльності» (табл. 3.11, рис. 3.8) 
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Таблиця 3.11 

Розподіл рівнів за показником «STEM-грамотність та знання методик 

профорієнтаційної діяльності» в кінці експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 16 23,5% 44 64,7% 8 11,8% 68 

ЕГ 13 20,3% 37 57,8% 14 21,9% 64 

 

 

Рис. 3.8. Розподіл рівнів за показником «STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної діяльності» в кінці експерименту 

 

Перевіримо статистичну однаковість вибірок на початку та в кінці 

експерименту за критерієм Стьюдента для оцінки середніх з використанням 

статистичних функцій MS Excel (табл. 3.12).  

На початку експерименту аналіз розрахунків, наведених у таблиці, 

свідчить, що на рівні значущості 0,05 значення Ткрит. = 1,97 більше за модуль 

Тексп. = – 0,72. Це означає, що вибірки, які входять у педагогічний 

експеримент, є статистично однаковими.  

В кінці експерименту спостерігаємо позитивну динаміку для середніх в 

обох групах. Водночас за таблицею маємо Ткрит. = 1,97 і воно менше за 

модуль Тексп. = – 2,73. Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і 

це не можна пояснити випадковими причинами.  
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Таблиця 3.12 

Оцінка середніх для показника «STEM-грамотність та знання методик 

профорієнтаційної діяльності» на початку та в кінці експерименту 

На початку 

експерименту 
Двовибірковий t-тест з різними 

дисперсіями 

В кінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

42,04 44,84 Середнє 57,24 66,84 

68 64 Кількість 68 64 

0 Різниця середніх для гіпотези Н0 0 

-0,72 T-статистика (експериментальне) -2,73 

1,97 T критичне двостороннє 1,97 

 

Отже, статистичний аналіз розподілу мотивації для показника «STEM-

грамотність та знання методик профорієнтаційної діяльності» у групах ЕГ і 

КГ на рівні значущості 0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на 

початку експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці, 

що пояснюємо спрямованістю післядипломної освіти на поглиблення 

психолого-педагогічних знань про індивідуальні особливості нового 

покоління учнів, їх уподобання у професійному самовизначенні та розвиток 

знань учителів фізики про діагностичні методики професійного 

самовизначення та цифрові інструменти їх реалізації. 

 

Показник «Уміння управляти ПСУ» 

Розподіл балів за рівнями для показника «Уміння управляти ПСУ» 

подано у таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Розподіл балів за рівнями для показника «Уміння управляти ПСУ» 

Рівні Низький Середній Високий 

Бали за методикою 1-6 7-13 14-20 
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Методика проводилося двічі: на початку (констатувальний етап) і в 

кінці експерименту (формувальний етап), що дозволяло зробити висновки 

про ефективність запропонованих підходів, методів, засобів  для формування 

та розвитку вмінь управління ПСУ у системі післядипломної освіти. 

Загальні результати, одержані на початку експерименту, подані у 

табл. 3.14 та на рис. 3.9. 

Таблиця 3.14 

Розподіл рівнів за показником «Уміння управляти ПСУ»  

на початку експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 29 42,6% 35 51,5% 4 5,9% 68 

ЕГ 30 46,9% 32 50,0% 2 3,1% 64 
 

 

Рис. 3.9. Розподіл рівнів за показником «Уміння управляти ПСУ» на 

початку експерименту 

 

У кінці формувального етапу експерименту знову було проведено 

тестування, де одержані нові результати щодо показника «Уміння управляти 

ПСУ» (табл. 3.15, рис. 3.10). 

Перевіримо статистичну однаковість вибірок на початку та в кінці 

експерименту за критерієм Стьюдента для оцінки середніх з використанням 

статистичних функцій MS Excel (табл. 3.16). 
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Таблиця 3.15 

Розподіл рівнів за показником «Уміння управляти ПСУ»  

в кінці експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 18 26,5% 43 63,2% 7 10,3% 68 

ЕГ 10 15,6% 41 64,1% 13 20,3% 64 

 

 

Рис. 3.10. Розподіл рівнів за показником «Уміння управляти ПСУ»  

в кінці експерименту 

 

Таблиця 3.16 

Оцінка середніх для показника «Уміння управляти ПСУ» на початку та 

в кінці експерименту 

На початку 

експерименту 
Двовибірковий t-тест з різними 

дисперсіями 

В кінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

6,79 6,38 Середнє 9,66 11,92 

68 64 Кількість 68 64 

0 Різниця середніх для гіпотези Н0 0 

0,69 T-статистика (експериментальне) -3,54 

1,97 T критичне двостороннє 1,97 
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На початку експерименту аналіз розрахунків, наведених у таблиці, 

свідчить, що на рівні значущості 0,05 значення Ткрит. = 1,97 більше за 

Тексп. = 0,69. Це означає, що вибірки, які входять у педагогічний експеримент, 

є статистично однаковими.  

В кінці експерименту спостерігаємо позитивну динаміку для середніх в 

обох групах. Водночас за таблицею маємо Ткрит. = 1,97 і воно менше за 

модуль Тексп. = – 3,54. Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і 

це не можна пояснити випадковими причинами.  

Отже, статистичний аналіз розподілу мотивації для показника «Уміння 

управляти ПСУ» у групах ЕГ і КГ на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок на початку експерименту і їх розбіжність 

(статистичну відмінність) наприкінці, що пояснюємо впровадженням 

спецкурсів «Управління ПСУ в умовах НУШ на уроках фізики», «Цифрові 

інструменти вчителя для управління ПСУ», проведенням тренінгів; майстер-

класів; квестів, семінарів; лабораторних робіт, використанням методів STEM-

освіти; інтерактивних, ігрових, проєктних методів, методів групового 

навчання та професійно-орієнтованих завдань. 

 

Показник «Рефлексія» 

Розподіл балів за рівнями для показника «Рефлексія» подано у 

табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Розподіл балів за рівнями для показника «Рефлексія» 

Рівні Низький Середній Високий 

Бали за методикою 40-80 81-160 161-200 

 

Методика проводилося двічі: на початку (констатувальний етап) і в 

кінці експерименту (формувальний етап), що дозволяло зробити висновки 

про ефективність запропонованих підходів для формування рефлексивно-

особистісного компонента готовності вчителя фізики до управління ПСУ.  
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Загальні результати, одержані на початку експерименту, подані у 

табл. 3.18 та на рис. 3.11. 

Таблиця 3.18 

Розподіл рівнів за показником «Рефлексія» на початку експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 27 39,7% 33 48,5% 8 11,8% 68 

ЕГ 26 40,6% 32 50,0% 6 9,4% 64 

 

 

Рис. 3.11. Розподіл рівнів за показником «Рефлексія»  

на початку експерименту 

 

У кінці формувального етапу експерименту знову було проведено 

тестування, де одержані нові результати щодо показника «Рефлексія» 

(табл.3.19, рис.3.12) 

Таблиця 3.19 

Розподіл рівнів за показником «Рефлексія» в кінці експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 17 25,0% 36 52,9% 15 22,1% 68 

ЕГ 13 20,3% 35 54,7% 16 25,0% 64 
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Рис. 3.12. Розподіл рівнів за показником «Рефлексія» в кінці 

експерименту 

 

Перевіримо статистичну однаковість вибірок на початку та в кінці 

експерименту за критерієм Стьюдента для оцінки середніх з використанням 

статистичних функцій MS Excel (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Оцінка середніх для показника «Рефлексія»  

на початку та в кінці експерименту 

На початку 

експерименту 
Двовибірковий t-тест з різними 

дисперсіями 

В кінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

96,75 102,97 Середнє 126,31 142,11 

68 64 Кількість 68 64 

0 Різниця середніх для гіпотези Н0 0 

-0,91 T-статистика (експериментальне) -2,19 

1,97 T критичне двостороннє 1,97 

 

На початку експерименту аналіз розрахунків, наведених у таблиці, 

свідчить, що на рівні значущості 0,05 значення Ткрит. = 1,97 більше за модуль 

Тексп. = – 0,91. Це означає, що вибірки, які входять у педагогічний 

експеримент, є статистично однаковими.  



194 

В кінці експерименту спостерігаємо позитивну динаміку для середніх в 

обох групах. Водночас за таблицею маємо Ткрит. = 1,97 і воно менше за 

модуль Тексп. = – 2,19. Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і 

це не можна пояснити випадковими причинами.  

Отже, статистичний аналіз розподілу мотивації для показника 

«Рефлексія» у групах ЕГ і КГ на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок на початку експерименту і їх розбіжність 

(статистичну відмінність) наприкінці, що пояснюємо впровадженням моделі 

формування у процесі післядипломної освіти готовності учителів фізики до 

управління ПСУ. 

 

Показник «Здатність до професійного удосконалення» 

Розподіл балів за рівнями для показника «Здатність до професійного 

удосконалення» подано у таблиці 3.21. 

Таблиця 3.21 

Розподіл балів за рівнями  

для показника «Здатність до професійного удосконалення» 

Рівні Низький Середній Високий 

Бали за методикою 25-98 100-150 155-225 

 

Методика проводилося двічі: на початку (констатувальний етап) і в 

кінці експерименту (формувальний етап), що дозволяло зробити висновки 

про ефективність запропонованих шляхів формування у процесі 

післядипломної освіти рефлексивно-особистісного компонента готовності 

учителів фізики до управління ПСУ Загальні результати, одержані на початку 

експерименту, подані у табл. 3.22 та на рис. 3.13. 

У кінці формувального етапу експерименту знову було проведено 

тестування, де одержані нові результати щодо показника «Здатність до 

професійного удосконалення» (табл. 3.23, рис. 3.14). 
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Таблиця 3.22 

Розподіл рівнів за показником «Здатність до професійного 

удосконалення» на початку експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 24 35,3% 34 50,0% 10 14,7% 68 

ЕГ 22 34,4% 32 50,0% 10 15,6% 64 

 

 

Рис. 3.13. Розподіл рівнів за показником «Здатність до професійного 

удосконалення» на початку експерименту 

 

Таблиця 3.23 

Розподіл рівнів за показником «Здатність до професійного 

удосконалення» в кінці експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Разом 
Групи  

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

К-сть 

осіб  
% 

КГ 14 20,6% 35 51,5% 19 27,9% 68 

ЕГ 9 14,1% 31 48,4% 24 37,5% 64 
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Рис. 3.14. Розподіл рівнів за показником «Здатність до професійного 

удосконалення» в кінці експерименту 

 

Перевіримо статистичну однаковість вибірок на початку та в кінці 

експерименту за критерієм Стьюдента для оцінки середніх з використанням 

статистичних функцій MS Excel (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Оцінка середніх для показника «Здатність до професійного 

удосконалення» на початку та в кінці експерименту 

На початку 

експерименту 
Двовибірковий t-тест з різними 

дисперсіями 

В кінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

102,79 112,13 Середнє 136,41 156,02 

68 64 Кількість 68 64 

0 Різниця середніх для гіпотези Н0 0 

-1,25 T-статистика (експериментальне) -2,92 

1,97 T критичне двостороннє 1,97 

 

На початку експерименту аналіз розрахунків, наведених у таблиці, 

свідчить, що на рівні значущості 0,05 значення Ткрит. = 1,97 більше за модуль 

Тексп. = – 1,25. Це означає, що вибірки, які входять у педагогічний 

експеримент, є статистично однаковими.  
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В кінці експерименту спостерігаємо позитивну динаміку для середніх в 

обох групах. Водночас за таблицею маємо Ткрит. = 1,97 і воно менше за 

модуль Тексп. = – 2,92. Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і 

це не можна пояснити випадковими причинами.  

Отже, статистичний аналіз розподілу рівнів для показника «Здатність 

до професійного удосконалення» у групах ЕГ і КГ на рівні значущості 0,05 

підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку експерименту і їх 

розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці, що пояснюємо посиленням 

мотивації до впровадження STEM-освіти (упровадження ігрових технологій, 

цифрових технологій, проєктної діяльності, освітньої робототехніки, 

застосування науково-технічних знань у ситуаціях реального життя на уроках 

фізики) та поглибленням психолого-педагогічних знань про індивідуальні 

особливості нового покоління учнів, їх уподобання у професійному 

самовизначенні. 

Динаміка 

Загальну динаміку рівнів готовності за кожним із п’яти показників 

наведено в табл. 3.25 та на рис. 3.15-3.19. 

Отже, проведений статистичний аналіз результатів педагогічного 

експерименту підтвердив позитивну динаміку у рівнях готовності вчителів 

фізики до управління ПСУ в контрольній і в експериментальній групах. Для 

ЕГ найбільшої динаміки набув: низький рівень показника «Уміння управляти 

ПСУ» і склав -31,3%, який переріс у +14,1% середнього й +17,2% високого 

рівнів. Це означає, що обрані підходи, методи, умови найбільше впливають 

на сукупність умінь, що забезпечують безпосереднє проведення 

профорієнтаційної роботи зі школярами у системі «людина-техніка», 

педагогічні вміння щодо практичного застосування теоретичних засад 

профорієнтаційної роботи зі школярами, а також уміння, пов’язані із 

вираженою специфікою галузі фізики як сфери професійної орієнтації. 
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Таблиця 3.25 

Динаміка рівнів готовності у експериментальній і контрольній групах  

Критерій та показник 
Рівні 

сформованості 
КГ ЕГ 

Потребовий критерій 

Показник «Мотивація до 

управління ПСУ» 

 низький -8,8% -25,0% 

 середній 3,0% 9,4% 

 високий 5,8% 15,6% 

Знаннєвий критерій 

Показник «STEM-грамотність та 

знання методик 

профорієнтаційної діяльності» 

 низький -22,1% -25,0% 

 середній 13,2% 7,8% 

 високий 8,9% 17,2% 

Діяльнісний критерій 

Показник «Уміння управляти 

ПСУ» 

 низький -16,1% -31,3% 

 середній 11,7% 14,1% 

 високий 4,4% 17,2% 

Оцінювальний критерій 

Показник «Рефлексія»  

 низький -14,7% -20,3% 

 середній 4,4% 4,7% 

 високий 10,3% 15,6% 

Показник «Здатність до 

професійного удосконалення»  

 низький -14,7% -20,3% 

 середній 1,5% -1,6% 

 високий 13,2% 21,9% 

 

  

Рис. 3.15. Динаміка показника 

«Мотивація до управління ПСУ» 

Рис. 3.16. Динаміка показника 

«STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної 

діяльності» 
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Рис. 3.17. Динаміка показника «Уміння управляти ПСУ» 

 
 

Рис. 3.18. Динаміка показника 

«Рефлексія» 

Рис. 3.19. Динаміка показника 

«Здатність до професійного 

удосконалення» 

 

Найнижчої динаміки -20,3% для низького рівня зафіксовано відразу в 

обох показниках оцінювального критерію «Рефлексія» та «Здатність до 

професійного удосконалення». Пояснюємо це вже високими початковими 

для цього показниками результатами, які визначено на початку 

експерименту.  

Водночас статистичний аналіз одержаних даних підтвердив їх 

статистичну значущість у контексті формування готовності вчителів фізики 

до управління ПСУ у післядипломній освіті. Уважаємо, що провідним 

фактором позитивних змін стало дотримання педагогічних умов та 

використання нетрадиційних форм і методів навчання, зокрема 

удосконалення змісту підготовки та використання тренінгів, майстер-класів, 

квестів. 
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Висновки до розділу 3 

У розділі розроблено критерії і показники, на основі яких 

схарактеризовано рівні готовності вчителів фізики до управління ПСУ, 

експериментально перевірено ефективність моделі формування готовності 

вчителів фізики до управління ПСУ у післядипломній освіті. 

Упровадження моделі формування готовності учителів фізики до 

управління ПСУ у післядипломній освіті потребувало розроблення 

діагностичного апарату дослідження.  

Діагностика рівнів готовності базується структурі готовності учителів 

фізики до управління ПСУ та налічує відповідно до компонентів готовності 

критерії та показники: потребовий критерій характеризується показником 

«Мотивація до управління ПСУ», знаннєвий критерій – показником «STEM-

грамотність та знання методик профорієнтаційної діяльності», діяльнісний 

критерій – показником «Уміння управляти ПСУ», оцінювальний критерій – 

показниками «Рефлексія» і «Здатність до професійного удосконалення».  

Згадані показники уможливлюють шкалювання готовності учителів 

фізики до управління ПСУ – низький, середній, високий рівні. 

Низький рівень: учителі фізики зрідка замислюються над необхідністю 

цілеспрямованого управління ПСУ; не володіють системними і глибокими 

фаховими знаннями з управління ПСУ; не завжди здатні продемонструвати 

належний рівень володіння психолого-педагогічними, методичними 

знаннями з профорієнтації; у них недостатня сформованість практичних 

умінь і навичок стосовно управління ПСУ (недостатня пізнавальна й творча 

активність; відсутня позитивна «Я»-концепція, недостатньо сформовані 

впевненість у собі, цілеспрямованість, наполегливість, емоційна стійкість, 

емоційно-вольова саморегуляція, вольовий самоконтроль, самодисципліна; 

вони відчувають труднощі у самоорганізації, ефективному самоуправлінні; є 

недостатньо відповідальними за власний професійний розвиток з управління 

ПСУ. 
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Середній рівень: наявне ціннісне усвідомлення необхідності 

цілеспрямованого управління ПСУ (наявність мети (цілей, програм) такої 

діяльності; наявність потреби в досягненні мети (стосовно професійного 

розвитку у сфері профорієнтації); загалом усвідомлюють значущість 

управління ПСУ; мають достатній рівень інтегративно-теоретичної 

підготовки та професійно спрямованих знань (демонструють системність і 

глибину фахових знань; добре володіють психолого-педагогічними та 

методичними прийомами; демонструють знання про основи професійного 

саморозвитку, методи, прийоми і форми управління ПСУ); в основному 

володіють методами й прийомами управління ПСУ; володіють 

індивідуально-психологічними якостями, важливими для управління ПСУ та 

професійної діяльності загалом; здатні до ефективного управління ПСУ; 

відповідальні за власний професійний розвиток у напрямі управління ПСУ. 

Високий рівень характерний для учителів, які чітко усвідомлюють 

необхідність цілеспрямованого управління ПСУ, мають мету, цілі, 

самостійно розроблену програму управління ПСУ, потребу в досягненні 

мети; чіткі ціннісні орієнтації на управління ПСУ та усвідомлення 

особистісного сенсу й значущості управління ПСУ; притаманні системність і 

глибина фахових знань; творчий рівень володіння психолого-педагогічними 

та методичними знаннями; вони добре знайомі з основами управління ПСУ, 

володіють відповідними методами й прийомами; добре сформовані практичні 

уміння і навички управління ПСУ (завжди демонструють пізнавальну й 

творчу активність; уміють самостійно проєктувати управління ПСУ, 

спрямувати власну діяльність на управління ПСУ; характеризуються 

позитивною «Я»-концепцією, впевненістю у собі; вони завжди 

цілеспрямовані, наполегливі; виявляють емоційну стійкість; здатні до 

емоційно-вольової саморегуляції; чіткого вольового самоконтролю; 

демонструють високий рівень самодисципліни, самоорганізації, здатності до 

ефективного управління ПСУ, відповідальності за власний професійний 

розвиток у напрямі управління ПСУ. 
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З метою експериментальної перевірки ефективності теоретично 

розробленої моделі формування готовності вчителів фізики до управління 

ПСУ у післядипломній освіті було організовано й проведено педагогічний 

експеримент, який налічував три етапи.  

На констатувальному етапі (2015-2016) обґрунтовано актуальність теми 

дослідження, обґрунтовано методологічні засади моделювання процесу 

формування готовності вчителів фізики до управління ПСУ у післядипломній 

освіті та досліджено практичний стан розробленості проблеми через 

опитування учителів фізики (132 учителя фізики ЗЗСО та закладів 

позашкільної освіти (обласні відділення МАН) віком від 24 до 65 років та 

стажем педагогічної діяльності від 1 року до 42 років. За результатами 

опрацювання анкет встановлено, що окрім об’єктивних труднощів 

(відсутність необхідної матеріально-технічної бази – фізичного обладнання, 

реактивів для проведення дослідів та ін., відсутність фізичного профілю у 

ЗЗСО тощо) вчителі усвідомлюють труднощі, які можуть бути подолані 

завдяки цілеспрямованій спеціально організованій роботі у системі 

післядипломної освіти: опанування спецкурсів у межах фахових курсів 

підвищення кваліфікації; тематичні тренінги у міжкурсовий період; 

тематичні семінари у міжкурсовий період; методичні рекомендації щодо 

роботи з учнями. 

Аналіз результатів опитування свідчить про усвідомлення педагогами 

важливості управління ПСУ та необхідність спеціальної підготовки до такого 

управління у системі післядипломної освіти.  

Формувальний етап педагогічного експерименту (2017-2020) 

передбачав впровадження моделі формування готовності вчителів фізики 

управління ПСУ у післядипломній освіті. До експериментальних груп 

увійшли вчителі фізики Сумської області: експериментальна група (ЕГ) – 64 

особи та контрольна група (КГ) – 68 осіб.  

Для розвитку мотивації вчителів фізики до управління ПСУ, 

формування умінь організовувати й супроводжувати таку діяльність, а також 
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активізації ресурсів самоорганізації, самоосвіти, самовдосконалення у межах 

курсів підвищення кваліфікації у закладі післядипломної педагогічної освіти 

були організовані спецкурси «Управління ПСУ в умовах НУШ на уроках 

фізики», «Цифрові інструменти вчителя для управління ПСУ», «Психолого-

педагогічні особливості навчання покоління центеніалів». 

Активізувальний та мотивувальний ефект забезпечувався 

розробленням інформаційного середовища завдяки:  

1) організації професійних профорієнтаційних свят;  

2) участі вчителів в екскурсійних виїздах до установ, що реалізують 

програми у галузі «людина-техніка» (наукові лабораторії закладів вищої 

освіти, обласне відділення Малої академії наук, а також цифрові лабораторії з 

природничих дисциплін, дисциплін з мистецтва у ліцеях та гімназіях тощо);  

3) оформленню освітнього середовища стендами, плакатами з 

профорієнтаційної проблематики;  

4) виконанню групових міні-проєктів дослідницького характеру з 

проблематики управління ПСУ. 

Формування гносеологічного та праксеологічного компоненту 

готовності вчителів фізики до управління ПСУ забезпечувалося:  

1) проведенням практичних занять на курсах підвищення кваліфікації 

за принципами дослідницького навчання;  

2) написанням курсових робіт (опис власного інноваційного досвіду, 

творча робота з аналізу науково-методичної проблеми, авторський проєкт, 

наукова та науково-методична стаття, власний веб-ресурс з науковим 

аналізом розміщених на них науково-педагогічних матеріалів), а також 

різними формами презентації за вибором педагога (усне повідомлення; 

проведення майстер-класу; вербальна презентація з використанням 

мультимедійних засобів; презентація власної педагогічної майстерні з 

використанням ІКТ, відеоматеріалів; круглий стіл, дискусія тощо);  

3) участю вчителів у тренінгу «Психолого-педагогічний супровід 

профорієнтаційної діяльності школярів»;  
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4) участю вчителів у науково-методичних семінарах:  

– постійно діючий науково-методичний семінар для заступників 

керівників закладів освіти, методистів наукових відділень МАН та педагогів 

з проблеми «Створення умов для розвитку творчої особистості педагогів, 

формування креативної команди, налагодження оптимальних 

міжособистісних відносин у колективі»;  

– семінар-практикум для педагогічних працівників «Наукові пікніки в 

Україні як форма популяризації науки серед учнівської та студентської 

молоді»;  

– семінари-практикуми для педагогів «Інновації в освітньому 

просторі»,  

– науково-методичні семінари для вчителів закладів загальної 

середньої освіти за такими тематичними напрямами як: «Сучасні методи 

дослідницького навчання»,  

– постійно діючий науково-методичний семінар «Інноваційні форми 

партнерської співпраці: заклад загальної середньої освіти – заклад вищої 

освіти»;  

5) участі педагогів у науково-практичних конференціях з підготовкою 

тез доповідей та статей наукового та науково-методичного характеру. 

Формування рефлексивно-особистісного компоненту готовності 

вчителів фізики до управління ПСУ здійснювалося через аналіз проведеної 

роботи, проведення майстер-класів у межах професійних наукових свят, у 

тому числі за темою «STEM навчання: новітні стратегії та техніки», а також 

пролонгованим впливом збагаченого профорієнтаційного середовища 

закладу освіти.  

Контрольний етап експериментального дослідження (2020-2021) 

передбачав здійснення вторинного вимірювання рівнів готовності вчителів 

експериментальних та контрольних груп до управління ПСУ для з’ясування 

їх динаміки та визначення впливу створених педагогічних умов. 

Основні результати розділу подано в роботах [151; 132; 130; 133; 128]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і практичне розв’язання 

проблеми формування готовності вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. У процесі 

дослідження було вирішено всі поставлені завдання. Отримані позитивні 

результати дали змогу зробити такі висновки. 

1. Виявлено стан розробленості проблеми формування готовності 

вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у 

післядипломній освіті в педагогічній теорії і практиці. Зокрема встановлено, 

що управління професійним самовизначенням – один з головних напрямів 

професійної діяльності вчителя, спрямований на підготовку молоді до 

свідомого вибору професії та визначення свого місця у суспільстві. До 

управління професійним самовизначенням учнів залучаються вчителі фізики, 

які здійснюють зазвичай професійну орієнтацію у напрямі групи професій 

«людина-техніка», що постійно змінюються під впливом технологій. 

Водночас аналіз концепції Нової української школи, професійного стандарту 

вчителя та освітньо-професійних програм підготовки вчителів фізики 

свідчить про побіжну підготовку до такого виду професійної діяльності. 

Зазначене зумовлює запит на постійне професійне удосконалення в межах 

післядипломної освіти. Узагальнення результатів науково-педагогічних 

досліджень засвідчило поряд з наявними науковими розвідками щодо 

підготовки вчителів до профорієнтаційної діяльності в умовах ЗВО 

відсутність ефективних моделей формування готовності вчителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

2. Схарактеризовано поняттєвий апарат дослідження, описано сутність і 

структуру готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Готовність учителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів у роботі тлумачиться як інтегративна якість 

особистості, сукупність ціннісних настанов і прагнень сприяти професійному 
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самовизначенню учнів у процесі навчання фізики, знань про методики 

професійного самовизначення учнів, умінь здійснювати управління 

професійним самовизначенням учнів у процесі навчання фізики та навичок 

рефлексії щодо такого виду діяльності.  

Обґрунтовано складну структуру готовності учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів, яка поєднує в собі: 

мотиваційний (ціннісні настанови й прагнення вчителя фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у процесі навчання фізики); 

гносеологічний (спеціалізовані знання про методики професійного 

самовизначення учнів); праксеологічний (професійні вміння застосовувати 

спеціалізовані знання про методики професійного самовизначення учнів та 

правильно вибудовувати процес управління професійним самовизначенням 

учнів); рефлексивно-особистісний (здатність здійснювати оцінку та 

рефлексувати щодо управління професійним самовизначенням учнів) 

компоненти. 

3. Розроблено й теоретично обґрунтовано модель формування готовності 

вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у 

післядипломній освіті. Авторська модель: ґрунтується на методологічних 

підходах (системний, аксіологічний, акмеологічний, особистісно-

діяльнісний, функціональний) та принципів (загально-дидактичних та 

специфічних (постійного особистісного професійного розвитку, 

інтегративності видів знань та вмінь, прогностичність, інноваційність, опора 

на власний практичний досвід, принципи STEM-освіти); передбачає 

дотримання низки педагогічних умов (1) посилення мотивації до 

впровадження STEM-освіти (упровадження ігрових технологій, цифрових 

технологій, проєктної діяльності, освітньої робототехніки, застосування 

науково-технічних знань у ситуаціях реального життя на уроках фізики); 2) 

поглиблення психолого-педагогічних знань про індивідуальні особливості 

нового покоління учнів, їх уподобання у професійному самовизначенні; 3) 

розвиток знань учителів фізики про діагностувальні методики професійного 
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самовизначення та цифрові інструменти їх реалізації); базується на 

удосконаленні змісту програм післядипломної освіти вчителя фізики 

(впровадження курсів «Управління професійним самовизначенням учнів в 

умовах НУШ на уроках фізики», «Цифрові інструменти вчителя для 

управління професійним самовизначенням учнів», «Психолого-педагогічні 

особливості навчання покоління центеніалів») з використанням традиційних 

та інноваційних форм (лекції з паузами; тренінги; майстер-класи; квести, 

семінари; лабораторні роботи), методів (методи STEM-освіти; створення 

ситуації зацікавленості, проблемне навчання, інтерактивні, ігрові, проєктні, 

методи групового навчання, методи розвитку логічного, критичного та 

креативного мислення), засобів (Інтернет-ресурси, професійно-орієнтовані 

завдання). 

4. Розроблено критерії і показники, на основі яких схарактеризовано 

рівні готовності вчителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів. Авторська модель потребувала розроблення 

діагностувального апарату, до якого включено: потребовий критерій з 

показником «Мотивація до управління професійним самовизначенням 

учнів», знаннєвий критерій з показником «STEM-грамотність та знання 

методик профорієнтаційної діяльності», діяльнісний критерій з показником 

«Уміння управляти професійним самовизначенням учнів», оцінювальний 

критерій із показниками «Рефлексія» і «Здатність до професійного 

удосконалення». Згадані показники через кількісні характеристики 

визначають три рівні готовності учителів фізики до управління професійним 

самовизначенням учнів – низький, середній, високий. 

5. Експериментально перевірено ефективність моделі формування 

готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів у післядипломній освіті. За результатами статистичного аналізу 

емпіричних даних педагогічного експерименту підтверджено позитивну 

динаміку рівнів готовності у експериментальній групі за кожним із 

показників, причому найбільшу динаміку зафіксовано для показника 
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«Уміння управляти професійним самовизначенням учнів» діяльнісного 

критерію (низький рівень -31,3% переріс у +14,1% середнього й +17,2% 

високого рівнів). Найнижчу динаміку в абсолютному вимірі близько 20% 

зафіксовано відразу для показників «Рефлексія» та «Здатність до 

професійного удосконалення» оцінювального критерію. Вважаємо, що 

вирішальним фактором позитивних зрушень стало дотримання педагогічних 

умов та використання нетрадиційних форм і методів навчання, зокрема 

удосконалення змісту підготовки та використання тренінгів, майстер-класів, 

квестів. 

Проведене дослідження вирішує проблему формування готовності 

вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у 

післядипломній освіті, проте не вичерпує проблеми підготовки вчителів-

предметників до управління професійним самовизначенням учнів загалом. 

Перспективними бачимо такі наукові розвідки: підготовка вчителів-

предметників використовувати інформаційні технології для управління 

професійним самовизначенням учнів на засадах неформальної освіти, в 

системах перепідготовки чи підвищення кваліфікації вчителів; розроблення 

цифрових ресурсів для професійного самовизначення учнів та опанування 

таких ресурсів учителями в межах інформальної освіти; створення банку е-

матеріалів вчителя для керівництва професійним самовизначенням учнів у 

віртуальному просторі. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Трактування поняття «готовність» 

Таблиця А.1 

Трактування поняття «готовність»  
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Додаток Б 

Ознаки дітей покоління Z 

 

1. Нетерплячість (виросли в онлайн-середовищі та звикають до 

того, що їхні бажання завжди будуть виконані у віртуальній реальності, але 

щоб зробити це в реальному житті, часто недостатньо просто натиснути на 

кнопку). 

2. Зосередження на короткострокових цілях (у всьому прагнуть 

отримати негайні результати, як в Інтернеті).  

3. Залежність від Інтернету (сидять у соціальних мережах, грають в 

Інтернет-ігри, постійно розповідають про своє життя в блогах і спілкуються в 

контакті, Skype тощо). 

4. Фрагментарність образного мислення (не виховані на книгах, а 

тому максимум, що вони можуть читати, це будь-які статті, найчастіше – 

міні-новини, формат твіттів і статусів у соціальних мережах). 

5. Швидко стають дорослими (виросли в епоху економічної 

депресії; а від них усі очікують тільки одного – бути успішним). 

6. Орієнтація на використання (знають, чого хочуть і як це 

отримати, тому мають у своєму арсеналі десятки аргументів, які 

використовують, коли просять щось у батьків). 

7. Цінують чесність, тому в соціальній мережі відкриті (багато хто 

живе у світі фантазій, але деякі пишуть правдиво та чесно, інколи – дуже 

відкрито, чим шокують старше покоління). 

8. Віртуальний світ на першому плані (у виборі між особистою 

зустріччю та спілкуванням у кіберпросторі нададуть перевагу другому 

способу). 

9. Техніку знають краще, ніж розуміють почуття людей (запитують 

не у вчителів і батьків, а в Інтернеті, тому збільшується комунікативна 

відстань дітей від їхніх батьків і переривається ланцюг соціального 

наслідування, передавання досвіду). 

10.  Розумні виконавці (легко піддаються впливу). 

Зарубіжні й вітчизняні психологи (А. Сапа, Г. Солдатова) зазначають, 

що у покоління Z розвиваються і специфічні психологічні особливості, а 

саме:  

‒ гіперактивність. Нині збільшується число так званих «дітей індиго» або 

дітей з дефіцитом уваги та гіперактивності. Їм важко довго залишатися 

зосередженими на чомусь одному, вони дуже непосидючі й тому 

розтормошені та гіперактивні. У таких дітей часто виникають проблеми з 

успішністю, хоча при цьому вони можуть бути обдарованими в певних 

сферах діяльності (наймолодший сертифікований спеціаліст Microsoft, 

пакистанець Шафай Тобани, має вік 8 років; стільки ж років має 

наймолодший мільйонер); 
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‒ схильність до доклінічних форм аутизму. Це не вид психічного 

розладу, а спосіб взаємодії зі світом людей, які з дитинства занурені в себе й 

не здатні спілкуватися з іншими. Власне, це своєрідний захист від проблем 

сучасного життя, по суті – спосіб десоціалізації. Такі діти стають менш 

товариськими, живуть у віртуальному світі фантазій і поступово стають 

інтровертами. Водночас це трактується як дитячий егоцентризм – думати 

виключно про себе;  

‒ сенсорна депривація. Занурюючись в Інтернет, діти отримують менше 

сенсорних сигналів із навколишнього світу. Відчуття світу може стати менш 

чуттєвим: притупляється сприйняття запахів, звуків реального світу, 

спостерігається спад здатності до співпереживання, емпатії; 

‒ побудова ідентичності. Дитина насамперед активно експериментує зі 

своєю ідентичністю, пошуком свого соціального «Я», освоюючи в Інтернеті 

різні соціальні ролі. Водночас спроби приміряти на себе різні маски можуть 

призвести до того, що ідентичність застрягне на стадії дифузної ідентичності 

– смутного, нестійкого уявлення про самого себе. У результаті може 

затягнутися процес самовизначення, переходу від дитинства до юності й далі.  

Дж. Коатс зазначає, що покоління Z росте в дуже «впорядкованому» 

світі та потребує такого ж порядку й логічної послідовності від навчання. 

Його представники бажають точно знати, що і в які терміни від них 

вимагається – ця інформація має бути дуже докладною. Сучасні учні завжди 

хочуть знати, наскільки точними є їхні припущення, чи правильно вони 

розуміють матеріал, чи роблять помилки, тому вдячні вчителю за увагу та 

участь. Покоління Z найкраще сприймає візуальну інформацію, тому текстові 

матеріали повинні бути простими для розуміння, структура тексту має 

відповідати його змісту, а ключові моменти – виділені візуально. Крім того, 

для цього покоління дуже важливим є підбиття підсумків за кожним етапом 

навчання – і майже негайна постановка завдань до наступного етапу. Учні не 

будуть зневажати вчителя, якщо вони відчувають, що їхні знання в деяких 

питаннях більш глибокі, ніж його. Однак вони безумовно бажають, щоб 

учитель надав їм можливість продемонструвати ці знання, і будуть дуже 

вдячні, якщо він проявить щирий інтерес. Представники цього покоління 

хочуть, щоб наставник був здатним і мудрим керівником, а не «все знав». 

Слід використовувати методики, які включають усний обмін інформацією 

між учнями: вербалізована інформація швидше і краще зберігається в 

пам’яті. Спілкування учнів між собою стимулює пам’ять і робить навчальний 

процес більш динамічним. Також позитивізм мислення сприяє розумовій 

активності. Представники «покоління Z» готові робити все максимально 

ефективно, але для цього вони повинні знати, що саме вимагається від них. 

Також учитель повинен допомогти зрозуміти, навіщо учневі потрібна певна 

інформація, і надати найкращу можливість скористатися нею. Представники 

покоління Z не здатні утримувати увагу на будь-чому понад 15-20 хв. 

Поділіть навчальний час на певні інтервали, протягом яких в учнів буде 

змінюватися вид діяльності. Покоління Z хоче отримувати «сконцентровані» 

знання. Крім того, вони свідомо ігнорують етапи уроку, спрямовані на 
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«закріплення» матеріалу за допомогою його багаторазового повторення: як 

тільки суть навчального матеріалу їм стає зрозумілою, подальше повторення 

того ж матеріалу стає «недоречним». 

Вітчизняні педагоги-практики також пропонують рекомендації щодо 

організації навчання дітей покоління Z. Так, С. Попова, яка має досвід 

навчання молоді, найбільш наближеної до покоління Z, пропонує таке. 

1. Приділяти більше часу на осмислення матеріалу після уроку: 

‒ забезпечити доступ учнів до змісту або презентацій уроку, щоб вони 

могли ще раз переглянути й осмислити вивчений матеріал; 

‒ розробити й надати блок вправ для розуміння тексту прочитаного із 

невеликими тестовими завданнями та творчою роботою, де потрібно 

висловити власну думку з певного питання; 

‒ звернутися із проханням оформити або заповнити абстрактну схему, 

яка буде виділяти ключові моменти уроку або встановлювати 

взаємозв’язок між поняттями теми. 

2. Структурувати способи досягнення мети: 

‒ надати алгоритм мотивованих кроків для досягнення конкретної мети; 

‒ розробити рекомендації або список корисних порад щодо оптимізації 

роботи, економії часу, уникнення помилок тощо; 

‒ доповнити теорію практикою, щоб учні змогли оцінити ефективність 

запропонованої методології. 

3. Надати деяку свободу вибору дій у межах навчальної програми: 

‒ рекомендувати список використаної літератури та додаткових джерел 

інформації з теми, тому що сучасне покоління звикло будувати свій 

алгоритм отримання інформації; 

‒ повідомити, на основі яких критеріїв буде відбуватися загальне 

оцінювання, скільки балів вони будуть отримувати за своєчасне 

виконання завдань і скільки будуть утрачати, якщо не встигнуть (діти, 

які постійно грають у комп’ютерні ігри, звикли до системи заохочень і 

покарань); 

‒ розробити своєрідний візуальний лічильник балів, щоб учні могли 

бачити миттєві позитивні або негативні зміни залежно від докладених 

або недокладених зусиль; правила гри не потрібно змінювати протягом 

усього навчального року; варто дотримуватися встановлених вимог, щоб 

не втратити довіру учнів. 

4. Залучити учнів до довгострокових проєктів, які допоможуть 

культивувати терпіння й наполегливість. 
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Додаток В 

Контент-аналіз джерел мережі Інтернет для підтримки 

профорієнтаційної діяльності 

 

Контент-аналіз джерел мережі Інтернет засвідчив, що сьогодні існує 

велика кількість ресурсів, які можна використовувати для підтримки 

профорієнтаційної діяльності: 

1) освітні портали – Інтернет-ресурси цього типу надають вичерпну 

інформацію про освіту загалом. На таких ресурсах можуть бути каталоги 

ЗВО, інформація про спеціальності, освітні ресурси, інформація про системи 

освіти інших країн, інформація про гранти, виставки, можливо, конференції; 

2) довідники професій (наприклад, https://hrliga.com/index.php? 

module=norm_base&op=view&id=433), де можна побачити усі зареєстровані 

професії в Україні, їхній код у ієрархічному порядку, перелік посад, які може 

обіймати фахівець цієї професії, а також додаткову інформацію про вимоги 

до професійної підготовки чи певні обмеження;  

3) словники професій (наприклад, https://www.rabotka.ru/infoworker/), де 

через алфавітний покажчик і гіперпосилання можна дізнатися про загальні 

характеристики професії, вимоги до індивідуальних особливостей фахівця, 

медичні протипоказання, вимоги до професійної підготовки, посадові 

обов’язки, кваліфікаційні вимоги;  

4) спеціалізовані центри з професійної орієнтації молоді (наприклад, 

консультаційна мережа «Моя професія», 

https://myprofession.com.ua/consultacii.php), де є можливість пройти тести з 

профорієнтації за методиками: дослідження професійних інтересів і 

цінностей, дослідження IQ та інтелектуальних професійно значущих якостей, 

дослідження соціально-психологічних і професійно-значущих факторів. За 

результатами проходження тесті надається звіт із висновками та додатковою 

психологічною інформацією, а також переліком професій, які притаманні 

такому типу особистості;  

5) центри зайнятості (наприклад, сайт 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/profesiyna-oriyentaciya Державної служби 

зайнятості), де можна дізнатися про вакансії, затребувані професії, пройти 

тестування (платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри, 

http://profi.dcz.gov.ua/), отримати консультацію з власного професійного 

становлення, причому усі послуги надаються безкоштовно;  
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6) сайти вакансій (наприклад, сайт пошуку роботи в Україні, 

https://jobs.ua/), де передбачено можливість у інтерактивному режимі 

побачити усі вакансії, «гарячі» вакансії, здійснити пошук вакансій за 

регіоном, а також зареєструватися і надати власне резюме для 

працевлаштування; 

7) сайти ЗВО – сьогодні кожний ЗВО зацікавлений у якомога більшій 

кількості абітурієнтів, тому на офіційному сайті надає не тільки інформацію 

про спеціальності, яким може навчити, а акцентує увагу на матеріальній базі 

закладу (наприклад, віртуальні екскурсії) або ж пропонує неформальні 

заходи, які висвітлюють університет не в офіційному, а скоріше соціально-

привабливому світлі. До таких відносимо різноманітні інтернет-олімпіади та 

інтернет-конкурси, а також зустрічі з успішними випускниками, які стають 

яскравим прикладом надання якісних освітніх послуг. Приклад віртуальної 

екскурсії можна знайти на сайті Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

(https://content.ukma.edu.ua/virtual_tour/main/start.html). На офіційному сайті 

фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка міститься інформація про проведення 

Всеукраїнської олімпіади з математики, фізики, за результатами якої 

абітурієнти цього університету матимуть можливість отримати додаткові 

бали при вступі на перший курс; 

8) Соціальні, мережеві сервіси – до такого типу інтернет-ресурсів, 

пов’язаних з профорієнтацією, відносимо соціальні мережі, сервіси. 

Найбільш поширеними сьогодні соціальними сервісами є: http://twitter.com – 

Twitter (мікроблоги); http://www.facebook.com/ – Facebook; 

http://www.linkedin.com/ – Linkedin; https://www.instagram.com/ – Інстаграм; 

https://telegram.org/ – Телеграм; https://plus.google.com – Google+ та інші. Як 

правило, за ініціативи ЗВО в них утворюються акаунти, які поширюють \ 

інформують про діяльність кафедри чи підрозділу університету про 

спеціальність, за якою готують фахівців. Водночас на акаунтах соцмереж 

публікується інформація про події, які могли б потенційно зацікавити 

абітурієнтів; 

9) Блоги – це сайти, інформація на яких постійно оновлюється і відкрита 

для обговорення, тобто передбачає майданчик для полеміки. Так, наприклад, 

ресурс Освітанова пропонує текст-роздум на тему «Як обрати професію: 20 

ресурсів для профорієнтації», який може допомогти у виборі майбутньої 

професії. Там же пропонуються тести, опитувальники, анкети і передбачена 

можливість для спілкування;  
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10) Подкасти (наприклад, Освіторія або Мел) - це тематичні 

аудіоблоги, які присвячені якійсь окремій історії. Завдяки подкастам стає 

можливим почути реальні розповіді від людей, які самі по собі є цікавими 

або ж досягли значних результатів у певній царині. У контексті 

профорієнтації це розповіді про те, як людина обирає професію і досягає 

успіху;  

11) Відеокасти (наприклад, «Історія успіху») – це також тематичний 

блог, проте у форматі відео, який знайомить глядачів з певною історією у 

форматі відео. Відеозаписи лекцій (наприклад, лекція «Організація 

профорієнтаційної діяльності») як відео виступів лекторів перед аудиторією 

або ж аудіосупровід презентації, яку можна побачити на екрані монітора, 

дозволяють урізноманітнити профорієнтаційний матеріал;  

12) Відкриті освітні платформи (наприклад, курс «Як вступити до 

найкращих західних шкіл та університетів» на відкритій освітній платформі 

Prometheus) як віртуальні майданчики, на яких пропонуються розроблені 

науковцями, дослідниками, педагогами невеликі курси, що пов’язані з 

тематикою майбутньої освіти і професійного становлення, можуть стати у 

нагоді учням-випускникам ЗЗСО; 

13) програмні засоби для розроблення профорієнтаційного супроводу 

розглядаються нами як засоби, що уможливлюють створення будь-яких 

супровідних матеріалів (рисунки, таблиці, графіки, схеми, SMART-об’єкти, 

ММ-матеріали тощо). До таких відносимо програмні засоби зі створення 

комп’ютерної графіки, середовища програмування, а також хмарні сервіси 

(наприклад, для організації авторських опитувань Google-форми 

(http://www.docs.google.com) або LimeSurvey (https://www.limesurvey.org) чи 

для побудови мережевих карт знань (FreeMind; Mindmeister; bubbl.us/; Cacoo; 

Popplet; Mindomo та ін.). Також до таких програм слід віднести і авторські 

розробки типу комплексної комп’ютерної системи «Основи вибору 

професії», але з огляду на поширення онлайн тестів з профорієнтації 

комп’ютерні програмами такого типу без постійного оновлення і рекламного 

супроводу не будуть затребуваними. 



251 

Додаток Ґ 

Програми підвищення кваліфікації учителів фізики  

 

 

Управління професійним самовизначенням учнів в умовах НУШ на уроках 

фізики  

 

Найменування програми Програма підвищення кваліфікації учителів 

фізики і астрономії 

Мета програми Метою підвищення кваліфікації вчителів фізики 

є зростання їх компетентності й професіоналізму, 

збагачення та оновлення знань, розвиток 

творчого мислення, формування загальної 

культури, сучасних підходів до професійної 

діяльності, орієнтація на глибокий аналіз і 

узагальнення практики щодо надання 

профорієнтаційної підтримки учням на уроках 

фізики в процесі вибору профілю навчання і 

сфери майбутньої професійної діяльності; 

сприяння профорієнтаційної підтримки учням, 

які планують продовжити навчання 

Напрям програми − основні завдання навчання фізики ЗЗСО 

(надання профорієнтаційної підтримки учням на 

уроках фізики в процесі вибору профілю 

навчання і сфери майбутньої професійної 

діяльності; сприяння профорієнтаційної 

підтримки учням, які планують продовжити 

навчання);  

− надання додаткової профорієнтаційної 

підтримки деяким групам школярів в умовах 

інклюзивного освітнього простору;  

− важливість отримання діагностичних даних 

про переваги, схильності і можливості учнів для 

усвідомленого визначення подальшого 

освітнього маршруту;  

− забезпечення інформаційної підтримки, 

знайомство з ринком праці і світом професій 

тощо;  

− профорієнтаційна діяльність з урахуванням 

вікових особливостей школярів;  

− напрями профорієнтаційної роботи: 
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конкретизація освітнього запиту в рамках 

проведення факультативів;  

− вивчення факторів, які впливають на вибір 

професії: інтереси, прагнення, ціннісні орієнтації, 

установки; здібності й інші особистісні 

характеристики людини; 

− групові та індивідуальні консультації, 

спрямовані на виявлення і формування здатності 

прийняти об’єктивне рішення про вибір 

майбутньої професії. 

Обсяг програми 1,5 кред.ЄКТС 

Вид підвищення 

кваліфікації 

За програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Інституційна (очна (денна), очно-заочна, 

дистанційна, мережева) 

Досягнуті результати 

навчання 

(компетентності, що 

вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться) 

знання про: 

− сутність професійного самовизначення; 

− специфіку етапів професійного 

самовизначення школярів; 

− психологічні особливості здійснення 

напрямів професійної орієнтації школярів; 

− методики профорієнтаційної діагностики 

школярів. 

уміння: 

− здійснювати вивчення особистості школяра 

в контексті його професійного самовизначення у 

напрямі «людина-техніка». 

Строки виконання 

програми 

Відповідно до плану-графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників  

Форми проведення 

навчальних занять  

 

лекція, практичне заняття, інструктивно-

методичне заняття, тренінг, конференція з обміну 

досвідом, «круглий стіл», консультація, 

дистанційна консультація, самостійна робота. 

Документ, що видається 

за результатами 

підвищення кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
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Інформаційний обсяг програми 

 

Змістовний модуль І. СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 

ВЧИТЕЛІВ 

1.1. Теоретико-методичні аспекти побудови профорієнтаційних занять  

1.2. Характеристика та зміст професійного самовизначення учнів  

Змістовний модуль ІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УЧНІВ НА 

УРОКАХ ФІЗИКИ 

2.1. Особливості організації процесу профорієнтації з використанням 

інформаційних технологій  на уроках фізики  

2.2. Шдяхи управління  професійним самовизначенням учнів на уроах 

фізики 

Змістовний модуль ІІІ. ЗАВДАННЯ НУШ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА 

ПРОЦЕС ПРОФОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ 

3.1. Зміст Концепції НУШ та її реалізація на уроках фізики  

3.2. Підприємливість та фінансова грамотність – наскрізна змістова лінія в 

навчальних програмах з фізики 

 

Цифрові інструменти вчителя для управління професійним 

самовизначенням учнів 

 

Найменування програми Програма підвищення кваліфікації учителів 

фізики і астрономії 

Мета програми Метою підвищення кваліфікації вчителів фізики 

є зростання їх компетентності й професіоналізму, 

збагачення та оновлення знань, розвиток 

творчого мислення, формування загальної 

культури, сучасних підходів до професійної 

діяльності, орієнтація на глибокий аналіз і 

узагальнення практики щодо надання 

профорієнтаційної підтримки учням на уроках 

фізики в процесі вибору профілю навчання і 

сфери майбутньої професійної діяльності; 

сприяння профорієнтаційної підтримки учням 

засобами цифрових техноглогій 

Напрям програми − формування базових умінь роботи з 

цифровими інструментами,  

− напрацювання досвіду використання цифрових 

технологій у розв’язуванні профорієнтаційних 

завдань,   

− формування професійних навичок 

використання цифрових технологій у 

професійній роботі вчителя фізики загалом,  
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− надання розробок електронних навчальних 

матеріалів, покликаних підтримати самостійну 

дослідницьку роботу учнів тощо,  

− набуття спеціальних знань, умінь і навичок 

планування професійної діяльності у системі 

цифрових засобів навчання,  

− набуття вмінь планування професійної 

діяльності і прогнозування її результатів,  

− опанування цифрових технологій і розвитку її 

регулятивних механізмів,  

− набуття вмінь оцінювати вибір цифрових 

технологій для проведення обраних 

психодіагностичних методик для успішної 

профорієнтаційної діяльності (онлайн-

тестування, а також розробка авторських 

цифрових анкет та їх опрацювання). 

Обсяг програми 1 кред.ЄКТС 

Вид підвищення 

кваліфікації 

За програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Інституційна (очна (денна), очно-заочна, 

дистанційна, мережева) 

Досягнуті результати 

навчання 

(компетентності, що 

вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться) 

Спеціальні знання, уміння і навички 

планування професійної діяльності у системі 

цифрових засобів навчання, планування 

професійної діяльності і прогнозування її 

результатів, опанування цифрових технологій і 

розвитку її регулятивних механізмів, вміння 

оцінювати вибір цифрових технологій для 

проведення обраних психодіагностичних 

методик для успішної профорієнтаційної 

діяльності (онлайн-тестування, а також розробка 

авторських цифрових анкет та їх опрацювання). 

 

Строки виконання 

програми 

Відповідно до плану-графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників  
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Форми проведення 

навчальних занять  

 

лекція, практичне заняття, інструктивно-

методичне заняття, тренінг, конференція з обміну 

досвідом, «круглий стіл», консультація, 

дистанційна консультація, самостійна робота. 

Документ, що видається 

за результатами 

підвищення кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 

 

Інформаційний обсяг програми 

 

Змістовний модуль І. Цифрові технології у професійній роботі вчителя 

фізики 

1.1. Теоретико-методичні аспекти використання цифрових технологій  

1.2. Характеристика та зміст використання цифрових технологій на уроках 

фізики  

 

Змістовний модуль ІІ. Цифрові технології для профорієнтаційної роботи 

на уроках фізики 

2.1. Особливості організації процесу профорієнтації з використанням 

цифрових технологій  на уроках фізики  

2.2. Шдяхи використання цифрових технологій управління  професійним 

самовизначенням учнів на уроках фізики 

 

Соціальні аспекти навчання 

Наступні інструменти використовують потужності соціальних медіа задля 

допомоги учням у процесі навчання, а вчителям для взаємодії. 

1. Edmodo: Edmodo – це освітній сайт, який являє собою усічену соціальну 

мережу за типом Facebook або ВКонтакте, яка дозволяє спілкуватися 

вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі. Є 

також можливість робити записи російською мовою. 

2. Grockit: Grockit об’єднує учнів під час навчання, що проходить курсами 

на цьому великому соціальному сайті. 

3. EduBlogs: EduBlogs пропонує надійне і безпечне місце для ведення 

блогів, як для себе, так і для всього вашого класу. 

4. Skype: Skype може бути відмінним інструментом для підтримки зв’язку 

з іншими педагогами або навіть участі в нарадах у режимі онлайн. Більше 

того, він може допомогти вчителям співпрацювати з іншими класами, навіть 

в інших країнах. 

5. Wikispaces: Wikispaces дозволяє вчителю поділитися онлайн зі своїми 

учнями уроками, медіа та іншими матеріалами, дати їм можливість 

об’єднатися один з одним для співпраці з метою побудови своїх власних 

освітніх Wiki на Wikispaces. 

https://www.edmodo.com/
https://grockit.com/
http://edublogs.org/
http://www.skype.com/ru/
http://www.wikispaces.com/
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6. Pinterest: на Pinterest ви можете прикріпити практично будь-яке 

зображення, яке ви вважаєте цікавим і важливим для розміщення, багато 

вчителів використовують його як сховище розгорнутих планів уроків, 

проектів і різних надихаючих матеріалів. 

7. Schoology: завдяки соціальному сайту Schoology освітяни можуть 

керувати заняттями, залучати до них учнів, обмінюватися контентом і 

спілкуватися з іншими вчителями. 

8. Quora: незважаючи на те, що Quora може використовуватися для 

широкого спектру різних цілей, він слугує відмінним інструментом для 

педагогів. Його можна використовувати для співпраці і спілкування з іншими 

професіоналами даної сфери або для залучення школярів у дискусії після 

занять. 

9. Ning: Ning дозволяє будь-якому користувачеві створювати 

персоналізовані соціальні мережі, які можна чудово використовувати як 

педагогам, так і учням. 

10. OpenStudy: ви можете мотивувати школярів на спільну колективну 

роботу з вивчення навчального матеріалу, використовуючи соціальний 

сайт OpenStudy. 

11. ePals: одним з найбільш незаперечних переваг Інтернету є можливість 

зв’язатися з ким завгодно і де завгодно. ePals цим якраз і займається, але 

орієнтується при цьому на учнів, допомагаючи їм вивчати мови і розуміти 

різні культури, що відрізняються від їхніх власних. 

Безпосередньо навчання 
Наступні освітні інструменти допоможуть вам зробити уроки 

захоплюючими, веселими і цікавими, а головне, більш ефективними. 

12. Khan Academy: Khan Academy – багато вчителів використовують цю 

прекрасну колекцію матеріалів з математики, природничих наук, а також 

лекції з фінансів і всілякі вікторини, щоб доповнити свої навчальні 

матеріали. 

13. MangaHigh: MangaHigh пропонує вчителям величезну кількість 

освітніх ресурсів на базі ігрового навчання з математики. 

14. FunBrain: якщо ви шукаєте велику колекцію навчальних ігор, ви 

можете сміливо зупинитися на FunBrain. Тут вчителі можуть знайти для себе 

наочні захоплюючі і веселі посібники з математики і читання. 

15. Educreations: Educreations – це дивовижний онлайн-інструмент для 

iPad, який дозволяє вчителям (або учням) створювати навчальне відео 

відповідно до заданої теми. Ідеальний варіант для навчання або демонстрації 

учнями своїх знань. 

16. Animoto: Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або 

презентації для школи та обмінюватися ними з учнями. 

17. Socrative: Socrative доступний для комп’ютерів, мобільних пристроїв і 

планшетів, це система учнівських відповідей за допомогою ігор та вправ, які 

можна проходити на будь-якому пристрої. Більше того, вчителі можуть легко 

відстежувати успіхи учнів і оцінювати їх. 

https://www.pinterest.com/
https://www.schoology.com/home.php
https://www.quora.com/
http://www.ning.com/
http://openstudy.com/
http://www.epals.com/#!/main
https://www.khanacademy.org/
https://www.mangahigh.com/en/en_us/
http://www.funbrain.com/
https://www.educreations.com/
https://animoto.com/
http://www.socrative.com/
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18. Knewton: адаптоване навчання активно обговорюється в даний час 

і Knewton дозволяє кожному вчителю отримати до нього доступ і активно 

використовувати. Сайт персоналізує навчальний онлайн контент для кожного 

студента відповідно до його або її індивідуальних потреб. 

19. Kerpoof: на Kerpoof учні можуть отримати незабутню творчу 

самореалізацію у процесі навчання, використовуючи ігри, інтерактивні 

заходи, інструменти малювання і багато іншого, що буде для них одночасно і 

захоплюючим, і пізнавальним. 

20. StudySync: StudySync – це освітня платформа з повнофункціональним 

інструментарієм для викладання та навчання, включаючи цифрову 

бібліотеку, щотижневі публікації практичного призначення, онлайн-твори і 

експертні оцінки, базові завдання і мультимедійні уроки. Цей сайт може 

надати велику допомогу у проведенні шкільних уроків. 

21. CarrotSticks: на сайті CarrotSticks вчителі можуть скористатися 

широким спектром навчальних ігор з математики, даючи школярам 

можливість попрактикуватися із задоволенням. 

Планування уроку та інструментарій 
Використовуючи наступні технічні інструменти, ви зможете об’єднати 

тематично важливі уроки і створення дивовижних і незабутніх учнівських 

проектів. 

22. Teachers Pay Teachers: у вас є відмінні уроки, якими ви хотіли б 

поділитися? Шукаєте що додати до власного уроку? На сайті Teachers Pay 

Teachers ви можете зробити обидві речі: продати власні матеріали для 

проведення шкільного заняття, а також придбати високоякісні ресурси, 

запропоновані іншими вчителями. 

23. Planboard: Planboard – цей дивовижний онлайн-інструмент створений 

спеціально для вчителів, з ним ви можете оцінити і упевнитися, наскільки 

добре організовані ваші уроки і наскільки правильно проходить ваш 

шкільний день. 

24. Timetoast: Timetoast є досить-таки відмінним інструментом для 

учнівських проектів, що дозволяє їм створити зручний, інтерактивний графік 

реалізації проекту по хвилинах. 

25. Capzles: на Capzles представлено безліч різних можливостей для 

проведення шкільного уроку, там неодмінно знайдеться додаток, що буде 

відповідати вашим потребам. Capzles дозволяє легко зібрати в одному місці 

різні мультимедіа, такі як фотографії, відео, документи і навіть пости у 

блогах, що робить його ідеальним для викладання, навчання або створення 

онлайн-проектів. 

26. Prezi: хочете створити презентації, від яких ваші учні будуть у захваті? 

Скористайтеся таким онлайн-інструментом як Prezi, який дозволяє легко 

перетворити ваш урок у щось неймовірне, і навіть дозволяє співпрацювати з 

учителями. 

27. Wordle: створюйте приголомшливі хмари слів за допомогою Wordle, 

вони стануть відмінним доповненням до уроків (будь-якої) мови. 

http://www.knewton.com/
http://www.disneyinternational.com/
http://www.studysync.com/our-product/what-is-studysync/
http://www.carrotsticks.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://www.planboardapp.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.capzles.com/
http://prezi.com/
http://www.wordle.net/
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28. QR-коди: QR-коди (або quick response codes, швидкі коди відповіді) у 

сфері освіти можна зустріти все частіше і частіше. Якщо ви хочете бути в 

тренді, вам знадобиться інструмент для створення і управління кодами – 

такий як Delivr. 

29. Quizlet: Quizlet полегшує педагогам процес створення навчальних 

посібників для школярів, особливо різних карток, які допомагають легко 

запам’ятати важливу інформацію. 

30. MasteryConnect: наскільки успішність ваших учнів знаходиться у 

відповідності з державними та іншими базовими 

стандартами? MasterConnect дозволяє її легко відстежувати і аналізувати, як і 

інші особливості навчання школярів. 

31. Google Docs: за допомогою (російськомовного) Google Docs педагоги 

разом з учнями та колегами можуть створювати і спільно використовувати 

документи, презентації, електронні таблиці, а також залишати відгуки та 

враження про створені учнями проекти. 

32. YouTube: не всі школи дозволяють використовувати YouTube, але ж на 

сайті представлено безліч прекрасних навчальних матеріалів для занять у 

школі. Є навіть спеціальний освітній канал, орієнтований тільки на вчителів 

та учнів. 

33. TED-Ed: TED є не тільки прекрасним сайтом для отримання 

натхнення, але також містить численне відео, яке структурується за темою і 

неодмінно стане корисним для навчання буквально всьому: починаючи з 

того, як працює болезаспокійливий засіб до шекспірівських сонетів. 

34. Glogster: Glogster – це соціальний сервіс, який дозволяє комбінувати 

музику, фотографії, відео та багато іншого, що ви тільки побажаєте. Тобто 

дозволяє створювати мультимедійні постери, плакати тощо. Це відмінний 

спосіб для створення навчальних матеріалів і зручний інструмент для 

творчих проектів. 

35. Creaza: хочете взяти із собою у ХХІ століття свої шкільні 

проекти? Creaza допоможе вам здійснити задумане, пропонуючи інструменти 

для мозкового штурму, створення мультфільмів, а також редагування аудіо 

та відеоматеріалів. 

36. Mentor Mob: На Mentor Mob ви чи ваші учні можете створити 

навчальний плейлист, що є, по суті, колекцією високоякісних матеріалів, які 

ви можете використовувати для вивчення конкретної концепції. 

Корисні інструменти 
Наступні інструменти допоможуть вам залишатися на зв’язку, 

організовувати, а також нарощувати легкість побудови мультимедійних 

уроків і засобів навчання. 

37. Evernote: ви можете збирати прекрасні ідеї, фотографії, записи або ще 

що-небудь цікаве на своєму акаунті Evernote (російськомовному), маючи 

доступ до нього у будь-якому місці. Це той інструмент, який ви повинні мати 

у себе при плануванні уроків. 

38. Twitter: в освіті існує безліч способів використання Twitter. Вчителі 

можуть зв’язуватися з іншими педагогами, брати участь у чатах, ділитися 

http://www.delivr.com/
http://quizlet.com/
https://www.masteryconnect.com/learn-more/
https://docs.google.com/document/u/0/?showDriveBanner=true
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/education
http://ed.ted.com/
http://edu.glogster.com/?ref=com
http://www.creazaeducation.com/
https://www.mentormob.com/
https://evernote.com/intl/ru/
https://twitter.com/
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своїми ідеями, або навіть використовувати Twitter під час уроків, щоб 

достукатися до учнів. 

39. Google Education: Google пропонує цілий ряд цікавих ресурсів, що 

стосуються освітніх технологій для вчителів, в тому числі електронну пошту 

і сумісні з нею додатки, відео, плани уроків, професійний розвиток і навіть 

освітні гранти. 

40. Dropbox: за допомогою простого безкоштовного (російськомовного) 

сервісу Dropbox легко зберігати, обмінюватися, і мати доступ до всілякої 

інформації з будь-якої точки світу. 

41. Diigo: Diigo дозволяє використовувати Інтернет немов паперові 

матеріали, створюючи можливість під час читання щось підкреслити, 

виділити, зробити закладки, замітки або навіть прикріпити стікер. 

42. Apple iPad: Apple iPad – це один з найбільш затребуваних, хоча і 

вартісних, високотехнологічних інструментів, які використовуються у 

проведенні сучасних шкільних уроків. Він став улюбленцем педагогів і 

школярів в багатьох країнах світу. 

43. Aviary: Aviary являє собою набір інструментів, які дозволяють легко 

редагувати зображення, ефекти, зразки, музику та аудіо або ж створювати і 

змінювати скріни. 

44. Jing: якщо ви навчаєте дітей, розповідаючи їм про технології, або про 

що-небудь інше, хороша програма скріншоту буде вам просто 

необхідна. Jing – це відмінний вибір, який дозволяє вчителям робити 

скріншоти у вигляді зображень, відео, редагувати їх і обмінюватися 

результатами. 

45. Popplet: ви і ваші учні можете використовувати Popplet, щоб 

обговорювати важливі ідеї, створювати інтелектуальні карти, обмінюватися і 

співпрацювати. 

46. Google Earth: Google Earth може використовуватися як дивовижний і 

швидкий спосіб навчити учнів географії або розповісти про геологію, про те, 

що відбувається в будь-якій точці світу. 

47. DonorsChoose: вам необхідно фінансування вашого шкільного 

проекту? Ви можете отримати його за допомогою сайту DonorsChoose, який 

з’єднує нужденних вчителів з охочими надати фінансову допомогу. 

48. SlideShare: на SlideShare ви можете завантажити свої презентації, 

документи, відео та обмінюватися ними з учнями та колегами. І навіть 

більше, ви можете скористатися матеріалами, які виклали інші користувачі 

сайту. 

49. LiveBinders: LiveBinders як технологічний інструмент дозволяє зібрати 

і систематизувати різні ресурси, а також надає інструменти для підключення 

та роботи інтерактивної дошки. 

50. AudioBoo: за допомогою такого інструменту як AudioBoo, ви зможете 

записати і поділитися аудіо з вашими учнями. 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_ua/edu/
https://www.dropbox.com/
https://www.diigo.com/
http://www.apple.com/ipad/
https://www.aviary.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
http://popplet.com/
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.donorschoose.org/
http://www.slideshare.net/
http://www.livebinders.com/welcome/home
https://audioboom.com/about/education
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Психолого-педагогічні особливості навчання покоління центеніалів 

 

Найменування програми Програма підвищення кваліфікації учителів 

фізики і астрономії 

Мета програми Метою підвищення кваліфікації вчителів фізики 

є зростання їх компетентності й професіоналізму, 

збагачення та оновлення знань, розвиток 

творчого мислення, формування загальної 

культури, сучасних підходів до професійної 

діяльності, орієнтація на глибокий аналіз і 

узагальнення практики щодо надання 

профорієнтаційної підтримки учням на уроках 

фізики в процесі вибору профілю навчання і 

сфери майбутньої професійної діяльності; 

сприяння профорієнтаційної підтримки учням 

центеніалам 

Напрям програми − основні завдання навчання фізики учнів 

покоління Z;  

− надання додаткової профорієнтаційної 

підтримки деяким групам учнів покоління Z;  

− важливість отримання діагностичних даних 

про переваги, схильності і можливості учнів 

покоління Z для усвідомленого визначення 

подальшого освітнього маршруту;  

− забезпечення інформаційної підтримки, 

знайомство з ринком праці і світом професій 

тощо;  

− профорієнтаційна діяльність з урахуванням 

психолого-педагогічних особливостей учнів 

покоління Z;  

− напрями профорієнтаційної роботи: 

конкретизація освітнього запиту в рамках 

проведення факультативів;  

− вивчення факторів, які впливають на вибір 

професії: інтереси, прагнення, ціннісні орієнтації, 

установки; здібності й інші особистісні 

характеристики учнів покоління Z; 

− групові та індивідуальні консультації, 

спрямовані на виявлення і формування здатності 

прийняти об’єктивне рішення про вибір 

майбутньої професії. 

Обсяг програми 1 кред.ЄКТС 

Вид підвищення 

кваліфікації 

За програмою підвищення кваліфікації 
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Форма підвищення 

кваліфікації 

Інституційна (очна (денна), очно-заочна, 

дистанційна, мережева) 

Досягнуті результати 

навчання 

(компетентності, що 

вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться) 

Набуття знань про: 

‒ ознаки дітей покоління Z; 

‒ специфічні психологічні особливості 

центеніалів; 

‒ сучасних учнів покоління Z; 

‒ рекомендації щодо організації навчання 

дітей покоління Z 

Строки виконання 

програми 

Відповідно до плану-графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників  

Форми проведення 

навчальних занять  

лекція, практичне заняття, інструктивно-

методичне заняття, тренінг, конференція з обміну 

досвідом, «круглий стіл», консультація, 

дистанційна консультація, самостійна робота. 

Документ, що видається 

за результатами 

підвищення кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 

 

Інформаційний обсяг програми 

1) Теорія поколінь – особливості, принципи, цикли; 

2) Психологічні особливості дітей, народжених після 2000-их років; 

3) Діти-індиго та діти-кристали: здібності, відмінності, складності; 

4) Як слова-заборони впливають на психологічний стан дітей та як 

правильно формувати вимоги; 

5) Роль гаджетів у житті дитини – де ховається небезпека; 

6) Фундаментальні правила для виховання щасливої дитини; 

7) Практичні вправи та завдання для використання в роботі з дітьми. 
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Додаток Д 

Приклади квестів з фізики 

Квест «Медична фізика» 

У даний час, термін "медична фізика", як правило, відноситься до 

діяльності фізиків, які працюють в лікарнях. Це участь в клінічній роботі, 

почалося приблизно 100 років тому, але зв’язок між фізикою і медициною, 

має більш давню історію. 

 

Внесок фізики в медицину численний і різноманітний. В області 

діагностики це рентген, ядерна медицина, клінічне ПЕТ-сканування, 

магнітно-резонансна спектроскопія, ультразвукове лікування і т. д. В області 

лікування — променева терапія, хірургічна техніка і технології, фізичні 

процедури і багато іншого. Нові технології дозволять краще зрозуміти 

молекулярні механізми і дозволять лікувати пов’язані з ними хвороби. Ми 

зараз стоїмо на порозі нової революції, пов’язаної з успіхами в області генної 

медицини. 

Завдання для команд 

1. Які фізичні величини слід знати в першу чергу, коли людина 

захворіла?  

2. Використання фізики в медицині - це необхідність в сучасному світі. 

Жодне, навіть найбідніше медичний заклад не обходиться без діагностичного 

обладнання, створеного фізиками звичайно ж. Назвіть ТОП-5 найбільш 

затребуваного діагностичного обладнання.  

3. Дослідіть роль фізики для лікаря-хірурга, лікаря-офтальмолога, 

лікаря-стоматолога. Опишіть коротко, які розділи фізики їм потрібно знати і 

для чого?  

4. Наприкінці XIX ст. в Парижі відкрилася всесвітня виставка, на якій 

було представлено Ейфелеву вежу, що вразила всіх своєю висотою та 

вишуканістю конструкції. Згодом архітектори встановили, що конструкція 

цієї вежі повторює будову кістки. Якої саме?  
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5. Між іншим, фізику багато в чому створили лікарі, а до досліджень їх 

часто спонукали питання, які ставила медицина. Лікарі-мислителі давнини 

першими задумалися над питанням, що є теплота. Вони знали, що здоров’я 

людини пов’язано з теплотою його тіла. Великий Гален (II століття н.е.) ввів 

в ужиток поняття "температура" і "градус", що стали основоположними для 

фізики та інших дисциплін. Так що лікарі давнини заклали основи науки про 

тепло і винайшли перші термометри. Укажіть прізвища двох лікарів, які 

мають визнання у фізиці. Укажіть їх фізичні винаходи. 

 

Відповіді учнів 

1. Температура та тиск. 

2. Рентгенографічне обладнання, електрокардіографи, УЗД, 

офтальмологічне обладнання, МРТ, прогрівання, ультрафіолетове 

випромінювання, електрофорез, дефібрилятор 

4. Гомілкової, що витримує вагу людського тіла. Саме тому башта ця 

міцна й довговічна. 

5. Вільям Гільберт (1544-1603), лейб-медик англійської королеви, вивчав 

властивості магнітів. Він назвав Землю великим магнітом, довів це 

експериментально і придумав модель для опису земного магнетизму. 

Томас Юнг, був практикуючим лікарем, але при цьому зробив великі 

відкриття в багатьох галузях фізики. Він по праву вважається, разом з 

Френелем, творцем хвильової оптики. До речі, саме Юнг відкрив один з 

дефектів зору - дальтонізм (нездатність розрізняти червоний і зелений 

кольори). За іронією долі це відкриття зробило в медицині безсмертним ім’я 

не лікаря Юнга, а фізика Дальтона, який виявився першим з таким 

дефектом. 

Юліус Роберт Майєр (1814-1878), який зробив величезний внесок у 

відкриття закону збереження енергії, служив лікарем на голландському 

кораблі "Ява". Він лікував матросів кровопусканням, яке вважалося в той 

час засобом від всіх хвороб. З цього приводу навіть жартували, що лікарі 
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випустили більше людської крові, ніж її було пролито на полях битв за всю 

історію людства. Майер звернув увагу, що, коли корабель перебуває в 

тропіках, при кровопускання венозна кров майже така ж світла, як 

артеріальна (зазвичай венозна кров темніше). Він припустив, що людський 

організм, подібно парову машину, в тропіках, при високій температурі 

повітря, споживає менше "палива", а тому і "диму" виділяє менше, ось 

венозна кров і світлішає. Крім того, задумавшись над словами одного 

штурмана про те, що під час штормів вода в морі нагрівається, Майер 

прийшов до висновку, що скрізь має існувати певне співвідношення між 

роботою і теплотою. Він висловив положення, які лягли по суті в основу 

закону збереження енергії. 

Видатний німецький вчений Герман Гельмгольц (1821-1894), теж 

лікар, незалежно від Майера сформулював закон збереження енергії і 

висловив його в сучасній математичній формі, якої до теперішнього часу 

користуються всі, хто вивчає і використовує фізику. Крім цього Гельмгольц 

зробив великі відкриття в області електромагнітних явищ, термодинаміки, 

оптиці, акустиці, а також в фізіології зору, слуху, нервових і м’язових 

систем, винайшов ряд важливих приладів. Отримавши медичну освіту і 

будучи професійним медиком, він намагався застосувати фізику і 

математику до фізіологічних досліджень. У 50 років професійний лікар став 

професором фізики, а в 1888 році - директором фізико-математичного 

інституту в Берліні. 

Французький лікар Жан-Луї Пуазейль (1799-1869) експериментально 

вивчав потужність серця як насоса, качає кров, і досліджував закони руху 

крові у венах і капілярах. Узагальнивши отримані результати, він вивів 

формулу, яка опинилася надзвичайно важливою для фізики. За заслуги перед 

фізикою його ім’ям названа одиниця динамічної в’язкості - пуаз. 

 

Квест «Фізика – найкращий друг спорсмена» 
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А який зв’язок між фізикою і спортом? Сучасній людині, завдяки лише 

дуже хорошій фізичній підготовці важко досягти високого результату. Саме 

тому фізика - найкращий друг спорсмена! 

Завдання для команд 

1. Аж до кінця XIX століття бігуни стартували з вертикального 

положення. Але в 1887 році в природний хід історії втрутився молодий 

спринтер Чарльз Шерілл. Будучи спостережливим студентом 

Єльського університету, бігун зауважив, що ... Які спостереження та 

висновки зробив студент? (1 бал) 

2. При швидкісному спуску на санях і гірських лижах костюми і 

спорядження спортсменів повинні бути обтічними. Для чого? Як це 

досягається? (1 бал)  

3. Поява пластику з різними фрикційними властивостями дозволило в 

одних випадках створити бігові доріжки, футбольні поля і корти з 

штучними покриттями, а з іншого вирішити ще більш складне 

завдання: замінити слизький сніг на гірськолижних трасах і 

трамплінах. Який матеріал доцільно для цього використовувати і чому? 

(1 бал)  

4. Спортсменам ковзанярського спорту, хокею та фігурного катання 

необхідно знати закони фізики, пов’язані з характером взаємодії конька 

з льодом. Результати залежать від трьох чинників: сили тертя, сили 

тяжіння, і руху поштовхів ноги. Поясніть, у яких моментах ковзання 

можна побачити ці чинники? (1 бал) 

5. У ряді спортивних дисциплін важливими є умови погоди. Вкажіть види 

спорту, у яких слід врахувати погодні умови. (1 бал) 

6. Під час фехтування на рапірах і шаблях фізика допоможе найбільш 

точно фіксувати уколи. Як саме? (1 бал) 

7. Знання законів фізики сприяло розвитку техніки стрибка з шестом. Про 

який закон йдеться? (1 бал) 

8. Спортсменів-фігуристів порівнюють з космонавтами. Чому? (1 бал) 
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9. Виявляється, перша шайба для гри в хокей була квадратної форми. 

Хокейна шайба виготовлена з вулканізованої гуми і важить 200 гр. 

Перед початком гри її заморожують. Для чого? (1 бал) 

10. М’ячі для професійного футболу давно не роблять зі шкіри. Чому? Які 

параметри сучасного футбольного м’яча? (1 бал) 

 

Відповіді учнів 

1. Будучи спостережливим студентом Єльського університету, бігун 

зауважив, що кенгуру перед стрибками і бігом нахиляється до землі, а 

потім розвиває величезну швидкість. З цими думками Шерілл пішов до 

тренера. На наступних змаганнях спортсмен став у нову позицію. 

Глядачі сміялися, але на фініші сміх припинився. Кілька чергових 

перемог Шерілла викликали чималий інтерес з боку фахівців. Низький 

старт дозволяє виграти кілька миттєвостей, а на коротких 

дистанціях кожне з них важливе. 

2. При швидкісному спуску на санях і гірських лижах костюми і 

спорядження спортсменів повинні бути обтічними, щоб зменшити 

зустрічний опір повітря. Це досягається шляхом використання 

спеціальних тканин і матеріалів, а також "продувкою" спортсменів 

або їх манекенів в аеродинамічних трубах. 

3. Для цього найбільш доцільно використовувати матеріали, які мають 

не тільки низький коефіцієнт тертя, але і рифлену поверхню. 

4. Між лезом ковзана і льодом при ковзанні утворюється плівка води. 

Вона дуже тонка, проте, без неї цього ковзання не було б. Під тиском 

лід плавиться, утворюючи мастило, що ще зменшує тертя ковзання. 

За рахунок руху ковзанярі по льоду виникає сила тертя. Так само при 

ковзанні по гладкій поверхні бере участь сила тертя спокою, що 

дозволяє відштовхуватися від гладкої поверхні, коли він ставить 

ковзани на ребро, або різко зупиняється. 
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5. Так, в легкій атлетиці проводяться вимірювання швидкості вітру, яка 

може вплинути на результати бігу та стрибків. У вітрильних 

регатах, де в умовах затишності змагання взагалі неможливі при 

стрибках на лижах з трампліну, де бічний вітер може загрожувати 

життю спортсменів. Контролю підлягає температура снігу і льоду в 

зимових видах спорту, температура води у водних видах спорту. 

6. Коли спортсмен наносить "удар" супернику, то електричний ланцюг, 

до якого включений костюм спортсмена і сигнальна лампочка, 

замикається. 

7. Стрибун спирається на знання законів маятника. 

8. Відомо, що фігуристи під час обертань відчувають перевантаження, 

які можна порівняти з тими, що випадають на долю космонавтів під 

час зльоту. А при цьому спортсмен ще повинен тримати рівновагу і 

контролювати, щоб обертання відбувалося в одній точці (інакше судді 

покарають позбавленням балів). Природно, фігуристам доводиться не 

тільки техніку відточувати, але і тренувати вестибулярний апарат. 

Наприклад, за допомогою спеціальної диск-платформи з 

електроприводом. Швидкість обертання на подібному тренажері 

регулюється до 5 оборотів в секунду. При роботі в максимальному 

режимі виникає відцентрове прискорення з перевантаженням в 9 G 

(космонавти під час польоту відчувають 5 - 7 G)! 

9. Хокейна шайба виготовлена з вулканізованої гуми і важить 200 гр. 

Перед початком гри її заморожують, щоб не була пружною. 

10. М’ячі для професійного футболу давно не роблять зі шкіри. Цей 

матеріал дуже добре вбирає вологу, через що на мокрому полі 

шкіряний м’яч швидко стає дуже важким. Покришка справжнього 

сучасного футбольного м’яча зроблена з полівінілхлориду або 

поліуретану. Розмір м’яча для дорослих команд - 68-70 см, вага - не 

більше 450 м. 
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Додаток Е 

Опитування учителів фізики для з’ясування реального стану проблеми 

формування готовності вчителів фізики у системі післядипломної освіти 

до управління професійним самовизначенням учнів 

 

Шановні колеги! 

Метою анкетування є з’ясування реального стану проблеми 

формування готовності вчителів фізики у системі післядипломної освіти до 

управління професійним самовизначенням учнів. 

1. Чи вважаєте Ви управління професійним самовизначенням учнів 

уважають важливим завданням професійної діяльності? 

Δ так    Δ ні    Δ не можу визначитися 

2. Оцініть за 10-бальною шкалою ступінь важливості цієї роботи (від 1 

– найнижчий до 10 - найвищий). 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Чи вважаєте Ви необхідною спеціальну підготовку вчителів фізики 

до управління професійним самовизначенням учнів? 

Δ так    Δ ні    Δ не можу визначитися 

4. Якими основними професійними якостями у першу чергу має 

володіти вчитель фізики для управління професійним самовизначенням 

учнів? 

1) організаційні:  

 вимогливість,  

 наполегливість, 

 організованість,  

 відповідальність,  

 послідовність;  

2) мисленнєві:  

 винахідливість, к 

 реативне мислення або креативність,  

 відкритість до нового,  

 здатність до аналізу;  

3) комунікативні:  

 комунікативність,  

 толерантність,  

 почуття гумору,  

 уважність, 

 терплячість,  
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 емпатія,  

 доброзичливість;  

4) морально-етичні:  

 чесність,  

 відданість справі,  

 гуманізм.  

5. Оцініть власний рівень  готовності до управління професійним 

самовизначенням учнів за 10-бальною шкалою (від 1 – найнижчий до 10 - 

найвищий). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Чи необхідно забезпечувати удосконалення у системі 

післядипломної освіти для формування готовності учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів? 

Δ так    Δ ні    Δ не можу визначитися 

7. Укажіть, на Вашу думку, ефективні заходів у процесі підвищення 

кваліфікації, які забезпечать успішну підготовку педагога до управління 

професійним самовизначенням учнів. 

авторська студія, творча майстерня успішного наукового керівника;  

розроблені методичні рекомендації щодо роботи з учнями; 

спецкурс у межах фахових курсів підвищення кваліфікації;  

тематичні семінари у міжкурсовий період,  

тематичні тренінги у міжкурсовий період.  

8. Чи має вчитель фізики здійснювати профорієнтаційну діяльність на 

уроках фізики?  

Δ так    Δ ні    Δ не можу визначитися 
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Додаток Ж 

Методика вимірювання потреби (мотиву) в досягненні розроблена 

Ю.М. Орловим 

Пропонована методика являє собою тест-опитувальник, який містить 

23 твердження, з якими випробуваний погоджується чи ні.  

Інструкція. Пропонується ряд положень. Якщо ви з положенням згідні, 

то поряд з його номером на опитувальному аркуші напишіть «так», якщо не 

згодні - «ні».  

Текст опитувальника 

1. Думаю, що успіх у житті залежить скоріше від випадку, ніж від 

розрахунку.  

2. Якщо я втрачу улюблене заняття, життя для мене втратить сенс.  

3. Для мене в будь-якій справі важливе виконання, а не кінцевий 

результат.  

4. Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від 

поганих взаємин з близькими.  

5. На мою думку, більшість людей живе далекими цілями, a не 

близькими. 

6. У житті у мене було більше успіхів, ніж невдач.  

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні.  

8. Навіть у звичайній роботі я намагаюся удосконалити деякі її 

елементи.  

9. Поглинений думками про успіх, я можу забути про запобіжні заходи.  

10.Мої близькі вважають мене ледачою людиною.  

11.Думаю, що в моїх невдачах винні скоріше обставини, ніж я сам.  

12.Мої батьки занадто строго контролюють мене.  

13.Терпіння в мені більше, ніж здібностей.  

14.Лінь, а не сумніви в успіху змушують мене занадто часто 

відмовлятися від своїх намірів.  

15.Думаю, що я впевнена у собі людина. 
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16.Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою 

користь.  

17.Я не старанна людина.  

18.Коли все йде гладко, моя енергія підсилюється.  

19.Якби я був журналістом, я писав би радше про оригінальні винаходи 

людей, ніж про події.  

20.Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів.  

21.Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх ровесників.  

22.Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей.  

23.Я міг би досягти більшого, звільнившись від поточних справ.  

Опрацювання результатів 

За кожну відповідь ставиться 1 бал:  

тільки за відповіді «так» - за положеннями 2, 6-8, 14, 16, 18, 19, 21-23;  

тільки за відповіді «ні» - щодо положень 3-5,9-13, 15, 17, 20.  

Потреба в досягненнях (ПД) дорівнює сумі балів за відповіді «так» і 

«ні».  

Таким чином, оцінна шкала - від 0 до 23 балів.  

Чим більшу суму балів набирає опитуваний, тим більшою мірою у 

нього виражена потреба в досягненнях. 
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Додаток З 

Тестування для визначення STEM-грамотності 

1. STEM-навчання це 

 а) навчальний процес, який сприяє формуванню ІКТ-компетентностей 

та практичним навичкам; 

б) системний процес, який спрямовано на формування ключових 

компетентностей і практичних навичок; 

в) етап уроку, який спрямований на формування математичних і 

мовленнєвих компетентностей. 

 

2.Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в 

освіті, що охоплює... 

а) природничі науки (Science); 

б) технології (Technology); 

в) технічну творчість (Engineering); 

г) математику (Mathematics). 

 

3. На STEM-уроках/заняттях здобувачі освіти:  

а) отримують готові знання та відповіді на запитання; 

б) не шукають відповідей на запитання; 

в) досліджують, роблять висновки самостійно або за підтримки 

педагога/ментора. 

 

4. Де зображено STEM урок? 
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а) б) 

 

в) на двох зображеннях. 

 

5. Як доцільніше впроваджувати STEM-підходи під час викладання 

предмету? 

а) усі уроки з предмету розробляти та проводити на засадах STEM-

підходів; 

б) застосовувати елементи STEM на кожному уроці з предмету; 

в) STEM-підходи впроваджувати доцільно та системно: включати 

елементи STEM на деяких уроках, окремі уроки проводити як STEM-уроки;  

г) реалізовувати STEM-проєкти 

 

6. Позначте чотири провідні підходи STEM-освіти для здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності: 

а) компетентнісний; 

б) особистісно-орієнтовний; 

в) діяльнісний; 

г) міжпредметні зв'язки; 

д) інтеграція, трансдисциплінарність; 

е) навчання через проєктну та дослідницьку діяльність; 

ж) бінарний; 
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з) дослідницький. 

Тестування знання методик профорієнтаційної діяльності 

1. Знайдіть відповідність між твердженнями. 

Професійна орієнтація населення за змістовими напрямами 

функціонування має такі структурні елементи: 

 

1) професійна 

інформація 

А) організована взаємодія фахівця з професійної 

орієнтації та особи, яка отримує послугу, що спрямована 

на оптимізацію її професійного самовизначення на основі 

виявлення індивідуально-психологічних характеристик, 

особливостей життєвих ситуацій, професійних інтересів, 

нахилів, стану здоров’я та з урахуванням потреби ринку 

праці 

2) професійна 

консультація 

Б) науково обґрунтована система заходів, що забезпечує 

входження, оволодіння та досягнення особою 

професійної майстерності у конкретному виді 

професійної діяльності на конкретному робочому місці 

3) професійний 

відбір 

В) науково обґрунтована система заходів, що створює 

умови для встановлення професійної придатності особи 

до конкретних видів професійної діяльності та посад 

згідно з нормативними вимогами і конкретним робочим 

місцем 

4) професійна 

адаптація 

Г) документовані або публічно оголошувані відомості про 

трудову діяльність та її роль в професійному 

самовизначенні особи, інформація про стан, потребу і 

динаміку ринку праці, зміст та перспективи розвитку 

сучасних професій і вимоги до особи, форми та умови 

оволодіння ними, можливості професійно-

кваліфікаційного зростання і побудови кар’єри, що 
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спрямована на формування професійних інтересів, 

намірів та мотивації особи щодо вибору або зміни виду 

трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи 

2. Укажіть, яке твердження, на Вашу думку, є правильним: 

Професійне самовизначення:  

а) процес і результат вибору професії;  

б) найважливіша характеристика розвитку особистості;  

в) показник успішності вихідного етапу професійного розвитку;  

г) найважливіша лінія її життєвого і особистісного самовизначення;  

д) внутрішня якість особистості, що дозволяє усвідомлено і самостійно 

здійснювати стратегію формування та реалізації професійного наміри. 

 

3. Знайдіть відповідність між твердженнями. 

Принципи, залучення яких дозволяє успішно здійснювати 

профорієнтаційну діяльність в контексті професійного самовизначення 

особи, полягають у такому: 

1) принцип 

культуровідповідності 

А) орієнтує на розвиток особистості, визнання 

цінності людського життя і індивідуальності кожної 

людини, спрямованість на особистість та її нахили, 

запити й потреби 

2) гуманістичний 

принцип 

Б) передбачає формування у молодої особистості 

діяльнісної позиції щодо професійного 

самовизначення і становлення її як фахівця, 

активність у визначенні себе, своєї майбутньої 

професії і свого місця в житті 

3) принцип 

суб'єктності 

В) увиразнює взаємний зв'язок і єдність суб'єктів 

профорієнтаційної системи, які спрямовані на 

реалізацію спільної мети профорієнтації - 

професійного самовизначення людини і становлення 
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її як фахівця 

4) принцип інтеграції Г) передбачає опанування старшокласником 

ціннісно-смислових підстав свого професійного 

самовизначення 

 

4. Учитель у процесі здійснення профорієнтаційної діяльності НЕ має 

враховувати:  

а) особистісну спрямованість, провідний тип діяльності, провідні 

новоутворення, мотиви, рівень розвитку механізмів мислення, які характерні 

для даної вікової групи;  

б) соціальний статус родини учнів, рівень їх доходів, рівень освіти 

батьків; 

в) особливості формування в учнів образу "Я", розвиток у них 

рефлексії;   

г) особливості формування навичок самоосвіти. 

 

5. Професіограма НЕ містить:  

а) загальні відомості про професію, спеціальність (назва, потреба у 

фахівцях, посади, які можна зайняти особа після набуття професії, 

перспективи професійного зростання тощо);  

б) виробничу характеристику професії (зміст та умови праці, матеріали, 

робочий інструмент, процес організації праці та її результати, рівень 

механізації \ автоматизації тощо);  

в) санітарно-гігієнічні умови праці із зазначенням можливої шкоди 

організму та переліком фізіологічних умов й медичних протипоказань;  

г) перелік обсягу знань і вмінь, які необхідні для успішної професійної 

діяльності, із виділенням тих, що визначають професійну майстерність;  

д) перелік обсягу заробітньої платні та перелік видатних осіб, що 

опанували дану професію; 
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е) характеристику можливих форм професійного навчання, можливості 

підвищення кваліфікації;  

ж) психограму професії (характеристику психологічних вимог до 

людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також 

психофізіологічних протипоказань). 

 

6. Класифікація типів професій за предметом праці Є. Климова не 

містить групи: 

а) «Людина-людина»,  

б) «Людина-гаджет», 

в) «Людина-техніка»,  

г) «Людина-знакова система»,  

д) «Людина-природа»,  

е) «Людина-художній образ».  

 

7. Знайдіть відповідність між твердженнями. 

1) Диференційно-

діагностичний 

опитувальник 

Є.О.Клімова 

А) Опитувальник (близько 90 питань) дозволяє 

встановити схильність особистості до однієї з більш 

ніж двадцяти основних професійних сфер 

2) Карта інтересів 

А.Є.Голомштока 

Б) Методика призначена для відбору на різні типи 

професій відповідно до класифікації типів професій 

Є Клімова. Результати опитування (близько 30 

питань із вибором альтернативних відповідей) 

показують, до якої професійної сфери людина 

відчуває схильність і проявляє інтерес 

3) Опитувальник 

професійних 

схильностей 

Л. Йовайши 

В) Опитувальник призначений для виявлення рівня 

сформованості й усвідомленості життєвих планів, 

захоплень, професійних намірів, знань про професії, 

оцінки власної придатності до професії 
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4) Анкета 

«Професійні наміри» 

Г) Ця методика (близько 25 питань) застосовується 

для оцінки схильностей особистості до різних сфер 

професійної діяльності: мистецтво, техніка, робота з 

людьми, розумова праця, фізична праця, 

виробництво товарів і послуг 

 

8. Укажіть окремо форми і методи профорієнтаційної діяльності з 

поданого переліку: добір діагностувального матеріалу і діагностувальних 

карт; профорієнтаційна діагностика, заняття та тренінги з планування 

кар'єри; консультації з вибору профілю навчання; анкетування; організація і 

проведення екскурсій; зустрічі з представниками підприємств, організацій, 

установ, ЗВО; профорієнтаційна робота з батьками, закриті бесіди-інтерв'ю з 

підготовлених запитань, відкриті бесіди-інтерв'ю, опитувальники 

професійної мотивації, опитувальники професійних здібностей, особистісні 

опитувальники, проєктивні особистісні тести, моніторинг, збір непрямої 

інформації про учня від знайомих, батьків, друзів, педагогів і т.д., 

психофізіологічне обстеження для того, хто обирає професію з особливими 

умовами праці, ігри і тренінги, що моделюють ситуації професійного 

спілкування або морального вибору в процесі трудової діяльності, за 

допомогою тренажерів; професійна реклама та агітація оперативна і 

приваблива для старшокласників, екскурсії на підприємства і в навчальні 

заклади, зустрічі з фахівцями, профорієнтаційні уроки як система занять, а не 

окремі заходи, засоби масової інформації; побудова системи різних варіантів 

дій учня, що ведуть до певної мети і дозволяють виділити найбільш 

оптимальні варіанти перспектив, використання різних схем альтернативного 

вибору з наявних варіантів вибору професії; моральна емоційна підтримка на 

фоні прийнятних психологічних обставин 

Форми Методи 
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Додаток Й 

Анкета «Самодіагностика педагогічної діяльності» 

 

1. Чи пов’язуєте Ви свої труднощі з тим, що недостатньо глибоко знаєте 

теоретичні питання психології дитини? (Так, важко відповісти, ні). 

2. Можливо Ваші труднощі пов’язані з тим, що Ви оволоділи не всіма 

способами, методами, прийомами активізації учнів у процесі навчання? (Так, 

важко відповісти, ні). 

3. Чи важко Вам формулювати питання проблемного характеру, 

створювати проблемні ситуації в навчальному процесі? (Так, важко 

відповісти, ні). 

4. Чи часто Вам вдається на лабораторних і практичних заняттях 

організовувати роботу учнів так, щоб вона проходила у формі невеликого 

дослідження? (Так, важко відповісти, ні). 

5. Чи часто Вам вдається на уроках використовувати наукові факти так, 

щоб вони сприяли розвитку мислення учнів? (Так, важко відповісти, ні). 

6. Чи важко Вам організовувати дискусію на уроках? (Так, важко 

відповісти, ні). 

7. Чи володієте Ви уміннями розглядати явища, події, факти в ході 

пояснення нового матеріалу з позицій міждисциплінарного підходу (показати 

всезагальність законів природи і суспільства, запроваджувати елементи 

системного бачення явищ і об’єктів і т.п.)? (Так, важко відповісти, ні). 

8. Чи завжди і в усіх класах Вам вдається підготувати завдання різного 

рівня складності для учнів? (Так, важко відповісти, ні). 

9. Чи часто Ви можете визначити, який вид завдань буде важким для 

учнів? (Так, важко відповісти, ні). 

10. Чи вдається Вам визначити ступінь усвідомленості володіння 

учнями світоглядними поняттями? (Так, важко відповісти, ні). 

11. Чи важко Вам викладати теоретичні та дидактичні питання з 

Вашого предмета? (Так, важко відповісти, ні). 
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12. Чи важко Вам аналізувати навчальний матеріал з точки зору 

сучасних досягнень науки, розвитку наукового знання? (Так, важко 

відповісти, ні). 

13.Чи завжди Вам вдається вибрати відповідний метод чи методичний 

прийом для реалізації мети уроку?(Так, важко відповісти, ні). 

14. Чи можете Ви оцінити те, що найбільше і найкраще Вам вдалось на 

уроці? (Так, важко відповісти, ні). 

15. Чи можете Ви оцінити, що не вдалось Вам на тому чи іншому уроці, 

які були труднощі? (Так, важко відповісти, ні). 

16. Чи завжди Вам вдається бачити недоліки тих уроків, які Ви 

відвідуєте (уроки Ваших колег)? (Так, важко відповісти, ні). 
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Додаток К 

Методика Н. Фетіскіна «Діагностика рівня парціальної готовності до 

професійно-педагогічного саморозвитку» 
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Додаток Л 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Колективна монографія 

1. Кода С. Теоретичні та методичні засади формування освітнього 

STEM-середовища у закладах загальної середньої освіти. Інноваційні 

технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. 

ред. Г.Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. 

С. 135-156. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Кода С.В. Освіта в системі факторів впливу на професійне 

самовизначення особистості. Педагогічні науки  : збірник наукових праць. 

Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. Ч. 1. С. 88-95. 

3. Кода С.В. Професійне самовизначення особистості в умовах 

освітнього середовища. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. 

Херсон : РІПО, 2010. Вип. 7. С. 27-31. 

4. Кода С., Чайченко Н. Вплив освітнього середовища на професійне 

самовизначення особистості. Імідж сучасного фахівця. Полтава, 2010. 

№ 5 (104). С. 5-8. 

5. Кода С.В. Вплив освітнього середовища на формування учнів 

здібностей до професійного самовизначення. Гуманізація навчально-

виховного процесу : збірник наукових праць. Слов’янськ : СДПУ, 2011. 

Вип. LIV. С. 337-343. 

6. Кода С.В. Сутність і структура готовності учителів фізики до 

управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. 

Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 4(22). Ч. 2. С. 148-152. 

7. Кода С.В. Стан проблеми підготовки вчителів фізики до управління 

професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. Фізико-

математична освіта. 2020. Вип. 4(26). Ч. 2. С. 24-28. 
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Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 

8. Koda S.V. About formation of readiness of physics teachers to manage 

professional self-determination of pupils in postgraduate education. Future 

science: youth innovations digest : International scientific journal. 2019. Volume 

3, Issue 3. Р. 70-75. 

 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

9. Кода С.В. Професійне самовизначення старшокласників – важлива 

складова профілізації сучасної школи. Інноваційні освітньо-виховні 

стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний аспект : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю (м. Суми, 17-18 листопада 2010 року). Суми : РВВ СОІППО, 2010. 

С. 48-50. 

10. Кода С.В. Вибір майбутньої професії як одне з найважливіших 

стратегічних рішень старшокласника. Інноваційний розвиток суспільства за 

умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів IV Міжнародної 

науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, науковців. Суми : 

видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2011. С. 194-197. 

11. Кода С.В. Моніторинг якості підготовки старшокласників до 

професійного самовизначення. Освіта Сумщини : інформаційний, науково-

методичний журнал. 2011. № 4 (12). С. 41-44. 

12. Кода С.В. Вплив освітнього середовища на формування в учнів 

здібностей до професійного самовизначення. Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Суми, 03 грудня 2015 року). Суми : видавничо-виробниче 

підприємство «Мрія», 2015. Ч. 1. С. 47-49. 

13. Кода С.В. Професійне спрямування учнів в умовах модернізації 

освітнього середовища. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : 
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матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 

08 грудня 2016 року). Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. Ч. 1. С. 55-59. 

14. Кода С.В. STEM-освіта – шлях до професійної майстерності 

педагога. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і 

практика : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної практичної 

конференції (м. Суми, 20 лютого 2019 року). Суми : НІКО, 2019. С. 149-152. 

15. Кода С.В. До питання про моделювання процесу формування 

готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням 

учнів. Діджиталізація в Україні: інновації в освіті, науці, бізнесі : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 16-18 вересня 

2019 року). Бердянськ, 2019. С. 108-109. 

16. Кода С.В. До питання про сутність і структуру готовності вчителів 

фізики до управління професійним самовизначенням учнів. Економіка, 

управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової 

глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Мелітополь, 14-15 січня 2020 року). Мелітополь, 2020. С. 123. 

17. Кода С.В. Професійне самовизначення учнів в умовах сучасного 

освітнього середовища. Особистісно-професійна компетентність педагога: 

теорія і практика : матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної 

практичної конференції (м. Суми, 27 лютого 2020 року). Суми : НІКО, 2020. 

С. 121-124. 

18. Кода С.В. Вплив освітнього середовища на формування в учнів 

здібностей до професійного самовизначення. Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка : збірник наукових статей. Суми : ФОП Цьома С. П., 

2020. Т. 1. С. 47-52. 

19. Кода С.В., Северин В.М. Упровадження елементів STEM-освіти на 

уроках фізики. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і 

практика : збірник наукових статей. Суми : НІКО, 2021. С. 409-413. 
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Опубліковані праці,  

які додатково відображають наукові результати дисертації 

20. Кода С.В.  Управління професійним самовизначенням учнів у 

процесі вивчення фізики в профільних класах : навчально-методичні 

рекомендації. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2014. 80 с. 

21. STEM-освіта: теорія і практика : анотований каталог / укладачі : 

С.М. Грицай, С.В. Кода. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 52 с. 

 

Апробація результатів дисертаційного дослідження 

Основні положення та результати проведеного дослідження апробовані 

на наукових заходах різних рівнів, зокрема, міжнародних науково-

практичних конференціях: «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-

культурних взаємодій» (Суми, 2011 р.); «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» (Суми, 2015-2016 рр.); «Діджиталізація в Україні: 

інновації в освіті, науці, бізнесі» (Бердянськ, 2019 р.); «Економіка, 

управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової 

глобалізації» (Мелітополь, 2020 р.); усеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: 

змістовний та технологічний аспект» (Суми, 2010 р.); «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» (Суми,  2019-

2021 рр.). 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на 

засіданнях кафедри фізики та методики навчання фізики Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2018-

2020 рр.). 

 

 


