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Кода С.В.
СТАН ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ
У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. 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».
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної
літератури, педагогічне спостереження, анкетування. 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.
Результати. 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 професійним самовизначенням учнів та необхідність спеціальної підготовки до
такого управління у системі післядипломної освіти.
Висновки. Цілеспрямований розвиток здатності учнів до життєвого та професійного самовизначення в умовах, що змінюються,
має складати ядро та сутність особистісно-орієнтованої навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі, що
буде спільно виконуватися учнями та вчителями фізики. Проблема підготовки учителів фізики до управління
професійним самовизначенням учнів виявляється у необхідності формування у них прагнень сприяти професійному
самовизначенню учнів у процесі навчання фізики, знань та умінь здійснювати управління професійним
самовизначенням учнів у процесі навчання фізики у системі післядипломної педагогічної освіти.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: управління професійним самовизначенням учнів; професійна підготовка; учитель фізики; післядипломна освіта.

ВСТУП
Постановка проблеми. Соціально-економічні перетворення в Україні спонукають суспільство до проведення
інноваційних реформ у сфері освіти, висувають нові вимоги стосовно підготовки учнів до майбутньої професійної
діяльності в жорстких економічних умовах з урахуванням особливостей сучасного ринку праці. Свідомий і обґрунтований
вибір майбутньої професії випускниками закладів загальної середньої освіти є запорукою розкриття і розвитку ними
власних потенційних можливостей, основою для успішної життєвої самореалізації і самоствердження в суспільстві.
Здійснення прориву до якісно нової освіти – освіти ХХІ століття – освіти для людини має стати результатом
реформування загальноосвітньої школи в Україні. На вчителя фізики сьогодні покладається значна кількість завдань, які
спрямовані не лише на формування адекватної природничої картини світу в учнів, а й серед іншого на управління
професійним самовизначенням учнів у суспільстві. 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 фізики.
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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.
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 професійним
самовизначенням учнів та необхідність спеціальної підготовки до такого управління у системі післядипломної освіти.
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THE STATE OF THE PROBLEM OF TRAINING PHYSICS TEACHERS TO MANAGE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF
STUDENTS IN POSTGRADUATE EDUCATION
Svitlana Coda
Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine
Abstract.
Formulation of the problem. Professional self-determination of students is one of the main directions of educational work, which is focused on
preparing for a conscious choice of profession and determining their place in society. Physics teachers should make the most of their
subject for the correct and conscious management of professional self-determination of students in the field of "man-technician".
Materials and methods. Theoretical and empirical methods: systematic analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodological
literature, pedagogical observation, questionnaires. The practical state of the problem development through the survey of physics
teachers was studied: 132 physics teachers and out-of-school education institutions (regional branches of the Academy of Sciences)
aged from 24 to 65 years and experience of pedagogical activity from 1 to 42 years.
Results. According to the results of the questionnaires, it is established that in addition to objective difficulties (lack of necessary material and
technical base - physical equipment, reagents for experiments, etc., lack of physical profile, etc.) teachers are aware of difficulties
that can be overcome due to purposeful specially organized work in the system of postgraduate education: mastering special courses
within professional refresher courses; thematic trainings in the intercourse period; thematic seminars in the intercourse period;
methodical recommendations for working with students. The analysis of the survey results shows that teachers are aware of the
importance of managing students' professional self-determination and the need for special training for such management in the
system of postgraduate education.
Conclusions. Purposeful development of students' ability to vital and professional self-determination in changing conditions should be the core
and essence of personality-oriented educational work in secondary school, which will be performed jointly by students and physics
teachers. The problem of preparing physics teachers to manage professional self-determination of students is manifested in the need
to form in them the desire to promote professional self-determination of students in the process of teaching physics, knowledge and
skills to manage professional self-determination of students in teaching physics in postgraduate pedagogical education.
Key words: management of professional self-determination of students; professional training; physics teacher.
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