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involved in the program, note one fact: when they chose to develop their comprehensive
school model of active public school, they are competitive. In the framework of the
public school is actively refocusing on the individual student, to form an active civic
position of responsibility to themselves and to the community for the decision. As a
result of the model-active public school resources are used effectively for the benefit
of all residents of the community. School, becoming a community center, is more real
help from the local community, government and commercial entities.
This article gives us a very important example to use the historical events not
also the state significance but the local once in the teaching process which helps to
cause the wish to study well and more active. During last two years dozens trips
and journeys were organized around the different districts of the native country.
The main aims is to discover the unknown pages in the historical past which were
forbidden in the former USSR.
Key words: patriotism, social– active school, heritage, civil position, project
activity.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку особистості та
суспільства проблема психолого-педагогічної науки і практики полягає не
лише у відсутності теоретичних, методологічних, методичних, управлінських напрацювань для розв’язання проблем соціально-професійної орієнтації особистості. Головними причинами недостатньої динаміки розвитку
особистості і суспільства є відсутність: соціальної ситуації, сприятливої для
соціально-професійної орієнтації; соціально-економічного регіонального
середовища, зацікавленого в компетентних фахівцях; збалансованого ринку
праці; підготовленого для суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагога; ресурсів
для розширення ключових діяльностей особистості в умовах регіонального освітнього середовища тощо. Закономірно, що ці обставини не дають
змоги створити продуктивне навчально-виховне середовище, спрямоване
на формування в учнів рівнів компетентностей відповідно до етапів вікового розвитку на яких відбувається три фази входження в референтну зону:
адаптація, індивідуалізація та інтеграція.
Значною мірою виокремлення соціально-професійної орієнтації учнів в
умовах диференційованого навчання, розробка та впровадження сучасних
навчально-виховних комплектів (програма, науково-методичні рекомендації, підручник, посібник) дозволять сформувати їх життєво-трудові компетентності, сприятливі для гармонізації особистості; стабілізувати суспільні
відносини; розвивати соціально-економічне середовище; зменшувати рівень
соціальної напруги тощо.
У зв’язку з цим слід зазначити, що розробка та впровадження змістової
лінії «Соціально-професійна орієнтація» у Державному стандарті базової та
повної загальної середньої освіти набуває особливої ваги для особистості,
суспільства та держави.
Аналіз останніх досліджень. Філософські, психолого-педагогічні та
соціально-економічні засади формування в учнів виокремлених компонентів соціально-професійної орієнтації напрацьовані як українськими, так і
зарубіжними науковцями, що є підґрунтям для аналізу та роздумів. Окремо взяті навчально-виховні заходи на різних етапах розвитку особистості
із врахуванням ступеня розвитку суспільства та середовища представили
у своїх наукових доробках А. Н. Аверсанов, Б. Г. Ананьєв, В. Г. Бейлінсон,
П. Бергер, А. Бергсон, М. О. Бердяєв, І. Д. Бех, Н. М. Бібік, С. М. Бондаренко, В. І. Бондар, Л. Б. Бочева, П. П. Блонський, С. В. Волков, Л. I. Гавриленко,
В. І. Герасимчук, Ю. З. Гильбух, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, В. М. Іванов,
В. Г. Кремень, З. П. Ковязина, А. С. Макаренко, Ю. І. Мальований, Н. Г Никифорова, В. В. Олійник, І. Г. Песталоцці, А. П. Самодрин, В. І. Скрипка,
В. О. Сухомлинський, Т. М. Титаренко, К. Д. Ушинський, М. Д. Ярмаченко
та ін.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). У процесі соціально-професійної орієнтації учнів передбачається, що для життя і діяльно186
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сті особистості важливий як внутрішній об’єм засвоєного змісту навчання,
так і можливість та здатність його використання у запропонованих умовах.
Це спонукає вчених, у співпраці з освітньою практикою, спроектувати продуктивне навчально-виховне середовище, спрямоване на формування рівнів
компетентностей відповідно до етапів вікового розвитку особистості з метою поетапного входження в систему суспільних та соціально-економічних
відносин. Зазначимо, що така взаємодія в умовах старшої загальноосвітньої
школи має допомогти сформувати не лише когнітивну (знання) і операційно-технологічну (уміння) складові, а й мотиваційну, етичну (ціннісні
орієнтації), соціальну і поведінкову складові компетентностей особистості
старшокласника.
Диференціювання змісту навчально-виховних заходів має орієнтуватися
на конкретні досягнення учнів, рівень сформованості яких дає змогу функціонувати в навчальному і життєвому середовищах, що сприяє оволодінню
соціальним досвідом, навичками життя й трудової діяльності у межах обраного соціально-економічного середовища.
Слід підкреслити, що сучасний етап розвитку суспільства вимагає від
особистості таких складових компетентностей, які, характеризуючи її за
мірою особистісних здібностей, дають змогу включитись у продуктивну
діяльність. Забезпечити цей процес є одним із завдань держави у процесі
регулювання та впровадження освітніх проектів.
Основна частина. В Україні реформа рамкових основ освіти всіх рівнів
має поетапно розроблятися, апробовуватися та впроваджуватися. У результаті цього процесу вибудовується стратегія напрямів та шляхів поступу
особистості, суспільства та держави на сучасному та перспективному етапах розвитку. Це дозволить згармонізовувати суспільні відносини та розвивати соціально-економічну сферу у частині формування продуктивних
сил, спрямованих на обслуговування соціально-економічного середовища
за галузевим принципом.
За оцінкою фахівців, які досліджують формування доданої вартості в
системі неперервної освіти, виділяється показник на рівні 250 відсотків для
системи загальної середньої освіти. Тому базова і повна загальна середня
освіта у реформаторському освітньому процесі має спрямовувати зусилля і
доступні ресурси на: соціально-професійну орієнтацією учнів; формування
компетентностей; збереження і розвиток національної культурно-історичної
спадщини; запозичення найкращих напрацювань людства на теренах цивілізованого світового співтовариства; входження в європейський і світовий
полікультурний і соціально-економічний простір зі своїми перевагами, які
стануть складовими загальнолюдських цінностей світового рівня тощо.
Складність полягає в узгодженні існуючих навчально-виховних заходів в
основній і старшій школі з суспільними та соціально-економічними потребами регіонального й державного масштабу, а також в необхідності орга187
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нізації його порівняльного супроводу з головними сучасними світовими
характеристиками.
Значною мірою це стосується Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, де сьогодення вимагає продовження досліджень
у напрямі доцільності введення змістової лінії «Соціально-професійна орієнтація», яку ми розглядаємо в двох аспектах. А саме:
Соціально-професійна орієнтація – комплексна науково обґрунтована
система змісту неперервної освіти й технологій (форм, методів, засобів)
спрямування особистості в систему соціальних і професійних відносин,
у контексті синергетичного підходу, з метою вирішення лінійних та нелінійних завдань, формування компетентностей на різних етапах розвитку із
врахуванням вікових особливостей, які дають їй можливість функціонувати
в умовах швидкозмінного середовища, в особистісному і суспільному відношенні, відповідно до її соціального статусу, пов’язаного з професійною
приналежністю. (М. І. Піддячий. 2012р.);
Соціально-професійна орієнтація – процес спрямування особистості
в систему соціальних і професійних відносин, завдяки формуванню компетентностей на різних етапах розвитку із врахуванням вікових особливостей,
які дають їй можливість функціонувати в умовах швидкозмінного середовища. (М. І. Піддячий. 2012р.).
Зазначені комплексна науково обґрунтована система та процес спонукають освітню науку та практику до тісної взаємодії у напрямку розроблення соціально-професійно зорієнтованого навчально-виховного комплекту
(програма, науково-методичні рекомендації, підручник, посібник) для учнів
8 – 11 класів. Слід підкреслити, що це зумовлюється такими чинниками:
на основі автентичних знань забезпечується поступ цивілізованого суспільства; технології, які сприяють доступу до цінної інформації, динамічно
змінюються, як правило вони надійніші і швидші; пропоновані навчальні
програми для старшої школи, які базуються на принципах формування в
старшокласників базових і спеціальних (профільних) знань, на момент їх
впровадження часто не відповідають сучасним вимогам; молоде покоління
потребує формування компетентностей, які допоможуть йому впоратись із
сучасними і майбутніми викликами «знаннєвого» суспільства; традиційні
програми базуються на вивченні фактологічного матеріалу, удосконаленні
частини знань і потребують заміни на нові, в яких наголос робиться на
розвиток навичок мислення, формування креативності, налагодження міжособистісних відносин тощо.
Враховуючи тенденцію прагнення особистості, суспільства та держави
до європейських та світових «прогресивних союзів», такий підхід, в означеній частині, може в майбутньому забезпечувати виконання частини завдань
наближення до самодостатніх ідейно і духовно інтегрованих суспільств
[1; 3; 9; 10; 18], які в окремих концепціях світового економічного господа188
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рювання знаходяться на найвищій щаблині особистісного та суспільного
розвитку…
Реструктуризація світових суспільних відносин та соціально-економічних процесів вимагає періодичного оновлення змісту, методів і форм
навчання [7]. Динаміка демократичних процесів і деформації навколо демократизації, зростання числа країн з ринковою економікою все гостріше
порушують питання соціально-професійної орієнтації (базові й спеціальні
знання і вміння) учнів 8 – 11 класів, змісту знань підростаючого покоління після закінчення загальноосвітньої школи, перед вступом до вищих навчальних закладів, в процесі поетапного входження у ринок праці тощо.
Нова доба потребує розвитку педагогічного знання з урахуванням загальної
системи людинознавства [2], розвитку прогресивних традицій педагогічної
антропології, створення сучасних наукових теорій і методики професійного
розвитку і виховання особистості. Цілісній системі освіти має відповідати
цілісна педагогічна наука, яка охоплювала б усі ланки державної і громадської освіти та самоосвіти, сприяла розвитку неперервної освіти [20].
У сучасних умовах суспільного та соціально-економічного розвитку проектування освітньої реформи основної і старшої школи полягає в уточненні
і коригуванні навчально-виховних заходів: в централізації й диференціації
змісту навчальних програм, які містять базові й спеціальні складові, з послідовністю викладення того, що повинен знати і вміти учень; визначенні
мети досягнень, до яких прагнуть учні, та визначенні критеріїв і показників,
які допоможуть зорієнтуватися особистості в їх рівнях; в періодичному моніторингу освітнього змісту з метою виявлення відповідності бажаному результату, а також його прогнозуванню та запобіганню критичним ситуаціям;
в упорядкуванні оцінювальних критеріїв, пов’язаних із засвоєнням інваріантної і варіативної складової змісту освіти, стандартами освітніх галузей і
показниками, які забезпечують концентрацію уваги педагогів на результатах
навчання; у зміщенні акцентів критеріїв і показників основної і старшої
школи для підвищення якості навчально-виховного процесу засобами планування, стимулювання, фінансування, моніторингу, підручникотворення,
а також відзначення успіхів та акцентування уваги на виявлених недоліках
тощо. Сьогодні дедалі частіше використовуються такі процеси і предмети
природи, з якими людство не зустрічалося у своєму повсякденному житті.
Тому обов’язковою умовою вирішення поставлених технічних завдань стають відкриття в природі тих чи інших явищ і процесів, пізнання їх законів і
їх різнобічних дій. В сучасний період потреби суспільства вимагають, щоб
наука у своєму розвитку випереджала техніку і виробництво [13].
У зв’язку з цим, зауважимо, що створити чітко визначений тип загальноосвітньої соціально-професійно зорієнтованої системи на довготривалий
термін, який за визначеними показниками влаштує усі зацікавлені сторони,
в принципі неможливо. У міжнародному освітньому просторі практикується
189
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використання різних видів (пристосованих до місцевих умов) складових
освітньої системи, акценти в яких розставляються з урахуванням як особистісних характеристик учнів [6; 11], так і національних і регіональних
особливостей.
Разом з тим підвищення рейтингу загальноосвітньої школи залежить від
якості державної і регіональної складових навчально-виховного комплекту.
Розробка соціально-професійно орієнтованої моделі за активної участі вчителів розглядається як інструмент динамічного розвитку старшої школи [12;
22]. Отримавши можливість реформування навчально-виховного комплекту,
школа і викладачі свідомо включаються в творчий процес, що в результаті покращує мікроклімат і командну результативність на шляху створення
якісного освітнього результату. Цей процес допомагає у створенні не лише
якіснішого комплекту, а й надихає педагогічних працівників до креативних
дій в процесі організації і проведення навчально-виховних заходів, що в
свою чергу дозволяє на новому рівні зрозуміти сутність освітніх проблем
[19] і окреслити напрями побудови перспективної моделі творчої школи.
Водночас забезпечення стабільного розвитку національного й регіонального полікультурного освітньо-культурного простору є одним із завдань
управлінсько-громадської структури державного рівня [14; 15]. Її функції
поєднують потреби щоденного життя загальноосвітньої школи з національною та міжнародною суспільною і соціально-економічною політикою, а
також налагодження механізму реагування на недоліки і їх усунення.
Особливого підходу потребує створення прогресивних програм розвитку
старшої школи і післядипломної педагогічної освіти. Розробка і реалізація
цих програм уможливить підтримку місцевими органами влади старшої
школи в роботі над побудовою регіональної соціально-професійно зорієнтованої освітньої системи та впровадженням державної освітньої політики;
забезпечення динаміки педагогічної майстерності на новому рівні особистісного і суспільного розвитку; поглиблення, розвиток і взаємозв’язок
природничо-математичного, технологічного, художньо-естетичного [16]
та інших розділів, відображених у державному освітньому компоненті.
Зауважимо, що запорукою успіху загальноосвітньої системи певної країни є висококваліфіковані та мотивовані вчителі. Такий вчитель формується
поетапно, його соціально-професійний статус, соціальні виплати і гарантії
мають бути високими. Підготовка висококваліфікованого вчителя старшої
школи відбувається в процесі поєднання самонавчання і викладання з науковими дослідженнями [21]. В цьому процесі відбувається формування у
вчителя здатності до самостійного аналізу і розв’язання проблем на етапі
перегляду власної педагогічної діяльності, з допомогою освітньої науки і
системи післядипломної педагогічної освіти.
Практика використання пристосованих до місцевих умов складових
різних варіантів соціально-професійно зорієнтованих освітніх моделей,
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акценти в яких розставляються з урахуванням національних і регіональних особливостей, зможе максимально задовольнити освітні запити учнів.
У цьому процесі має бути особистісний і колективний поступ [4; 5; 8] на
шляху створення державної освітньої системи, її періодичне коригування
залежно від динаміки та характеру змін і напрямів розвитку, а також пошук
у сучасних умовах оптимальних шляхів поступу особистісного, суспільного
та соціально-економічного характеру.
У зв’язку з цим в зміст освіти та державні вимоги до освітньої галузі
«Технології» Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти пропонується проект змістової лінії «Соціально-професійна орієнтація». А саме:
Основна школа
Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Трудова діяльність Знають мету, завдання, види, класифікацію та
об’єкти спрямування трудової діяльності людини
Праця людини
Знають предмети і знаряддя праці; професії та
трудовий процес найпоширеніших сфер діяльності; вплив наявних умов на результати праці; етичні
норми поведінки у процесі праці
Професійна
Уміють оптимізувати процес професійного самоорієнтація
визначення із врахуванням індивідуально-психологічних характеристик, показників професійної
придатності та потреб ринку праці в кадрах
Ринок праці
Знають структуру професійної підготовки
Господарювання
Уміють аналізувати ринок праці
у побуті
Застосовують навички господарювання у побуті із
використанням наявних засобів
Підприємницька
Оцінюють результати ведення домашнього господіяльність
дарства і стан сімейної економіки
Соціально-профе- Виявляють ставлення до підприємницької діяльсійна взаємодія
ності
Оцінюють процес соціально-професійної взаємодії на ринку праці
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Старша школа
Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
І н ф р а с т р у к т у р а Знають регіональні та державні об’єкти здійснення
трудової діяльності трудової діяльності; шляхи і форми забезпечення
трудовими ресурсами (продуктивними силами)
Здійснення трудо- Знають об’єкти спрямування трудової діяльності
вої діяльності
Управління трудо- Застосовують закони управління трудовою діяльвою діяльністю
ністю
Професійна куль- Уміють організувати трудовий процес; розвивати
тура
професійну творчість; дотримуватись трудової етики
Професійна орієн- Застосовують наявні знання і вміння для визначентація
ня та коригування професійної траєкторії із урахуванням показників критеріїв професійної придатності та потреб ринку праці в кадрах
Ком п е т е н т н о с т і Застосовують компетентнісний підхід у процесі
особистості
побудови професійної та життєвої траєкторії
Результативність Оцінюють соціальну значущість та економічні ретрудової діяльності зультати трудової діяльності
Підприємницька ді- Знають структуру підприємницької діяльності,
яльність
умови її впровадження та критерії оцінювання
Соціально-профе- Оцінюють результати соціально-професійної взаєсійна взаємодія
модії на ринку праці
Примітка: Доопрацювання потребують складові змісту освіти «Природозбереження» та «Здоров’язбереження».
Закономірно, що проект соціально-професійної орієнтації учнів має
пройти етапи розроблення та впровадження в системі загальної середньої
освіти. А саме:
Концепція соціально-професійної орієнтації особистості.
Навчально-виховний комплект (програма, науково-методичні рекомендації, підручник, посібник), його експериментальна перевірка з наступним
впровадженням в освітню практику.
Отримання грифу Міністерства освіти і науки України на навчально-виховні комплекти та введення їх в зміст освіти.
Внесення доповнень та змін до Державного стандарту в частині: зміст
освіти; державні вимоги до рівня освітньої підготовки.
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Застосування норм Державного стандарту з метою підвищення рівня
життєдіяльності особистості, соціально-економічного розвитку суспільства
та держави.
Висновки. Динаміка змін, що відбуваються у суспільствах та регіональних середовищах, спонукає педагогічну науку у взаємодії з освітньою
практикою на розробку змісту навчально-виховних заходів, спрямованих
на вивчення наявного та перспективного світоустрою за певними законами, закономірностями та принципами розвитку особистості, суспільства
та держави. Це має сприяти формуванню компетентностей особистості,
які зменшать ризики функціонування в умовах швидкозмінних соціальних
і професійних систем.
Очевидно, що шлях вирішення цієї проблеми знаходиться в площинах
зміни суспільної ситуації та розробки науково обґрунтованого, практично
орієнтованого змісту навчально-виховних заходів та навчально-виховних
комплектів (програма, науково-методичні рекомендації, підручник, посібник). Одним із завдань впровадження в освітню практику змісту навчально-виховних заходів є спрямування учнів на шлях продуктивної соціально-професійної взаємодії в умовах регіонального середовища, на певному
етапі їхнього розвитку, із урахуванням вікових особливостей.
Значною мірою виокремлення соціально-професійної орієнтації учнів в
умовах диференційованого навчання, розробка та впровадження навчально-виховних заходів дозволять формувати їх життєво-трудові компетентності, потрібні для гармонізації особистості; сприяти стабілізації суспільних
відносин, розвитку соціально-економічного середовища та зменшенню
рівня соціальної напруги.
Саме тому наявність змістової лінії «Соціально-професійна орієнтація»
(освітня галузь «Технології») в інваріантній складовій основної та старшої
школи Державного стандарту набуває особливої ваги для особистості, суспільства та держави. Нагального дослідження потребує: доцільність відновлення в Державному стандарті інваріантної складової освітньої галузі
«Технології» для учнів 10-11-их класів; вирішення проблеми соціально-трудової орієнтації в умовах профільного навчання…
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Н. И. Пиддячий
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
УЧАЩИХСЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БАЗОВОГО И
ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обоснована необходимость социально-профессиональной
ориентации учащихся; формирование жизненно-трудовых компетентностей, которые позволят личности функционировать в условиях быстро
меняющихся социальных и профессиональных систем; проектирование
учебно-воспитательной среды, благоприятной для овладения социальным
опытом в пределах социально-экономической среды; обеспечение процесса
включения учеников в деятельность со стороны государства в процессе
регуляции и внедрения «образовательных проектов».
Ключевые слова: адаптация; гармонизация; дифференциация; деятельность; индивидуализация; интеграция; компетентность; учебно-воспитательный комплект; учебник; пособие; образовательная среда; региональная
среда; социальная ситуация; социально-профессиональная ориентация;
управление.
M. I. Piddyachyi
THE SOCIAL AND PROFESSIONAL ORIENTATION OF PUPILS:
THE STATE STANDARD OF THE BASIC AND THE FULL
COMPREHENSIVE SECONDARY EDUCATION
It registers in the article, that on the modern stage of development of personality
and society the problem of pedagogical science and practice consists not only in
absence of theoretical, methodological, methodical, administrative works for the
decision of problems of socially-professional orientation of personality. The main
reasons of insufficient dynamics of development of personality and society are
absence: social situation friendly to the socially-professional orientation; socioeconomic regional environment interested in competent specialists; balanced
labor-market; resources for expansion of key to deyatel’nostey personality in
the conditions of regional educational environment and others like that. These
circumstances do not enable to create the productive uchebno-vospytatel’nuyu
environment directed on forming in the students of levels of kompetentnostey in
accordance with the stages of age-dependent development on which three phases
of including are in a reviewer area: adaptation, individualization and integration.
To a great extent excretions of socially-professional orientation of students
in the conditions of the differentiated studies, development and introduction of
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modern uchebno-vospytatel’nykh complete sets allows to form their vitallylabors of competence, personalities friendly to harmonization; to stabilize the
public relations; to develop a socio-economic environment; to diminish the level
of social tension.
Key words: adaptation; harmonization; differentiation; activity;
individualization; integration; competence; uchebno-vospytatel’nyy complete
set; textbook, manual, educational environment; regional environment; social
situation; socially-professional orientation; management.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФІЗИКИ У
ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Н. В. Подопригора, кандидат педагогічних наук, доцент, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка, докторант кафедри
фізики та методики її викладання,
e-mail: npodoprygora@ukr.net
У статті розглядаються науково-методологічні засади побудови моделі
методичної системи навчання математичних методів фізики у курсі теоретичної фізики педагогічного університету з урахуванням відповідних
педагогічних умов.
Ключовi слова: методична система, педагогічний університет, математичні методи фізики, педагогічне моделювання.
Постановка проблеми. Курс математичних методів фізики (ММФ) у
циклі дисциплін професійної та практичної підготовки студентів вищого
педагогічного навчального закладу відіграє особливу роль у професійній
науково-предметній підготовці майбутніх вчителів фізики – як у плані формування певного рівня фізико-математичної культури, інтелектуального розвитку, так і в плані формування наукового світогляду, розуміння сутності
та практичної спрямованості фізичних дисциплін, оволодіння методами
математичного моделювання фізичних явищ та процесів. Одним з реальних
шляхів підвищення ефективності навчального процесу, підвищення якості
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