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Становлення життєвих планів учнів, їхніх інтересів, мотивів вибору 

професій, як правило, будується на інформаційній основі.  Від того наскільки 

підлітки всебічно та об’єктивно обізнані про наявність професійно-значущих 

якостей у себе, а також про світ професій і специфіку професійного образу 

майбутнього фахівця, залежить, у підсумку,  усвідомленість рішення про своє 

майбутнє. 

Виходячи з позицій компетентнісного підходу вважаємо, що вагомою 

складовою предметної компетентності з фізики є її політехнічний складник. 

Техніка служить людині, полегшує її життя, стала невід’ємною складовою 

культури. Неможливо навіть уявити життя сучасної людини без використання 

різноманітної техніки. Проте, одночасно з врахуванням економічної 

доцільності використання техніки, слід враховувати вимоги її безпечного, 

зручного, екологічного використання, оскільки техніка може бути й 

небезпечною для людини. Не врахування наслідків запровадження техніки й 

технологій може викликати необоротні негативні процеси для всієї 

цивілізації та біосфери.  

Навчальна діяльність в контексті компетентнісного підходу – це така 

діяльність, яка прямо не спрямована на набуття знань, умінь та навичок, 

способів діяльності, вона забезпечує розв’язання практичних проблем, що 

можуть виникнути у буденному житті й професійній діяльності людини, 

через застосування знань, умінь, навичок та способів діяльності. 

Добір організаційних форм політехнічної освіти залежить від 

навчальної програми з фізики основної школи, змісту позакласної роботи у 

навчальному закладі, вибору факультативів, курсів допрофільної підготовки. 

Вагоме значення має система групових заходів (екскурсії, виставки, 

презентації тощо) та індивідуальних проектів з міжпредметним, 

політехнічним змістом. У процесі проектної політехнічної діяльності можна, 

наприклад, провести енергоаудит будинку, виявити фактори, що 

спричиняють втрату енергії; організувати соціологічне опитування з питань 

екологічної освіченості, створити фільм про сучасну техніку, розробити web-

сайт, а також організувати екскурсії, виставки тощо. Перевагами такої форми 

роботи є: знання невеликого обсягу теоретичного матеріалу, короткочасність, 

використання міжпредметних зв’язків, які підтверджують універсальність 

політехнічної освіти. 

Формування професійного самовизначення учнів у процесі 

розв’язування практичних завдань полягає у розкритті змісту професійної 

діяльності людини засобами прикладних навчальних задач (від професії – до 

людини), що сприяє посиленню гуманістичної спрямованості вивчення курсу 

фізики шляхом підвищення його «прикладного потенціалу», активізації 

пізнавальної діяльності учнів, набуття емоційно-ціннісного ставлення до 

майбутньої професії.  


