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The main methods of the research in this article are the theoretical analysis of 
philosophical and psychological and pedagogical literature of studied problem, which help to 
define the concept of the professional self-determination and the general factors of 
incipience of this phenomenon in the educational process of general educational institution. 

The professional self-determination is the long term process of harmonization of 
personal and social needs during all life. 

Besides, the concept of the professional self-determination is closely related with 
concept of the professional socialization, which means the certain level of social professional 
identity. It is meant the identification of oneself as the representative of the certain 
profession. The main contradiction in the process of the professional self-determination is 
that this process is bilateral and consist the objective and subjective dimension. 

The pedagogical activity, which is aimed at shaping of the professional self-
determination of high school students, is defined as one of the most important area of work. 
There is also defined the main groups of factors of this process:  macrofactors, middlefactors 
and microfactors. 

The main prospective ways of further investigation are the designing of methods of 
forming of skills of self-determination of students in the choice of the profession in the 
conditions of modern general educational institution. 

Key words: professional orientation, profession self-determination, factors of 
profession self-determination. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
НА УРОКАХ ФІЗИКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ТЛОМ 

 

У статті розглѐнуто питаннѐ формуваннѐ клячових компетентностей учнів 
основної школи на уроках фізики з підприюмницьким тлом. Розкрито сутність 
проектуваннѐ і реалізації уроків фізики з підприюмницьким тлом, описано види та 
характеристики клячових компетентностей учнів, задіѐних у виконанні завдань 
зазначених уроків (уміннѐ вчитисѐ, компетентність з інформаційних-
комунікативних технологій, загальнокультурна, соціальна, громадѐнська, 
підприюмницька, здоров’ѐзбережувальна). Показано, що застосуваннѐ в шкільній 
практиці уроків фізики з підприюмницьким тлом длѐ формуваннѐ клячових 
компетентностей учнів основної школи ю доцільним. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, клячові компетентності, уроки 
фізики з підприюмницьким тлом, учні основної школи. 

 

Постановка проблеми. Дослідженнѐ тенденцій сучасного розвитку 
освіти свідчить про широкомасштабне впровадженнѐ в педагогічну 
практику різних країн компетентнісно-оріюнтованої освіти, ѐка сприѐю 
формування в учнів життюво-важливих (клячових) компетентностей. 
Сьогодні компетентнісний підхід у навчанні не лише сприѐю модернізації 
змісту освіти, а й доповняю ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, 
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що допомагаять освітѐнам гармонійно поюднувати педагогічний досвід та 
реалізувати сучасні освітні цілі. 

Сучасному випускнику школи потрібні ґрунтовні фізичні знаннѐ, ѐкі 
дозволѐять йому успішно інтегруватисѐ в соціум і адаптуватисѐ в ньому в 
умовах нового технологічного устроя. Проте, згідно з результатами 
досліджень Міжнародної програми з оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів 
у сфері функціональної грамотності (PISA), випускники України правильно 
розв’ѐзуять завданнѐ лише репродуктивного характеру й демонструять 
недостатні вміннѐ застосовувати набуті знаннѐ до розв’ѐзаннѐ завдань 
прикладного змісту. Тому навчально-виховний процес вітчизнѐної школи 
потребую істотного посиленнѐ активної діѐльності школѐрів, розвитку їх 
особистісних ѐкостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові 
знаннѐ і застосовувати їх у різних життювих ситуаціѐх. 

Розв’ѐзати ці актуальні завданнѐ можна, застосовуячи 
компетентнісний підхід у навчанні, ѐкий дозволѐю змістити акцент із 
накопиченнѐ учнѐми фізичних знань, умінь і навичок до формуваннѐ 
творчих особистостей, здатних до саморозвитку, самовдосконаленнѐ, 
самовизначеннѐ. Оскільки традиційне навчаннѐ фізиці передбачаю, 
головним чином, запам’ѐтовуваннѐ великої кількості інформації та мало 
часу відводитьсѐ на розвиток творчої ініціативи учнів, то актуальноя ю 
потреба використаннѐ інноваційних педагогічних підходів, зокрема 
розробки та впровадженнѐ уроків з підприюмницьким тлом. Сутність таких 
уроків полѐгаю в організації самостійної пошукової, творчої діѐльності учнів, 
активізації підприюмливості та ініціативності в навчально-пізнавальній 
діѐльності учнѐ й максимальне наближеннѐ його до життѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Упровадженнѐ компетентнісного 
підходу у шкільну освіту досліджували Г. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, 
А. Хуторський та інші, у систему шкільної фізичної освіти – П. Атаманчук, 
О. Лѐшенко, М. Мартиняк, М. Шут та інші. Проте праці вітчизнѐних та 
зарубіжних науковців із названих проблем стосуятьсѐ, в основному, 
профільної школи. 

М. Силатуський *5+ доводить, що підприюмливість та ініціативність ю 
одніюя з важливих клячових компетентностей. Упровадженнѐ уроків з 
підприюмницьким тлом у практиці навчаннѐ різним предметам висвітлено 
в працѐх Е. Бобінської, М. Товкало, Р. Шиѐна та інших *6+. Але питаннѐ 
щодо застосуваннѐ уроків з підприюмницьким тлом длѐ формуваннѐ 
клячових компетентностей учнів основної школи під час навчаннѐ фізиці 
вчені взагалі не розглѐдали. 

Однак, недостатнѐ кількість наукових досліджень у цьому напрѐмі 
унеможливляю виважений, раціональний, системний підхід учителѐ щодо 
застосуваннѐ уроків з підприюмницьким тлом з метоя впровадженнѐ 
компетентнісного підходу в навчанні фізики учнів основної школи. 
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Мета статті – обґрунтувати можливості уроків фізики з 
підприюмницьким тлом длѐ формуваннѐ клячових компетентностей учнів 
основної школи. 

Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань застосовувалисѐ такі методи 
дослідження: теоретичні – аналіз наукової та науково-методичної 
літератури з проблеми дослідженнѐ; узагальненнѐ й систематизаціѐ, 
порівнѐльний та системний аналіз результатів наукових досліджень та 
наѐвного педагогічного досвіду; емпіричні – спостереженнѐ за сучасним 
навчальним процесом у школі. 

Виклад основного матеріалу. Порѐд зі знаннѐми, уміннѐми і 
навичками учнів важливого значеннѐ сьогодні набуваять сформовані в 
процесі навчаннѐ їх компетентності, ѐкі необхідні длѐ гармонійної 
взаюмодії будь-ѐкої лядини з сучасним технологічним суспільством. 
Експерти країн Європейського Соязу визначаять понѐттѐ «компетентність» 
ѐк здатність застосовувати знаннѐ і вміннѐ, що забезпечую активне 
застосуваннѐ навчальних досѐгнень у нових ситуаціѐх» *1+. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 
понѐттѐ «компетентність» визначаять ѐк «набуту в процесі навчаннѐ 
інтегративну здатність учнѐ, що складаютьсѐ із знань, умінь, досвіду, 
цінностей і ставленнѐ, що можуть цілісно реалізуватисѐ на практиці» *4+. 
Очевидно, що внесеннѐ змін до навчальних програм маю сприѐти тому, 
щоб основні результати навчаннѐ будувалисѐ на досѐгненні учнѐми 
необхідних компетентностей. 

Серед компетентностей, ѐкі можуть набувати учні у процесі навчаннѐ, 
на особливу увагу заслуговуять клячові компетентності. Клячова 
компетентність – це спеціальний структурований комплекс характеристик 
(ѐкостей) особистості, що даю можливість їй ефективно діѐти в різних сферах 
життюдіѐльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів 
*4+. За результатами діѐльності робочої групи з питань запровадженнѐ 
компетентністного підходу, створеної в межах проекту ПРООН «освітнѐ 
політика та освіта «рівний-рівному», українськими вченими-педагогами 
запропоновано такий перелік клячових компетентностей: уміннѐ вчитисѐ; 
соціальна; загальнокультурна; здоров’ѐзбережувальна; громадѐнська; 
підприюмницька; компетентність з інформаційно-комунікативних технологій. 

Фахівці Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСД) 
зауважуять на тому, що клячові компетентності даять можливість 
особистості реалізувати себе в багатьох соціальних сферах, сприѐять 
особистому успіхові. ОЕСД розробила засадничі аспекти оціняваннѐ 
клячових компетентностей у межах проекту «Визначеннѐ та вибір 
компетентностей: концептуальні засади» (проект De Se Co), ѐкий мав на 
меті дослідити проблему компетентностей та їх ролі в ювропейський освіті 
длѐ успішного входженнѐ молоді в життѐ сучасних суспільств *7+. 
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Результати оціняваннѐ компетентностей, згідно з проведеними 
дослідженнѐми, маять слугувати, по-перше, моніторінгу влади щодо 
ѐкості освітніх послуг та длѐ визначеннѐ рівнѐ досѐгненнѐ освітніх цілей і 
оволодіннѐ освітніми стандартами. Потенціальні работодавці, у своя 
чергу, використовуватимуть результати оціняваннѐ длѐ відбору 
кваліфікованої робочої сили, а длѐ молоді результати слугуватимуть віхами 
длѐ порівнѐннѐ успіхів відносно однолітків. 

За даними Н. Бібік, зарубіжні й вітчизнѐні дослідники наголошуять, що 
клячові компетентності змінні, маять рухливу й перемінну структуру, 
залежать від пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливості 
самовизначеннѐ особистості в соціумі *1+. Основними ознаками клячових 
компетентностей ю: поліфункціональність (можливість застосуваннѐ не тільки 
в школі, а й на роботі, у сім’ї тощо); забезпеченнѐ широкої сфери розвитку 
особистості (її логічного, творчого та критичного мисленнѐ, самопізнаннѐ, 
самовизначеннѐ, самооцінки, самовихованнѐ) *1, 45+. 

Як зазначаю Л. Паращенко, «процес формуваннѐ в учнів клячових 
компетентностей сьогодні слід розглѐдати в умовах передових 
педагогічних технологій, ѐкі приходѐть на зміну традиційним формам і 
методам навчаннѐ» *3, 87+. Погоджуячись із ціюя думкоя, розглѐнемо 
детальніше питаннѐ формуваннѐ клячових компетентностей учнів на 
уроках фізики з підприюмницьким тлом. 

У сучасному шкільному навчально-виховному процесі вчителі 
використовуять різні підходи під час вивченнѐ шкільних предметів. При 
вивченні фізики, ѐк правило, використовуятьсѐ особистісно-оріюнтовані й 
діѐльнісні моделі навчаннѐ, у ѐких дослідницькі методи навчаннѐ 
відіграять провідну роль. Аналізуячи різні підходи до навчаннѐ фізики, ми 
прийшли до висновку, що формуваннѐ клячових компетентностей учнів 
основної школи можливо на спеціально спроектованих уроках фізики з 
підприюмницьким тлом (основні ідеї таких уроків представлені в роботах 
[5, 6+). Поѐснити це можна, перш за все, тим, що реалізаціѐ таких уроків 
надаю можливість поюднати набуті учнѐми теоретичні знаннѐ з конкретного 
питаннѐ чи навчальної програми з фізики із їх практичним (прикладним) 
застосуваннѐм. Розроблену нами схему проектуваннѐ й реалізації таких 
уроків представлено на рис. 1.  

Ми виходили з того, що формуваннѐ клячових компетентностей на 
уроках фізики з підприюмницьким тлом розглѐдаютьсѐ ѐк юдиний і цілісний 
новий освітній результат, ѐкий стосуютьсѐ не тільки змісту, але й 
організаційних форм, методів і засобів навчаннѐ, а також оцінки досѐгнень 
учнѐ. У цьому виѐвлѐютьсѐ один із основних принципів дидактики – юдність 
процесуальної й змістової сторін навчаннѐ. 

Проведені дослідженнѐ дозволили визначити дві групи дидактичних 
умов відбору й конструяваннѐ змісту фізичної освіти, а також ефективної 
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роботи з ним, ѐкі забезпечуять отриманнѐ ѐкісно нового освітнього 
результату. Ці умови задаять сутнісні риси процесу навчаннѐ на уроках 
фізики з підприюмницьким тлом, побудованому відповідно до основних 
ідей компетентнісного підходу. 

До першої групи умов, ѐкі детермінуять характеристики змісту 
фізичної освіти належать: 

- опора на суб’юктивний досвід учнів при виборі завдань; 
- використаннѐ відкритих (з невизначеним заздалегідь результатом) і 

закритих (з заздалегідь запланованоя відповіддя) навчальних 
завдань; 

- використаннѐ практико-оріюнтованих ситуацій – ѐк длѐ постановки 
проблеми (вступ у завданнѐ), так і длѐ її безпосереднього вирішеннѐ; 

- використаннѐ надлишкової інформації (у граничному випадку 
освітнього середовища) длѐ напрацяваннѐ навичок роботи учнів в 
умовах невизначеності. 

Друга група умов пов’ѐзана з процесуальноя характеристикоя фізичної 
освіти. Вони ю актуальними тільки при виконанні умов першої групи: 
- наданнѐ переваги самостійній пізнавальній діѐльності учнів; 
- використаннѐ індивідуальної, групової й колективної пізнавальної 

діѐльності в різних сполученнѐх; 
- можливість створеннѐ учнѐми власного індивідуального освітнього 

продукту. Це може бути свій спосіб вирішеннѐ, свою баченнѐ проблеми 
тощо. Він не обов’ѐзково ю оптимальним (учень повинен мати право на 
помилку); 

- цілеспрѐмований розвиток пізнавальної, соціальної, психологічної 
рефлексії учнів: пізнавальної – ѐк ѐ працявав, ѐкі методи 
використовував, ѐкі з них надали результату, ѐкі були помилковими і 
чому, ѐк ѐ б зараз вирішив проблему тощо; соціальний – ѐк ми 
працявали в групі, ѐк були розподілені ролі, ѐк ми з ними впоралисѐ, ѐкі 
ми допустили помилки в організації роботи тощо; психологічний – ѐк ѐ 
себе почував, сподобалась мені робота (у групі, із завданнѐми) чи ні, 
чому, ѐк (і з ким) би ѐ хотів працявати і чому тощо; 

- використаннѐ технологій, що дозволѐять організувати аутентичну, тобто 
суб’юктивну оцінку діѐльності учнів; 

- організаціѐ презентацій і захисту своїх пізнавальних (творчих) домашніх 
результатів роботи. 

Методи й технології навчаннѐ, ѐкі використовуятьсѐ на уроках фізики з 
підприюмницьким тлом, повинні відповідати діѐльнісній частині клячових 
компетентностей, тобто дозволѐти набуттѐ досвіду поводженнѐ з фізичними 
знаннѐми, їх доцільного застосуваннѐ. У результаті цього підвищуютьсѐ 
вірогідність виѐвленнѐ й розвитку особистісних рис, необхідних длѐ 
ефективної діѐльності в межах тіюї чи іншої компетентності. При цьому 
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повинні мати перевагу методи, ѐкі забезпечуять саморозвиток, 
самоактуалізація учнѐ і дозволѐять йому самому шукати й усвідомлявати 
саме ті способи вирішеннѐ життювих ситуацій, ѐкі підходѐть длѐ нього. Ці 
методи повинні сформувати сукупність аксіологічних переваг, що вклячаять 
когнітивний і емоційно-ціннісний аспект ставлень один до одного, до своюї 
діѐльності (у тому числі пізнавальної), відповідальність за свої вчинки. 

У цьому аспекті на одне з перших місць виходѐть особистісні ѐкості, 
ѐкі дозволѐять учня бути успішним. З ціюї точки зору перевагами активних, 
а також групових і корективних методів навчаннѐ на уроках фізики з 
підприюмницьким тлом ю: 

- розвиток позитивної самооцінки, толерантності й емпатії, розуміннѐ 
інших учнів і їх потреб; 

- пріоритетна увага до розвитку вмінь співробітництва, а не конкуренції;  
- забезпеченнѐ можливостей длѐ учнів – членів групи визнавати й 

цінувати вміннѐ інших, тим самим отримуячи підтвердженнѐ відчуттѐ 
власної гідності; 

- розвиток умінь слухати і спілкуватисѐ; 
- заохоченнѐ інновацій і творчості. 

Упровадженнѐ уроків фізики з підприюмницьким тлом длѐ навчаннѐ 
фізики учнів основної школи корисне ще і з міркувань психолого-
соціального становленнѐ підлітка, тому що саме в підлітковому віці 
провідна діѐльність учнів здійсняютьсѐ в площині їх соціальних взаюмин з 
іншими лядьми. Длѐ ціюї вікової категорії важливим ю те, щоб її сприймали 
не ѐк підлеглого учасника навчально-виховного процесу, а й молодшого 
партнера. Це, безумовно, сприѐю формування свідомості підлітка: він 
свідомо обираю той чи інший вид діѐльності, визначаю свою функціональне 
завданнѐ в ній, здобуваю вміннѐ й навички співробітництва, потрібні длѐ 
життѐ в сучасному суспільстві. 

Тому ми вважаюмо, що застосуваннѐ уроків фізики з 
підприюмницьким тлом длѐ формуваннѐ клячових компетентностей учнів 
основної школи ю доцільним. У ефективності такого поюднаннѐ ми 
переконалисѐ під час проведеннѐ таких уроків з низки тем з фізики у 7–9 
класах, а також позитивним сприйнѐттѐм наших розробок, ѐкі 
доповідалисѐ на семінарах учителів фізики м. Суми. Клячові 
компетентності учнѐ, задіѐного в таких уроках, длѐ наочності можна 
представити у виглѐді таблиці. 
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Рис. 1. Схема проектуваннѐ і реалізації уроків фізики з 

підприюмницьким тлом 
Таблицѐ 1 

Ключові компетентності учня, задіяного на уроках фізики з 
підприємницьким тлом 

Назва клячової 
компетентності 

Характеристика клячової компетентності 

Уміннѐ вчитисѐ - здатність самостійно організовувати роботу на уроці длѐ 
досѐгненнѐ запланованого результату; 
- здатність набуттѐ таких методів проектуваннѐ, ѐк аналогіѐ, 
асоціаціѐ, інверсіѐ, мозкова атака, мозкова облога; 
- здатність виконувати в чіткій послідовності розумові та 
практичні дії; 
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- здатність знаходити потрібну інформація й оптимальні 
способи розв’ѐзуваннѐ завдань; 
- здатність до самоконтроля і самооцінки 

Загальнокультурна 
компетентність 

- здатність опановувати модель толерантної поведінки; 
- здатність дотримуватисѐ культури фізичного мовленнѐ та 
письма; 
- здатність до інноваційного мисленнѐ 

Соціальна 
компетентність 

- здатність до співпраці в групі; 
- здатність проѐвлѐти ініціативу; 
- здатність виконувати різні ролі й функції в колективі; 
- здатність досѐгненнѐ порозуміннѐ в конфліктних 
ситуаціѐх, спільно вирішувати цілі діѐльності; 
- здатність брати на себе відповідальність; 
- здатність застосовувати ефективні методи спілкуваннѐ 

Громадѐнська 
компетентність 

- здатність до захисту власних інтересів, прав і свобод своїх 
та учасників команди 

Підприюмницька 
компетентність 

- здатність організовувати власну проектну діѐльність і 
роботу колективу; 
- здатність презентувати й поширявати інформація щодо 
результату проекту 

Компетентність з 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

- здатність знаходити, зберігати і використовувати 
інформація; 
- здатність використовувати ІКТ упродовж життѐ 

Здоров’ѐзбережувальна 
компетентність 

Фізичне здоров’ѐ: 
- здатність чередувати розумову та фізичну активність 
Соціальне здоров’ѐ: 
- здатність слухати співрозмовника; 
- здатність адекватно реагувати на критику; 
- здатність звертатисѐ за допомогоя; 
- здатність до співчуттѐ, підтримки; 
- здатність адекватно оцінявати себе, а також сприймати 
оцінку своюї роботи іншими учнѐми; 
- здатність планувати своя діѐльність, ураховуячи аналіз 
можливостей і обставин 

Аналізуячи сутність компетентнісного підходу в освіті, провідні ідеї 
уроків фізики з підприюмницьким тлом у формуванні клячових 
компетентностей, зауважимо, що вони маять багато спільних оріюнтирів 
(завдань), а саме: 

- не стільки передавати учнѐм певний обсѐг знань з фізики, скільки 
навчити застосовувати ці знаннѐ, за потреби використати їх до розв’ѐзаннѐ 
інших завдань; 

- розвивати в учнѐх комунікативні навички, уміннѐ працявати з 
різними лядьми, уміннѐ дослухатисѐ до думок інших учасників навчально-
виховного процесу, уміннѐ переконувати в дискусії, виконувати різні 
соціальні ролі, долати конфлікти; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 8(62) 

41 

- розвивати вміннѐ збирати необхідну інформація, висувати гіпотези, 
користуватисѐ дослідницькими методами роботи, самоаналіз тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Успішна 
адаптаціѐ сучасного випускника школи в суспільному житті висуваю вимоги 
щодо наѐвності таких ѐкостей особистості, ѐк мобільність, спроможність 
навчатисѐ протѐгом життѐ, наѐвність критичного мисленнѐ тощо. Це 
передбачаю широке використаннѐ компетентнісного підходу в навчально-
виховному процесі школи, зокрема у процесі навчаннѐ фізики, ѐка маю 
широкі можливості щодо формуваннѐ життювих (клячових) 
компетентностей учнѐ. Оскільки компетентності учнѐ ю основними 
ѐкісними показниками результату його навчаннѐ в школі, то педагогічна 
проблема формуваннѐ життювих компетентностей учнів ю одніюя з 
пріоритетних у національній освітній політиці. 

Традиційні методи навчаннѐ не даять можливості повноя міроя 
ефективно розв’ѐзати ця проблему. Тому застосуваннѐ в шкільній практиці 
уроків фізики з підприюмницьким тлом длѐ формуваннѐ клячових 
компетентностей учнів основної школи під час навчаннѐ фізики ю доцільним, 
а проведеннѐ науково-методичних досліджень з проектуваннѐ, реалізаціѐ 
таких уроків фізики ю важливим завданнѐм науковців і методистів. 
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РЕЗЮМЕ 
Иваний Владимир, Муха Анна. Формирование клячевых компетентностей 

учащихсѐ основной школы на уроках с предпринимательским фоном. 
В статье рассмотрены вопросы формированиѐ клячевых компетентностей 

учащихсѐ оновной школы на уроках физики с предпринимательским фоном. Раскрыта 
сущность проектированиѐ и реализации уроков физики с предпринимательским фоном, 
которые даят возможность сочетать приобретенные учащимисѐ теоретические 
знаниѐ по конкретному вопросу или учебной теме программы по физике с их 
прикладным применением. Создания предпринимательского фона на таких уроках 
способствуят различные формы, методы и технологии обучениѐ, в частности, 
интерактивные методы. Описаны виды и характеристики клячевых 
компетентностей учащихсѐ, задействованных в выполнении заданий на уроках физики 
с предпринимательским фоном (умение учитьсѐ, общекультурнаѐ, социальнаѐ, 
общественнаѐ, предпринимательскаѐ, здоровьѐ-сохранѐящаѐ компетентности и 
компетентность информационно-коммуникационных технологий). 

Ключевые слова: компетентностный подход, клячевые компетентности, 
уроки физики с предпринимательским фоном, ученики основной школы. 

SUMMARY 
Ivanii Volodymyr, Mukha Anna. Formation of key competences of secondary school 

pupils during the lessons with an entrepreneurial background. 
The article examines the questions of formation of key competences of secondary school 

pupils at physics classes with an entrepreneurial background. The essence of the design and 
implementation of physics lessons with an entrepreneurial background is given, which provides 
pupils with the opportunity to combine acquired theoretical knowledge on a specific question or 
topic of the physics curriculum with their practical application. A variety of forms, methods and 
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learning technologies, in particular interactive methods, contribute to creation of entrepreneurial 
background at these lessons. The types and characteristics of key competences of pupils involved 
in the fulfillment of tasks at physics lessons with entrepreneurial background (ability to learn, 
cultural, social, public, entrepreneurial, health-preserving competences and competence in 
information and communication technologies) are described. 

The analysis of the essence of the competence approach in education is realised, as well 
as the leading ideas of physics lessons with an entrepreneurial background and its ability to form 
key competences in secondary school pupils is conducted, besides it is shown that they have 
many common reference points (tasks). In particular, the fulfilled opportunities are aimed not so 
much at providing the pupils a certain amount of knowledge in physics, rather at developing the 
skills to apply this knowledge, utilizing them for completion of other tasks in case of need; at 
developing pupils’ communication skills, ability to work with others, the skill of participation in 
discussions, performing various social roles, overcoming conflicts; developing the ability to collect 
the necessary information, to put forward hypotheses, to use research methods of work. 

Two groups of teaching requirements for selection and design of content of physical 
education are defined, as well as preconditions of effective work with them in order to ensure 
qualitatively new educational outcome. These conditions outline the essential features of the 
learning process at physics classes with entrepreneurial background in accordance with the basic 
ideas of competency approach. The scheme for design and implementation of such lessons is 
presented. 

It is concluded that the inclusion of physics lessons with the entrepreneurial 
background into school practice is appropriate for the formation of key competences of 
school pupils in comparison with traditional teaching methods. 

Key words: competence approach, key competences, physics lessons with an 
entrepreneurial background, secondary school pupils. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У 
ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ В 20-РОКИ ХХ СТ. 

 

У статті на матеріалі періодики 20-х років минулого століттѐ 
проаналізовано проблеми, пов’ѐзані з упровадженнѐм інновацій у практику 
українських шкіл. Успішному впровадження інновацій перешкоджав внутрішній 
психічний опір педагога, зумовлений ѐк стереотипним мисленнѐм, страхом перед 
новим, так і частоя зміноя новацій, невдалим попереднім досвідом. Перешкодами 
зовнішнього характеру були відсутність належної підготовки вчителѐ на тлі 
важких загальних умов праці, відсутність належного методичного супроводу, 
недотриманнѐ відповідної обстановки навчаннѐ й обладнаннѐ, що робило інновація 
неефективноя. Урахуваннѐ ретроспективного досвіду ю запорукоя успішного 
впровадженнѐ інновацій на сучасному етапі. 

Ключові слова: інновації, упровадженнѐ інновацій, інноваційна діѐльність, 
антиінноваційні бар’юри, педагогічний досвід, методичний супровід, історіѐ освіти.  

 




