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РОЗДІЛ I  

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ  

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Герлянд Т.М. 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

Загальноосвітня підготовка сьогодні виступає невід’ємною складовою навчання у 

сучасних професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), де учні разом із обраною 

майбутньою професією здобувають повну загальну середню освіту. Вона здійснюється 

відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження типової базисної 

структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-

технічних навчальних закладах” (№ 947 від 13.10.2010 року) і передбачає підготовку з 

суспільно-гуманітарних та природничо-математичних загальноосвітніх предметів. Орієнтовний 

розподіл годин на: суспільно-гуманітарну підготовку складає 770 годин, природничо-

математичну – 752 год.  

Відповідно до цього, визначено основні вимоги до відбору змісту і структурування 

природничо-математичної підготовки для учнів сучасних ПТНЗ: 

– ущільнювати навчальний матеріал за рахунок виключення: питань приватного 

характеру, неструктурованого викладу, складних математичних висновків, зменшення 

кількості одноманітних розрахункових завдань у зв’язку з існуючою невисокою мотивацією 

вивчення природничо-математичних предметів, труднощами у сприйнятті логічних висновків і 

складного математичного апарату учнями; 

– зберігаючи науковий зміст предмета, приділяти більшу увагу рішенням якісних завдань, 

в яких використовується раціонально-логічне описання природничо-наукових явищ; 

– збільшувати обсяг математичного матеріалу, трансформувати ціннісно-нейтральні його 

особливості так, щоб він ставав особистісно-значущим, тобто таким, який розвиває інтелект і 

творчий потенціал учня, забезпечуючи гармонійний розвиток особистості майбутнього 

кваліфікованого робітника. Важливим елементом цього є розгляд аксіологічних сторін 

природничо-наукового знання, а також математичних складових науки. 

Враховуючи особливості засвоєння та відтворення учнями навчальної інформації, 

зокрема, з професійною спрямованістю, в системі оцінювання цих знань слід також 

використовувати традиційні і нетрадиційні види контролю (усні та письмові відповіді на 

заняттях у ПТНЗ, різні види самостійної роботи у групі та вдома, традиційні лабораторні 

роботи, домашні лабораторні та творчі роботи, використання інтегрованих таблиць при 

написанні самостійної або контрольні роботи, складання іспитів та ін.), тобто внутрішньо-

предметної інтеграції. 

Основна ідея цієї інтеграції – різноманітність побудови і форм викладу на трьох 

структурних рівнях його організації та їх зв’язок з фундаментальними взаємодіями, тобто різні 

їхні типи, співіснуючи, накладаються один на один у свідомості учня. Така позиція характерна 

тим, що на тому або іншому рівні організації усвідомлення навчального матеріалу один з типів 

взаємодій виступає як визначальний, інші типи засвоюються поверхово. 

У такому контексті вивчення природничо-математичних предметів загальноосвітньої 

підготовки у сучасних ПТНЗ учні усвідомлюють складність і глибину наукових досліджень 

будови Всесвіту. Розгляд найбільш цікавих, драматичних історій відкриття наукових законів і 

долі відомих вчених, співвіднесення наукових відкриттів з найбільш значимими культурними 

подіями, призводить до багатоконтекстного розуміння розвитку того чи іншого історичного 

етапу розвитку природничо-математичних дисциплін. При такій побудові загальноосвітньої 

підготовки формується загальна картина Всесвіту, в якому природничі та математичні знання 
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не протиставляються, а взаємно доповнюють один одного. Використання міжпредметних 

зв’язків також доречне, учні можуть доповнити власні знання найбільш важливими, на їх 

погляд, науковими відкриттями у інших галузях науки, написати реферат, виконати проектну 

роботу тощо. 

Природничо-математичні знання, інтегруючись, наприклад, з гуманітарними, визначають 

загальну культуру і освіченість особистості. З точки зору розширення предмета пізнання, 

відбувається збільшення зв’язків його з іншими предметами, виникають системні 

закономірності в процесі інтеграції цих знань. Ми вважаємо, що при розширенні професійної 

складової природничої освіти кількість різнорідних елементів збільшується, зростає кількість 

засобів комунікації, у свідомості учня створюються змістовно-логічні зв’язки не тільки між 

окремими блоками навчального матеріалу одного предмета, а й між знаннями, що відносяться 

до різних дисциплін. 

Тому, для ілюстрації змісту природничо-математичної підготовки у ПТНЗ, 

використовуються інтегровані схеми, діаграми, електронні засоби та ін. На початку кожного 

розділу наводиться головне завдання, розкриваючи його зміст і пов’язуючи зі значенням 

матеріалу, викладеного в розділі, учні знаходять зв’язки між гуманітарним і природничим 

знаннями. У навчальні матеріали, які використовуються на заняттях з природничо-

математичних дисциплін, викладачу доцільно включати фрагменти наукових творів, 

пов’язаних з досліджуваним матеріалом. Ми вважаємо, що це надає додатковий імпульс до 

творчої роботи учнів, підвищує їх інтерес до вивчення предмета. 

Отже, у процесі навчання природничо-математичних дисциплін у ПТНЗ з професійною 

спрямованістю викладачу необхідно використовувати різноманітні підходи. У межах, 

наприклад, інтегрованого підходу, компоненти заняття будуть доповнюють один одного. 

Таким чином, створюється органічне поєднання зв’язку знань про природничо-наукові закони 

навколишнього світу і математичних знань з їх сенсом існування, ціннісними орієнтирами, 

спрямованістю на майбутню професію учня. 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ДО САМООСВІТИ 

Дронова В.М., Харченко О. В. 
Харківська академія неперервної освіти  

Одним з найпотужніших факторів, що впливають на якість навчання школярів був, є і 

буде високий фаховий рівень вчителів. Протягом усього періоду педагогічної діяльності 

підтримувати та підвищувати його можна за допомогою самоосвіти. Основною метою 

саморозвитку й самоосвіти вчителя має стати досягнення високого рівня професійної 

компетентності. За В. О. Сухомлинським: «Вчитель готується до гарного уроку все життя». 

Сучасні вчителі повинні усвідомлювати, що самоосвіта повинна бути потребою, яка може 

забезпечити вдосконалення будь-яких якостей людини: її знань і умінь, всебічний розвиток та 

особисте зростання. Але, як показує досвід, далеко не всі вчителі у належній мірі підвищують 

свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти.  

З метою підвищення рівня мотивації педагогів до самоосвіти у Харківській академії 

неперервної освіти з початку 2014 року запроваджено нову модель курсів підвищення 

кваліфікації. Слухачі мають відпрацювати за 6 тижнів 216 годин. Навчальним планом 

передбачено: 72 години очного навчання (перший та шостий тижні), 18 годин – дистанційного 

навчання, 12–18 годин тематичного спецкурсу за вибором вчителів, а решта – заочне навчання. 

Для методичного забезпечення дистанційного і заочного етапів на сайті дистанційної освіти 

Академії розміщуються матеріали, з якими вчителі працюють протягом чотирьох тижнів. 

Найбільше уваги приділяється важливим темам змісту шкільних предметів і темам, які 

необхідно доповнити та поглибити, як наприклад, «Біологічна індикація» чи «Етологія тварин» 

для вчителів біології. 

Передбачено також проведення контрольних робіт за фахом та з інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), які є особливо ефективним стимулом педагогів до 

самоосвіти. Після першого тижня навчання слухачі курсів отримують банк завдань для 



 5 

підготовки до фахової контрольної роботи та знайомляться з вимогами до виконання 

контрольної роботи з ІКТ.  

Контрольні роботи за фахом покликані виявити рівень знань вчителів з предмету та 

допомогти їм визначити траєкторію самоосвіти. Як показує практика, вчителі відповідально 

ставляться до підготовки і ретельно опрацьовують одержані завдання. Мотивацією для цього 

слугує ще й те, що до свідоцтва про підвищення кваліфікації вносяться відомості про загальну 

кількість набраних балів за контрольну роботу, вказується відсоток, який складають ці бали від 

максимально можливої кількості, а також рівень, якому відповідають відсотки (низькому, 

середньому, достатньому чи високому). 

Аналіз одержаних результатів фахових контрольних робіт, проведених з вчителями 

біології та хімії, показує, що одна з найголовніших помилок, які допускають вчителі, – 

вражаюча неуважність під час ознайомлення з умовами завдань (повторюється майже в усіх 

групах). Педагоги часто не вникають у суть завдань, не дочитують умови до кінця, а тому не 

правильно або не повністю їх виконують.  

Учителі хімії найгірше впоралися із завданнями, які потребували розуміння взаємозв’язку 

між будовою молекул і хімічними властивостями речовин (правильно виконали лише 28,6% 

слухачів). Менше ніж 50% слухачів виконали завдання на відповідність між електронною 

будовою атома, його вищим ступенем окиснення та формулою солі, яка відповідає цьому 

ступеню окиснення. Виникли утруднення із завданнями на уміння застосовувати знання 

властивостей неорганічних сполук (46,2 % правильних відповідей). У генетичних задачах на 

зчеплене зі статтю успадкування вчителі біології часто проводять аналіз фенотипів усього 

потомства з точки зору математики, а не генетики, де потрібна окрема характеристика особин 

чоловічої і жіночої статей. 

Якщо проаналізувати результати за форматами тестових завдань, то найкращі результати 

продемонстрували вчителі і хімії, і біології під час виконання завдань з вибором однієї 

правильної відповіді (97-100%). Переважна більшість (95-96%) справилася із завданням на 

встановлення послідовності явищ, процесів, одиниць класифікації живих організмів тощо. 

Найкраще вчителями хімії виконані завдання на визначення речовин, що є кристалогідратами, 

встановлення стехіометричних співвідношень між реагентами та продуктами реакції. Усі добре 

проводять розрахунки на встановлення формули речовини за продуктами її згоряння. 

Вчителі біології добре розуміють біологічну суть явищ мітозу та мейозу в живих 

організмах і вміють застосовувати ці знання під час розв'язування біологічних задач, а також 

добре розпізнають на малюнках природні об’єкти та встановлюють відповідність між ними. 

Підсумовуючи сказане, варто відзначити, що більшість (80-90%) вчителів хімії та біології 

демонструють високий і (10-20%) достатній рівень знань. Це пояснюється їх старанною 

роботою над завданнями, які їм надаються для самопідготовки. 

Контрольні роботи з ІКТ складаються з декількох частин: завдання на обробку тексту в 

середовищі текстового процесора; робота з електронними таблицями; створення кількох кадрів 

презентації та використання мережі Інтернет. Найкраще вчителі справляються із завданнями по 

створенню презентацій (до 88%), а також вміло використовують текстовий процесор (близько 

83%). Найскладнішими для слухачів виявилися завдання на вміння користуватися електронною 

поштою (виконали завдання 62%) та використання Excel для роботи з електронними таблицями 

(впорались 57%). 

Результати контрольних робіт показують самим педагогам над чим саме слід 

попрацювати кожному і які навички необхідно розвивати. Вони є потужним стимулом до 

самоосвіти та саморозвитку.  

Література: 
1. Квадріціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя // Управління школою. – 2006. – №13. – С.35-38. 

2. Тевлін Б. Резерви підвищення професійної майстерності вчителів // Завуч (Шкільний світ). – 2004. – 

№11. – С.3-6. 
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«ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА (ФУНДАМЕНТАЛЬНА) ПІДГОТОВКА» МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Кириленко К. М. 
Київський національний університет культури і мистецтв  

Наука – це найважливіший компонент сучасної духовної культури. Якщо в давнину 
провідне місце в системі культури займала містика, в античності – міфологія, у Середньовіччі – 
релігії, то в сучасному суспільстві - домінує вплив науки. Традиційно прийнято поділяти всю 
наявну наукову інформацію на дві великі галузі – на природничо-наукову, в якій об’єднують 
знання про природу, і на гуманітарну, до якої відносять знання про людину, суспільство і 
духовне. Цей поділ заснований не лише на різниці об’єктів пізнання, але й у його методології: 
пізнаючи природу, людина (як суб’єкт пізнання) дистанціюється від неї; у гуманітарному 
пізнанні об’єктом пізнання є, передусім, сам суб’єкт цього пізнання. У спеціально-науковому 
сенсі, в основі методології природознавства (як сукупності знань про природу) лежить 
раціональний (природничо-науковий) метод пізнання, а в основі гуманітарних знань – 
ірраціональні методи (міфи, вірування, інтуїція) художні образи, фантазія, здогадки тощо). Не 
вдаючись в подальшу конкретизацію відмінностей у природничо-науковому і гуманітарному 
пізнанні, зазначимо, що на сьогодні важливим є аспект їх взаємодії і інтеграції. Бо виникнення 
нових і загальнонаукових, і міждисциплінарних напрямів дослідження людиною реального 
світу (природи і суспільства), значний вплив науково-технічної революції на життєдіяльність 
людини, осягнення нею своєї далеко не другорядної ролі у планетарному масштабі сприяли не 
лише зняттю дистанціювання і конфронтації між натуралістами і гуманітаріями. Виникла 
необхідність застосування природничо-наукових методів у своїй діяльності гуманітаріями, як і 
потреба в осягненні натуралістами величезного потенціалу гуманітарного способу пізнання. 
Більш того, життєдіяльність і натураліста і гуманітарія визначається передусім чітким 
світобаченням і світорозумінням, а отже й сучасними уявленнями про світобудову, своє місце і 
роль в оточуючому світі. Тобто сучасна людина має осягнути сутність сучасної (природничо-
гуманітарної) картини світу й на основі неї (або з її урахуванням) виробити свій власний образ 
світу і себе в ньому. Тому не випадково, що і природнича і гуманітарна освіта упродовж всього 
життя є однією із доктрин сучасної освітньої політики. Такий підхід нормативно закріплений і 
в державних стандартах не лише загальної, але й вищої (професійної) освіти. Зокрема, це 
прослідковується й в навчальних планах підготовки фахівців вищої кваліфікації.  

Так, перший із трьох циклів нормативних дисциплін навчальних планів всіх без винятку 
напрямів підготовки фахівців є цикл «Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни». Тут 
лише в одній із нормативних дисциплін (а це філософія) потенційно може йтися про 
гуманітарні та науково-природничі методи пізнання їх діалог (від конфронтації до взаємодії), 
системи знань, картини світу і форми культури. Але, як показує аналіз найбільш популярних у 
вузівській практиці навчальних посібників з філософії, про раціональний (природничо-
науковий) і ірраціональний (гуманітарний) підходи до пізнання реального світу та трактування 
поняття «Образ світу» йдеться лише в контексті історії філософії або філософії культури. 
Цілком очевидно, що формування уявлень про науковий образ світу не є метою вивчення будь-
якої з інших навчальних дисциплін означеного вище циклу, а це: Історії України, Української 
мови (за професійним спрямуванням), Політології, Релігієзнавства і інші.  

Наш досвід показує, що цикл «Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» варто 
було б доповнити інтегрованою навчальною дисципліною «Гуманітарні картини світу». 
Зазначимо зразу ж що така дисципліна має бути не традиційним міждисциплінарним синтезом 
окремих (міфологічної, релігійної, мистецької, науково-гуманітарної тощо) типів гуманітарних 
картин світу. Це має бути «мультидисциплінарна» система взаємодій означених складників як 
єдиного цілого в контексті сучасної синергетичної парадигми фундаментальності (з 
перспективною на подальшу інтеграцію гуманітарного образу світу та відповідної йому 
культури у напрямку до єдиної інноваційної культури).  

(Примітка: зазначимо, що упровадження навчальної дисципліни «Гуманітарні картини 
світу» добре прислужиться не лише майбутнім фахівцям-гуманітаріям, але й «натуралістам»).  

Другий із нормативних циклів підготовки фахівців усіх галузей знань теж означений 
державними стандартами вищої освіти уніфіковано: «Дисципліни природничо-наукової 
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(фундаментальної) підготовки». Та чи є предметне наповнення цього циклу таким, щоб 
реалізувати «фундаментальну» природничо-наукову підготовку майбутнього фахівця-
гуманітарія? 

Відповідь на поставлене запитання дамо на прикладі аналізу навчального плану 
підготовки фахівців культурологічної галузі. 

В одному із провідних національних вищих закладів, які здійснюють підготовку фахівців-
культурологів, цикл «Дисципліни природничо-наукової» (фундаментальної) підготовки» 
предметно представлений так:  

1. Основи екології і безпеки життєдіяльності (в т.ч. Охорона праці); 
2. Історія української культури; 
3. Історія зарубіжної культури; 
4. Менеджмент соціокультурної діяльності  
5. Інформаційні технології, системи та ресурси. 
Аналогічна (далеко не природничо-наукова за змістом) «картина» спостерігається й в 

результаті аналізу навчальних планів підготовки майбутніх фахівців з інших (філологічних, 
соціально-економічних і т. ін.) гуманітарних спеціальностей у більшості вузів. Отже цілком 
очевидно, що «природничо-наукова (фундаментальна) підготовка» є надзвичайно проблемним 
складником професійної підготовки майбутніх фахівців-гуманітаріїв. Яким тут є вихід? 

Безперечно, можна напряму скористатись досвідом формування змісту вищої освіти у 
зарубіжному досвіді. Таким, наприклад, є досвід вищої школи Російської Федерації»: там для 
всіх студентів власне гуманітарних і соціально-економічних спеціальностей читається 
дисципліна «Концепції сучасного природознавства». Є декілька «традицій» такого навчального 
курсу. Набутий там досвід впровадження навчального курсу «Концепції сучасного 
природознавства» є суперечливим: він з одного боку, забезпечує досить фундаментальну 
природничо-наукову освіту «не природничників», але з іншого - є занадто об’ємним і досить 
складним для осягнення більшістю студентів (про що свідчить результати «федерального» 
іспиту з даної дисципліни).  

Досвід Київського національного університету культури і мистецтв є хоч і не значним, 
але більш модерним, і оптимальним бо забезпечує не лише фундаментальність природничо-
наукової підготовки майбутніх фахівців культурологічної сфери, але й є професійно 
орієнтованим та спрямованим на формування інноваційного стилю (способу) мислення, а через 
нього - інноваційної культури майбутнього культуролога. В основі цього досвіду – 
розроблення і реалізація в освітньому середовищі університету мультидисциплінарного 
дидактичного комплексу «Культура і наука» (у нашому досвіді - на рівні магістратури).  

У запропонованому нами варіанті на навчальну дисципліну «Культура і наука» відведено 
1 кредит (36 год., у тому числі: лекцій 10 год., семінарських занять 8 год., самостійна та 
індивідуальна робота студентів 18 годин. 

Основними завданнями дисципліни є: огляд та осмислення майбутніми фахівцями сфери 
культури і мистецтв проблем суспільного життя у їх взаємозв’язку з основними ідеями, 
принципами та закономірностями раціонального (природничо-наукового) підходу до пізнання 
природи і суспільства; розуміння ними природничо-наукових основ сучасних виробничих 
технологій та екології, формування у них цілісного наукового світобачення, розуміння свого 
місця і ролі людини в оточуючому її світі. 

Предмет дисципліни: ключові уявлення про сучасну наукову картину світу, основні ідеї, 
концепції, принципи, тенденції сучасного природознавства і природокористування; уявлення 
про взаємозв’язок і взаємодію сучасних природничо-наукової та гуманітарної форм культури і 
їх роль у створенні єдиної еволюційної культури. 

Для магістрів гуманітарних (але не за напрямом «культурологія» спеціальностей) можна 
рекомендувати спрощений варіант такого курсу (умовно назвемо його «Фундаментальні 
основи сучасного природознавства»). 

Зміст зазначених навчальних дисциплін має формуватися не на систематичній основі (як 
лінійна сукупність знань з окремих природничо-наукових дисциплін), а на парадигмальній 
основі. В якості таких парадигм можуть бути «Природничо-наукова картина світу», Концепції 
сучасного «природознавства», «Структури світу: їх рух і взаємодія» та інше. Головне – в їх 
основі має бути (як інтегративна) синергетична парадигма фундаментальності. 
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Наявний досвід формування змісту циклу «Природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки» можна вважати таким, що не відповідає цілям фундаментальної природничо-
наукової освіти майбутніх фахівців гуманітаріїв. Інтегративним чинником конструювання 
змісту «Природничо-наукової (фундаментальної) підготовки майбутніх фахівців-гуманітаріїв 
має бути парадигмальний підхід, в основі якого - синергетична парадигма фундаментальності. 
Питання предметного представлення змісту «Природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки» фахівців не природничо-наукових напрямів підготовки має стати предметом 
дискусії спеціалістів та більш посиленої уваги «акредитаційних служб».  

ЕКСПЕРИМЕНТ – БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧНИЧИХ ДИСЦИПЛІН  

Клименко Л. О. 
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Загальновизнано, що забезпечувати фундаментальну підготовку фахівців – прерогатива 

вищих навчальних закладів (ВНЗ). Фундаментальна підготовка – це надання академічних знань 

(базових та прикладних). Базові – знання наукових законів, теорій; прикладні – основа техніки 

та технологій (промислових, сільськогосподарських, медичних тощо).  

Зниження рівнів фундаментальної та методичної підготовки вчителів природничих 

дисциплін в останні роки обумовило ідею та тему загально- кафедрального дослідження: 

«Організаційно-педагогічні умови підвищення фундаментальної (прикладної) та методичної 

підготовки вчителів-природничників загальноосвітніх навчальних закладів у системі 

післядипломної педагогічної освіти».  

Підставою стверджувати погіршення фундаментальних знань предметників стали такі 

незадовільні результати, як: відвідування уроків у ЗНЗ області; опитування вчителів та їх учнів, 

взаємобесіди; виконання учнями завдань ТІМSS; вибір тем слухачами курсів підвищення 

кваліфікації вчителів природничих дисциплін для виступів на семінарах і конференціях із 

обміну досвідом роботи, а саме те, що не надається перевага тим питанням, які пов’язані з 

прикладними знаннями. 

Нами з’ясовано об’єктивні та суб’єктивні причини зниження рівнів фундаментальної 

(прикладної) та методичної підготовки вчителів природничих дисциплін. Визначено об’єкт, 

предмет, мету і гіпотезу дослідження. 

Об’єкт дослідження: процес фундаментальної (прикладної) та методичної підготовки 

вчителів природничих дисциплін ЗНЗ області в МОІППО.  

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови підвищення якості 

фундаментальної (прикладної) та методичної підготовки вчителів природничих дисциплін у 

МОІППО.  

Мета дослідження: створення моделі організаційно-педагогічних умов підвищення 

фундаментальної (прикладної) та методичної підготовки вчителя-природничника в системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

Гіпотеза дослідження: удосконалення неперервної освіти вчителів-природничників при 

МОІППО за створеною моделлю організаційно-педагогічних умов підвищення якості 

фундаментальної (прикладної) та методичної підготовки сприятиме забезпеченню високого 

рівня знань учнів із фундаментальних природничих наук і розвитку інтересу до них.  

Питанням поліпшення якості підготовки фахівців у системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників через її модернізацію приділяють увагу у своїх працях: Л. 

Даниленко, Н. Любченко, П. Савостенок,       Н. Скоробагатько, В. Шарко та інші.  

Але водночас проблема підвищення фундаментальної (прикладної) підготовки вчителів 

природничих дисциплін у системі післядипломної освіти ще не стала предметом уваги 

дослідників Перевага надається озброєнню предметників методичним арсеналом. 

Природничі дисципліни мають власну специфіку – експериментальні методи навчання. 

Про велику роль експерименту у викладанні наук стверджував відомий М. В. Ломоносов: 

«Один дослід я ставлю вище тисячі думок, народжених тільки уявою».  
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Мета статті – висвітлити створення деяких організаційно-педагогічних умов підготовки 

слухачів до впровадження в навчальний процес тієї дисципліни, яку вони викладають у ЗНЗ 

одного із суттєвих методів пізнання природи – експерименту на прикладі курсів підвищення 

кваліфікації вчителів фізики, біології та природознавства (5-й клас). 

Розвиток системи навчального фізичного експерименту пов’язаний із такими вченими-

методистами, як: П. Атаманчук, В. Буров, Г. Гайдучок, Є. Коршак, Б. Миргородський, О. 

Покровський, О. Сергєєв, М. Шут. На думку О. В. Школи, цей розвиток визначається 

загальною тенденцією наближення експериментальних методів навчання фізики до сучасних 

експериментальних методів дослідження.  

У науковому журналі, який видавався в м. Миколаєві у 1904 році «Природа і люди», 

науковці зазначали: «Перед обличчям суворого й неупередженого судді – природи 

природознавець у своїх експериментах проходить велику школу правди суджень і дій. 

Природничі науки вчать молодь боротися за цю правду, відстоювати переконання».  

З огляду на це, організовано підвищення професійного рівня вчителів шляхом створення 

певних умов. Оволодіння шкільними фахівцями методологією і методами наукового пізнання 

здійснюється через залучення їх до майстер – класів із різних питань навчання і виховання, у 

тому числі і з питання використання можливостей цифрових вимірювальних комплексів для 

викладання природничих дисциплін.  

Стажування вчителів фізики, біології, на зразкових кафедрах ВНЗ України (Уманський, 

Кіровоградський державні педагогічні університети; Одеський, Херсонський державні 

університети), створює умови для ознайомлення із сучасним навчальним обладнанням. 

Семінар-практикум із навчального експерименту. Він відрізняється більшими 

можливостями для інтелектуальної рефлексії слухачів, ніж інші види занять. Слухачам 

пропонується самостійно обрати дослід, виходячи з наявності обладнання фізичного кабінету 

МОІППО. Під час демонстрування досліду розкрити:  

- особливості методики й техніки виконання та підходи різних авторів: як класиків, так і 

сучасних учених, методистів, учителів-практиків; 

- його дидактичні принципи;  

- психологічну роль у розвитку когнітивної, мотиваційної, чуттєвої сфери учня; 

- засіб формування життєвих компетенцій; 

- дотримання техніки безпеки; 

- цікавинки з історії даного експерименту.  

Навчальний експеримент – це вид наочності, наочний метод навчання; джерело знань та 

критерій їх істинності, бо відтворює фізичне явище; засіб підвищення фахової майстерності 

вчителя. У статті йдеться більш детально на прикладах демонстрування слухачами курсів 

учителів фізики серії дослідів з теми «Зовнішній фотоефект» з використанням установки    

ФДСВ-11.  

Педагогічна ефективність семінарів-практикумів підтверджується і під час підвищення 

кваліфікації вчителів, котрі викладають у ЗНЗ курс «Природознавство» у 5-му класі. У зв’язку 

з тим, що ВНЗ не готують учителів природознавства, при МОІППО здійснюється 

цілеспрямована методична підготовка фахівців-природничників до навчання такого курсу. 

Особлива увага приділяється експериментальним методам навчання.  

Демонстраційні досліди систематизують і формують уявлення, які п’ятикласники 

накопичили раніше (протягом життя або при вивченні природознавства в початкових класах), 

але не в усіх вони однакові й правильні. Експеримент розширяє науковий кругозір учнів, 

розкриває закономірності, знайомить з одним із методів пізнання і дослідження природи та 

зароджує правильні початкові уявлення про нові для них фізичні явища та процеси.  

Сучасний етап розвитку нашої цивілізації характеризує унікальне технічне оснащення 

всіх галузей людської діяльності й навіть побут. Вважаємо за потрібне спрямовувати діяльність 

учителів на виховання в учнів поваги до техніки як витвору людини, на що не акцентується в 

навчальних програмах вивчення шкільних предметів, у тому числі й природознавчих.  
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ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Коломієць А.А., Коцюбівська К.І., Клєопа І.А., Тютюнник О.І. 
Вінницький національний технічний університет 

Основною проблемою вищої школи є спрямувати студентів на навчально-пізнавальну 

діяльність, самостійну аудиторну та позааудиторну роботу. Якість навчально-пізнавальної 

роботи студентів є головним показником якості вищої освіти взагалі, адже навчившись 

основним методам дослідження, студенти, навіть і забувши деякий матеріал з програми тієї чи 

іншої дисципліни, зможуть його самостійно здобути заново. Але вирішення непростої 

проблеми підвищення якості навчально-пізнавальної діяльності студентів головним чином 

криється у розв’язанні задачі формування мотивації студентів до навчання. Оскільки навіть 

“сильні” за рівнем знань студенти можуть мати не високі результати у навчанні, в той час як 

“слабкі” за початковим рівнем знань студенти можуть мати вищі результати. Пояснення цього 

факту ми знаходимо в різному рівневі “позитивної” мотивації студентів. У першому випадку 

ми мали справу з низьким рівнем мотивації студентів до навчання, у другому – високий. То ж 

вирішення проблеми покращення якості навчально-пізнавальної діяльності може бути 

обумовлена вирішенням проблеми формування мотивації студентів до навчально-пізнавальної 

діяльності. Проблемі формування мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності 

присвячено чимало уваги, її досліджено у роботах Ізарда, І. Ільїна, А. Маслоу, М. Савчина та 

багатьох інших. Важливим результатом росту мотивації до навчально-пізнавальної діяльності є 

зростання успішності. В роботах різних дослідників ми зустрічаємо декілька підходів до 

формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів. У нашій роботі ми 

пропонуємо формування мотивації студентів здійснювати створивши наступні педагогічні 

умови: використання сформованої методичної системи впровадження історичних матеріалів у 

навчальний процес, забезпечення професійної компетентності викладачів, систематичне 

підкріплення у студентів мотивації до оволодіння професійними знаннями і навичками, 

залучення студентів до активної пошукової навчальної роботи. Одним із шляхів впровадження 

сформованої методичної системи використання історичних матеріалів у начальному процесі є 

участь студентів у конференціях історичної тематики. Зокрема, ми статистично перевірили 

зв'язок активної пошукової роботи студентів, яку вони здійснювали під час підготовки до 

конференцій, та успішністю. Для прикладу ми обрали дисципліну ОНДР (основи науково-

дослідної роботи). Оцінювання ОНДР відбувалося за розширеною п’ятибальною шкалою (“5”, 

“4”, “3”, “2”). Успішним складанням іспиту з ОНДР вважається одержання “5”, “4”. Складемо 

чотириклітинну таблицю, поділивши студентів на групи: “приймали участь”, “не приймали 

участь”, “є ефект”, “немає ефекту”. Будемо 

вважати, що “є ефект”, якщо студенти 

успішно склали іспит, тобто отримали 

оцінки “5”, “4”, мають достатній і високий 

рівні навчальних досягнень та “немає 

ефекту”, якщо студенти досягають 

середнього або початкового рівня. На 

рисунку 1 схематично зображено 

співвідношення кількості студентів, що 

мають “відмінно” з ОНДР і які взяли 

участь в конференції (66%) до тих, які не 

взяли в ній участі і одержали також 

“відмінно” з цієї дисципліни (34%).  

Перевірку одержаних результатів ми зробили за критерієм Фішера [6]. 

Емпіричне значення 
* 
розраховуємо за формулою:  

 
ke

ke

nn

nn




 21  , 

де 1 – кут, що відповідає більшій відсотковій частці; 2 - кут, що відповідає меншій 
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відсотковій частці; en  - кількість досліджуваних студентів в експериментальній вибірці; kn  - 

кількість досліджуваних студентів у контрольній вибірці. 

  32,345.3963,0
4716

4716
671,1634,2. 






емп . 

Для отриманого значення 
*
 = 3,32, рівень статистичної значущості не перевищує 0,001. 

(Аналіз рівня значущості визначено з таблиці “Рівні статистичної значущості різних значень 

критерію 
* 

Фішера” [6, с. 332]). Отримали, що *
емп. *

кр., а тому одержане значення *емп = 

3,32 знаходиться в зоні значущості.  

Отже, вказаний спосіб формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності через 

дослідження історичних матеріалів є дієвим. Також можна зробити висновок про позитивний 

вплив подібних конференцій на мотивацію студентів, зокрема на їх активність у науково-

дослідній роботі, і покращення успішності студентів. 

Література: 
1. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів монографія / В. Г. Бевз. - НПУ ім. 

Драгоманова, 2005. - 360с.- С. 328-359. 

2. Власова О. І. Педагогічна психологія : [навч. посібник] / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с. 36. 

3. Основи психології: підручник / [За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця]. – 3-тє вид., стереотип. – К. : 

Либідь, 1997. – 632. 

4. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Е. В. Сидоренко. – С-пб. : ООО 

“Речь”, 2002. – 350 с. 

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

Красюк Ю. М., Сільченко М. В. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Соціально-пізнавальний досвід студентів, що формується під впливом певних 
інформаційних, економічних та соціально-політичних умов, робить їх усіх різними та 
неповторними. Завдання викладача — не нівелювати наявні відмінності студентів, а 
максимально їх використовувати для якісного управління їх навчальною діяльністю. Тому 
однією з найважливіших умов підвищення ефективності навчання є своєчасне та систематичне 
отримання об’єктивної, якісної і повної інформації про хід навчальної діяльності кожного 
студента. Засобом отримання такої інформації виступає моніторинг результатів навчальної 
діяльності студентів. 

Процес навчання інформатики студентів економічних спеціальностей, перш за все, 
характеризується досить різнорівневою підготовкою першокурсників зі шкільного курсу 
інформатики [1]. Тому однією з важливих умов ефективного управління навчальною 
діяльністю студентів за даної ситуації є організація процесу навчання інформатики студентів 
економічних спеціальностей відповідно до диференційованого підходу. 

Це потребує педагогічно обґрунтованої розробки та методично грамотного впровадження 
системи моніторингу результатів навчальної діяльності студентів, яка повинна одночасно 
забезпечувати і об’єктивність контролю знань, умінь та навичок студентів (та за потреби їх 
корекцію), і мотивацію студентів до продуктивної навчально-пізнавальної діяльності упродовж 
усього періоду навчання через сукупності диференційованих впливів. Для цього завдання 
вирішувались як на рівні макропроектування, так і на рівні мікропроектування процесу 
управління навчальною діяльністю [2]. В результаті нами було виокремлено 5 етапів 
моніторингу результатів навчальної діяльності, на кожному з яких вирішувались певні задачі 
[3]: 

І. вхідний контроль (мета: добір методів додаткової роботи зі студентами, котрі показали 
недостатній рівень підготовки); 

ІІ. самоконтроль (рівень ознайомлення, рівень відтворення; мета: перевірка рівня 
підготовки до виконання практичних завдань з відповідного навчального елемента); 
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ІІІ. поточний контроль (рівень умінь; мета: перевірка якості засвоєння навчального 
матеріалу та сформованості потрібних умінь з відповідного навчального елемента); 

ІV. модульний контроль (рівень умінь, рівень трансформації; мета: перевірка якості 
засвоєння навчального матеріалу та сформованості потрібних умінь та навичок з навчального 
модуля); 

V. підсумковий контроль (рівень умінь, рівень трансформації; мета: перевірка якості 
засвоєння навчального матеріалу та сформованості потрібних умінь та навичок з навчальної 
дисципліни); 

VІ. резидуальний контроль (рівень умінь, рівень трансформації; мета: виявлення рівня 
якості засвоєння студентами навчального матеріалу, сформованості умінь та навичок з 
дисципліни через один (два) роки після її вивчення для підвищення ефективності організації 
процесу навчання); 

Для ефективного функціонування системи моніторингу результатів навчальної діяльності 
студентів потрібно забезпечити виконання ряду вимог стосовно даних, що надходять за 
системою зворотного зв’язку: вимоги щодо повноти, релевантності, адекватності, 
об’єктивності, точності, своєчасності, доступності, неперервності, структурованості та 
специфічності для кожного етапу моніторингу. 

На етапі вхідного контролю, самоконтролю та поточного контролю це дозволить 
оперативно визначати прогалини в знаннях та уміннях кожного окремого студента, і вчасно 
відкоригувати ці уміння на етапі, коли вони ще не трансформувалися в навички. 

За результатами модульного контролю потрібно обов’язково проводити порівняння 
результатів тематичного контролю з рівнями знань, умінь та навичок студентів з попередньої 
теми. Зміни, які відбуваються, є передумовою поступового зниження рівня допомоги, що 
надається студентові, для того, щоб не виробити у нього утриманських настроїв та не знизити 
його вольових зусиль у навчанні. 

Етапи підсумкового та резидуального контролю забезпечують ефективне функціонування 
зворотного зв’язку в системі адміністрування навчальної діяльності студентів поряд із 
об’єктивними показниками вхідного контролю, самоконтролю, поточного контролю, 
модульного контролю та суб’єктивними чинниками — міжособистісним спілкуванням 
викладач—студент, викладач—випускник, викладач—роботодавець. Якщо попередні етапи 
моніторингу спрямовані переважно на коригування навчальної діяльності студента, то 
підсумковий та резидуальний контроль в першу чергу спрямовані на коригування навчаючої 
діяльності викладача, оскільки їх результати допомагають більш об’єктивно встановити 
взаємозв’язок між запланованими, реалізованими та досягнутими рівнями засвоєння 
навчального матеріалу з метою підвищення ефективності процесу навчання; виявити на 
макрорівні переваги та недоліки методики навчання. 

Результати впровадження даної системи моніторингу в навчальний процес у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», а саме — 
статистичні дані, отримані нами на усіх етапах моніторингу впродовж кількох останніх років 
проілюстровані на діаграмі. 
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Динаміка результатів навчальної діяльності студентів 
Позитивна динаміка упродовж навчання та незначне зниження рівня залишкових знань 

підтверджують: методично грамотне використання представленої системи моніторингу, що 
забезпечує систематичність об’єктивного та індивідуального контролю результатів навчальної 
діяльності кожного студента та дозволяє оперативно отримати якісні, повні характеристики її 
результатів, підвищує ефективність управління навчальною діяльністю студентів з різним 
рівнем підготовки та різними здібностями. Це надає викладачам нові можливості для 
диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечує кожному студенту роботу на межі 
його зони актуального та зони найближчого розвитку. 

Література: 
1. Колот, А.М. Емпіричний аналіз ефективності організації процесу навчання інформатики на основі 

диференційованого підходу [Текст] / А.М. Колот, М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк // Економіка та підприємництво: 

Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. — К.: КНЕУ, 2007. — Вип. 18. — С. 109—127. 

2. Красюк, Ю.М. Система інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності Ю.М. Красюк, 

М.В. Сільченко, І.В. Шабаліна, А.Я. Махоткіна // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвідом. 

наук. зб. — Вип. 77. — К.: ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана. ― 2008. ― С. 277—286. 

3. Красюк, Ю.М. Резидуальний контроль як складова системи моніторингу результатів навчальної 

діяльності студентів [Текст] / Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко// Стратегия качества в промышленности и 

образовании. Сб. матер. IX Межд. конф. 31 мая—7 июня 2013 г. — В 3 т. — Днепропетровск, Варна. — 2013. — Т. 

3. — С. 336—339. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОДИДАКТИКИ. 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПСИХОДИДАКТИКЕ 

КрутскийА.Н., ГибельгаузО.С.  
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул 

Трудно сказать, когда конкретно зародилось понятие «Психодидактика» и 
«Психопедагогика», но известно, что наиболее значительная работа в этом направлении 
проделана в процессе проведения круглого стола журналом «Вопросы психологии» №1 за 1981 
год. Там в статье под названием «Педагогика и психология. Круглый стол» помешены 
материалы дискуссии ведущих учёных психологов, дидактов и методистов СССР, 
посвященной вопросам взаимосвязи педагогики и психологии и способов доведения основных 
концепций этих наук до процесса школьного обучения. В выступлении И.Д. Зверева сказано, 
что «Б.Г. Ананьев выделил новую пограничную дисциплину – психодидактику, которая 
ассимилирует две науки». 

В процессе подведения итогов выступлений В.В. Давыдов и М.Н. Скаткин отметили, что 
«в поисках путей интеграции педагогики и психологии была обсуждена идея создания нового 
психолого-педагогического направления – психопедагогики, психодидактики, подобно тому, 
как в области естествознания возникла биофизика, биохимия, биофизическая химия и др. 
Решить вопрос о необходимости новых дисциплин можно, только уточнив их предмет и 
убедившись, что он не совпадает с предметами педагогики и психологии, что для его познания 
нельзя ограничиться проведением комплексных исследований силами педагогов и психологов, 
а нужно создать новую науку. До тех пор, пока не будут выяснены указанные вопросы, ставить 
вопрос о создании новых дисциплин – психопедагогики и психодидактики – было бы 
преждевременно».  

В процессе работы круглого стола не было дано каких-либо конкретных рекомендаций по 
структуре и содержанию указанных направлений развития психологического и 
педагогического знания, но сама идея поисков способов взаимосвязи психологических, 
педагогических и дидактических концепций и их влияния на теоретические основы, на 
содержание и процесс школьного обучения оказалась плодотворной. Под её влиянием в конце 
1990-х и начале 2000-х годов появился ряд исследований с выходом графий, в названии 
которых устойчиво утвердились термины психопедагогика и психодидактика. Чтобы наметить 
пути дальнейшего развития психодидактики, необходимо сделать краткий обзор публикаций, 
имеющихся в настоящее время в этой научной области. Здесь следует отметить четыре группы 
работ: 
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- монографии; 
- научно-методические пособия; 
- материалы специальных конференций по психодидактике; 
- защита диссертаций по проблемам психодидактики; 
- вузовские курсы для студентов и курсы повышения квалификации для учителей. 
В Баранульском государственном педагогическом университете (ныне педагогическая 

академия) в 1995 году была создана лаборатория психодидактики на общественных началах. 
По плану, намеченному на 20 лет (1995-2015), в рамках лаборатории был подготовлен и издан 
ряд учебно-методических пособий по психодидактике с уклоном в сторону физики. После 
выполнения намеченного плана будет издана серия из 14 пособий. К настоящему времени их 
издано 12. 

Всего на сей день авторами лаборатории психодидактики издано две монографии и 19 
различных учебно-методических пособий. 

Кроме того, в рамках Барнаульского государственного педагогического университета 
(ныне Алтайская государственная педагогическая академия) лабораторией психодидактики (на 
общественных началах) начиная с 1996 года проводятся российские и международные научно-
практические конференции «Психодидактика высшего и среднего образования». Конференции 
проводятся через каждые два года. На сей день их проведено 10. Участниками конференций 
являются учителя, студенты, аспиранты, преподаватели доценты и доктора наук всех регионов 
России, а также Кыргыстана, Казахстана и Украины. В отдельные годы публиковались статьи 
учёных Ирана, Израиля, Польши. Издано 15 томов материалов конференций, включающих в 
себя научные разработки в форме статей по всем направлениям психодидактики. Всего 
опубликовано более 2040 статей 2552 авторов. Статьи содержат большой научный и 
практический материал, связанный с методологическими вопросами психодидактики и 
методическими разработками её отдельных подходов по широкому спектру учебных 
предметов средней и высшей школы. 

Четвёртое направление психодидактических исследований связано с выполнением 
диссертационных работ по темам психодидактики и соответствующими им публикациями. 

В предыдущие годы по данной тематике выполнено четыре диссертационных работы: 
А.Н.Крутского, E.H. Гончаровой, О.С.Косихиной (ныне О.С.Гибельгауз) и О.Н.Поскотиновой. 

Пятое направление психодидактических исследований больше связано с их внедрением в 
практику работы высшей и средней школы. Здесь следует разграничить два отдельных 
направления: 

- внедрение в практику работы высшей школы; 
- внедрение в практику работы системы повышения квалификации учителей средней 

школы. 
Эффективным путём внедрения психодидактического знания в школьный процесс 

обучения является включение психодидактического знания в процесс профессиональной 
подготовки будущего учителя в вузе. 

Поэтому в Баранульском государственном педагогическом университете на физическом 
факультете внедрён курс «Психодидактичские технологии системного усвоения знаний по 
физике в средней школе». 

Начиная с 2005 года данный курс внедрён в практику повышения квалификации учителей 
физики школ России через дистанционные курсы повышения квалификации московского 
университете «1 сентября». Курсы проводятся два раза в год. За это время переподготовку 
прошли около 2000 учителей. 

Поскольку в вышеприведённых источниках нет единого понимания предмета 
психодидактики, то в данной статье приводим авторский его вариант. 

Психодидактика призвана интегрировать психологическое, дидактическое, методическое 
и частно-предметное знание в целях совершенствования процесса обучения в средней школе. В 
организации учебной деятельности можно выделить ряд дидактических структур, которые 
образуют систему методологических подходов к учению и обучению: проблемный поход, 
программированный поход, дискретный поход, системно-функциональный поход, системно-
структурный поход, системно-логический поход, индивидуально-дифференцированный поход, 
игровой поход, коммуникативный поход, межпредметный поход, историко-
библиографический поход, демонстрационно-технический поход, задачный поход, модельный 



 15 

подход. 
Большинство из перечисленных подходов известны и признаны в дидактике и 

психологии, и их необходимость доказана практически. Часть подходов разработаны авторами 
О.С. Гибельгауз и А.Н. Крутским. Сюда следует отнести подходы: дискретный, системно-
функциональный, системно-структурный и системно-логический. 

В настоящее время проблема дальнейшего развития психодидактики заключается в 
отсутствии достаточного количества дидактических материалов для реализации всех 
методологических подходов по каждой теме учебного предмета. 

Любой из названных подходов имеет четыре составляющих: психологическую, 
дидактическую, методическую и частнопредметную. Психологической особенностью каждого 
подхода является возможность преимущественного использования одной или нескольких 
психических функций личности обучаемого для активизации его познавательной деятельности. 
С точки зрения возможностей дидактики ни один из этих подходов не может быть реализован 
напрямую с использованием содержания имеющегося школьного учебника. Для реализации 
соответствующего психологического эффекта каждый из них требует своего специфического 
преобразования учебного материала и своих методических приёмов его доведения до 
учащегося с тем, чтобы актуализировать нужную психическую функцию личности обучаемого, 
способствующую активному усвоению содержания обучения. Поскольку любое из 
перечисленных психологических и дидактических действий возможно только лишь на базе 
конкретного учебного материала и конкретного учебного предмета, то в психодидактическую 
систему входит также и частнопредметная составляющая. Перечисленные подходы к обучению 
основаны на следующих методологических действиях. 

– Постановка конкретной дидактической цели. 
– Выбор психических функций личности, способствующих достижению цели. 
– Оперативное преобразование учебного материала к виду, дающему возможность 

реализовывать выбранные психические функции и достигать цели. 
– Выбор методов и средств, дающих возможность приведения учащихся в психическое 

состояние, способствующее с помощью преобразованного учебного материала эффективно 
усваивать нужные знания и формировать понятия. 

Систему методологических подходов к обучению, реализованную на конкретном 
учебном предмете, будем называть ПСИХОДИДАКТИКОЙ соответствующего учебного 
предмета: психодидактика истории, психодидактика физики, психодидактика географии и т. д. 

Психодидактика призвана дополнить теоретическое психологопедагогическое знание 
технологической составляющей, способствующей приобретению умений организовывать 
содержание обучения в соответствии с требованиями педагогической психологии, дидактики и 
методики. 

Каждому методологическому подходу к обучению отведена одна часть учебного пособия, 
разработанная и изданная в лаборатории психодидактики Алтайской государственной 
педагогической академии. 

Разработка пособий по методологическим подходам к обучению должна привести в 
будущем к созданию принципиально новой системы обучения, дающей возможность внедрить 
в практику обучения средней школы всех достижений дидактики и психологии обучения. Для 
этого по каждой теме учебного предмета должны быть созданы «Психодидактические пакеты». 
Психодидактический пакет содержит разработку каждой темы учебного предмета в 
соответствии с каждым из четырнадцати методологических подходов для класса учащихся из 
тридцати человек. Пакет содержит раздаточный материал и инструкцию для учителя и 
учащихся по его использованию. 

Имея такой набор, учитель в зависимости от конкретных ситуаций обучения (уровня 
развития учащихся, уровня их знания, наличия оборудования и др.) может выбрать нужный 
пакет и применить его для изучения соответствующей темы учебного предмета. 

Мы рассматриваем психодидактическую пакетную технологию обучения как обучение 
будущего. 

Психодидактические технологии позволят решить основные задачи дидактики и 
психологии обучения: 

– осуществить взаимосвязь основных дидактических и психологических концепции 
обучения и усвоения знаний; 
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– довести достижения дидактики и психологии обучения до школьного учебного 
процесса; 

– позволить учителю вести процесс обучения с учётом возможностей и интересов 
учащихся; 

– освободить учителя от несвойственных ему функций по подготовке дидактических 
материалов; 

– обеспечить возможность учителю заниматься своим прямым делом обучать и 
воспитывать учащихся. 

В результате реализации намеченного двадцатилетнего плана буде создана теоретическая 
основа психодидактики среднего образования, изданы монографии и учебно-методические 
пособия по каждому методологическому подходу к обучению и усвоению знаний и создан 
образец психодидактического пакета по одной из  тем физики. Для разработки и внедрения 
психодидактических технологий по всем школьным учебным предметам необходимо создание 
мощной научно-производственной организации со штатом учителей различных учебных 
предметов, педагогов, психологов, методистов, философов, программистов, дизайнеров и 
других специалистов, которая позволит разрабатывать и производить психодидактические 
материалы и  снабжать ими  школы России. Решение такой проблемы возможно только в 
компетенции правительства Российской Федерации с возможным вариантом осуществления в 
рамках Сколково. Сейчас психодидактические пакетные технологии можно рассматривать как 
систему обучения будущего. 

СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

Літвінова М.Б., Штанько О.Д., Борко В.П., Селіверстова С.Р. 
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова Херсонська філія 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства внесені корінні зміни в 
цільові настанови розвитку особистості, що в значній мірі обумовило появу нових категорій, 
методологічних підходів і цілей у багатьох сферах діяльності [1,2]. Метою одержання освіти, у 
тому числі й вищої, є не тільки професійне становлення фахівця, але і його творчий розвиток. 
У зв'язку із цим одним з основних напрямків удосконалення навчального процесу в 
університетах, що відповідає європейській освіті, є організація навчання на основі суб'єкт-
суб'єктної моделі, коли студент, який є суб'єктом навчання, сам обирає зміст і, певною мірою, 
методику і форми навчання, а викладач йому в цьому допомагає, направляючи його діяльність.  

До останнього часу для українських вишів традиційною була суб'єкт-об'єктна парадигма, 
що припускає, що викладач, який є суб'єктом навчання, визначає зміст, форми викладання 
навчального матеріалу і організує навчання, а роль студента пасивна і його основне завдання - 
запам'ятовувати, розуміти та правильно застосовувати отримані знання. У ситуації зменшення 
числа аудиторних годин, що відводяться на вивчення дисциплін базових циклів, з одного боку, 
і необхідності забезпечення якості освіти, з іншого, підвищення ролі студента у навчальному 
процесі є неминучим. Крім того проводиться уніфікація навчальних планів студентів, що 
навчаються за порідненими технічними спеціальностями, які раніше мали істотну розбіжність 
по кількості навчальних годин.  

Метою цієї роботи стало дослідження того, як при переході на суб'єкт-суб'єктну модель 
викладач має обґрунтовано забезпечити студентові можливість вибору різних освітніх 
траєкторій, які враховують як його потреби, так і його можливості. Дослідження проводилося 
на прикладі студентів технічних спеціальностей Херсонської філії Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, які вивчають дисципліни «Вища математика», 
«Фізика» і «Електротехніка».  

Для вдосконалювання робочих програм було поставлене завдання контролю рівня знань і 
вмінь студентів. Проводився моніторинг засвоєння навчального матеріалу студентами 
спеціальностей «Кораблі та океанотехніка», «Суднові енергетичні установки та устаткування» і 
«Двигуни внутрішнього згоряння», для чого після завершення першого року навчання 
проводилося тестування з фізики та математики, а після завершення першого семестру другого 
року навчання – з фізики, математики та електротехніки. Комплексні тестові завдання з фізики 



 17 

вибудовувалися із залученням математичного апарату, що використовується у Вищій школі, а 
завдання з електротехніки – із залученням відповідного математичного апарату і знань розділу 
«Електродинаміка» з фізики.  

Результати тесту були згруповані по дидактичних одиницях, причому окремо по 
студентах, що закінчили міські школи і закінчили школи у сільській місцевості. 

Відповідно до нових освітніх вимог, при перевірці залишкових знань майбутнім 
бакалаврам за технічними напрямами підготовки, які вивчають фізику і математику набагато 
глибше, і у значно більшому обсязі (звичайно протягом трьох семестрів), нами пропонувалися 
тести, які практично не відрізнялися від комплексних контрольних робіт для контролю 
«залишкових знань» по відповідних курсах. Оскільки результати поточного зрізу знань 
зазвичай значно вищі результатів контролю «залишкових знань», то одержані результати 
показали, що існує необхідність істотного покращення якості процесу навчання.  

Насамперед, нами були розроблені завдання для самостійної роботи студентів у 
електронній формі, що включають у себе: 

- докладний виклад теоретичного матеріалу (із прикладами, виведенням формул і законів, 
обговореннями особливостей і меж їхнього застосування, що, через брак часу, неможливо 
зробити на лекціях); 

- якісні питання із прикладами логіки міркувань при відповідях на них, тестові завдання і 
завдання по різних розділах навчальної дисципліни [6]; 

- перелік тем для самостійного вивчення і бібліографічний список джерел, необхідних для 
такої роботи і наявних у бібліотеці ХФ НУК. 

Але така інтенсивна самостійна робота студента стане продуктивною, якщо вона 
підкріплена відповідним графіком індивідуальної роботи, що включає досить великий обсяг 
консультацій, захист рефератів або розрахункових робіт, додаткові курси, у тому числі із 
слабко засвоєних або суміжних розділах навчальних дисциплін, і т.ін. Таким чином, перехід на 
суб'єкт-суб'єктну модель навчання необхідно супроводжувати не тільки методичним, але й 
організаційним забезпеченням навчального процесу, що вимагає обґрунтованого розрахунку 
трудозатрат, як студента, так і викладача.  

У такий спосіб впровадження запропонованої методики забезпечує розвиток наступних 
аспектів освітнього процесу: 

- поліпшує оволодіння студентами базовими знаннями по дисциплінах природничого 
напрямку; 

- формує орієнтацію в основних методологічних проблемах з математики, фізики, 
електротехніки і сучасного природознавства у цілому; - дозволяє розвивати нові концепції 
навчальних програм, підручників, навчальних посібників і інших матеріалів, що забезпечують 
ефективність у навчанні. 

Результати, що були одержані у ході роботи, можуть використовуватися викладачами, 
кураторами, завідуючими кафедр та методичними працівниками для розробки найбільш 
ефективних методів навчання і контролю навчальної діяльності студентів. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ТЕОРИЙ И ЗАКОНОВ 

1Мамбетакунов Э., У.Э. 2Мамбетакунов 
1
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызстан 

2
Бишкекская финансово-экономическая Академия, Кыргызстан 

Сегодняшние социально-экономические условия выдвигают требования к 
совершенствованию школьного естественнонаучного образования. Перед естественнонаучным 
образованием стоят важные и разнообразные задачи: сформировать у учащихся систему 
научных знаний и необходимых умений реализовать политехническую и профессиональную 
направленность содержания образования; на основе и в единстве с усвоением знаний 
сформировать у учащихся научное мировоззрение, научное и творческое мышление, 
вооружить основами методологии познания мира, воспитать ценностное отношение к науке. 

Исследованием установлено, что, сегодня, многие выпускники школьники не полностью 
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усваивают программы по физике, химии, биологии. Связано єто с целым рядом причин [1]: 
1. В силу своей абстрактности школьники трудно усваивают естественнонаучные 

понятия, законы и теории. 
2. Большинству учеников естественные науки не интересны, поскольку свою 

дальнейшую деятельность они планируют в области гуманитарно-экономических наук. 
3. Незнание математического аппарата, что приводит к сложностям в решении 

физических задач, составлении химических реакций. 
4. Им неинтересно на уроках, так как кажется, что они где-то прочитали, или видели по 

телевизору все то, о чем говорят в классе. 
5. Отсутствие учителей физики, химии и биологии в ряде школ Кыргызской Республики. 
6. Недостаточное оснащение кабинетов физики, химии и биологии в школах приборами и 

материалами, необходимыми для демонстрации опытов и проведения лабораторных работ. 
Но, несмотря на это, естественнонаучные дисциплины в жизни человечества занимают 

особое место. История человечества свидетельствует о том, что за сменой естественнонаучных 
теорий следует закономерная смена мировоззрения, человек шаг за шагом раскрывает законы 
природы, постепенно углубляя и совершенствуя процесс познания мира. Незнание 
элементарных законов и закономерностей природы может привести к катастрофическим 
изменениям в окружающем мире. 

Психолого-педагогический анализ процесса усвоения естественнонаучных законов и 
теорий приводит к выводу о необходимости организации активной познавательной 
деятельности учащихся в овладении ими. Как доказывают исследования, проведенные в 
средних школах КР, последнее может быть осуществлено с помощью специальной 
разработанной методики изучения естественнонаучных законов и теорий, главными из 
которых, на наш взгляд, являются следующие: формирование у школьников обобщенных 
умений изучения естественнонаучных законов и теорий; проблемное изучение 
естественнонаучных законов и теорий; реализация принципа историзма в изучении 
естественнонаучных законов и теорий; разработка и отбор эффективных форм организации 
учебных занятий. 

На наш взгляд, следующие психолого-педагогические условия, выполнение которых 
способствуют успешному усвоению учащимися средних школ естественнонаучных законов и 
теорий: 

- знание учителями и учащимися структурных элементов системы естественнонаучных 
знаний и реализация принципа преемственности в их усвоении; 

- формирование у учащихся обобщенных умений, способствующих успешному усвоению 
естественнонаучных законов и теорий; 

- реализация принципа историзма в изучении естественнонаучных законов и теорий; 
- реализация дидактических функций межпредметных связей в изучении 

естественнонаучных законов и теорий; 
- использование методов исследования естественных наук в изучении законов и теорий; 
- систематизация знаний учащихся на основе законов и теорий; 
- условия комплексного использования естественнонаучных законов и теорий для 

решения задач; 
- формирование у учащихся компетенций в процессе изучения естественнонаучных 

законов и теорий; 
- подготовка учителя к преподаванию законов и теорий в школе. 
Комплексная реализация всех вышеуказанных психолого-педагогических условий 

обеспечит успешное усвоение учащимися средних школ естественнонаучных законов и теорий. 
Одним из психолого-педагогических условий повышения качества знаний об 

естественнонаучных законах и теориях является реализация принципа историзма в учебном 
процессе, так как открытие каждого закона и становление теории связана с именем 
конкретного ученого. На изучение истории физики в свое время обратили особое внимание 
философы, физики-методисты Б.И. Спасский, П.С. Кудрявцев, В.Н. Мощанский, Е.В. 
Савелова, Ф.М. Дягилев, Г.М. Голин, СР. Филонович, О.Ф. Кабардин и др. 

Как правило, учителя обращаются к истории физики, когда хотят «оживить» урок, 
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сделать его интересным. Чтобы пробудить устойчивый интерес у школьников к физике-науке, 
надо рассказать о фундаментальных открытиях в физике – о подготовке к ним, механизме 
научного поиска, причинах побудивших принять ту или иную идею, надо раскрывать 
эволюцию возникновения и становления основополагающих физических идей, атмосферу 
творческого процесса. Как отмечал в свое время Луи де Бройль: «история наук, может дать нам 
полезные указания о методе преподавания наук» [2]. 

Как показывает практика, очень часто интерес к учебному предмету возникает у 
учащихся в ходе знакомства с жизнью ученых, творящих науку. Здесь уместно вспомнить 
слова английского физика Дж. Максвелла: «наука нас захватывает только тогда, когда, 
заинтересовавшись жизнью великих исследователей, мы начинаем следить за историей 
развития их открытий» [3]. Учащихся, нередко волнуют ворпросы:«Как и почему было 
совершено то или иное открытие?», «Что привело к изобретению?» «Какие мотивы направляли 
мысль ученого?», «В чем оригинальное к проблеме?», «Как он развивал свой замысел?», 
«Каковы судьба и его открытия?» и т.д. И весьма полезно удовлетворить ее потребность ребят. 

Отбирая исторический материал, необходимо пользовать существующей литературой по 
истории физики и отбирать наиболее поучительные в образовательном и воспитательном 
отношении сведения. Таким образом, главным мы считаем психолого-педагогическую и 
наиболее полное приспособление исторического материала преподавания законов и теорий. 

При отборе исторического материала необходимо искать привлекательные сведения, 
которые связывают прошлое с настоящим. Например, в 1733 году американец Бенджамин 
Франклин предположил, что молнии имеют электрическую природу, и предложил проверит 
положение извлечением искр из длинных железных шестов при прохождении грозовых 
облаков. Для проверки своего предположения он во грозы запустил воздушного змея с 
прикрепленным к нему железным остриём, а на конце бечевки, которой удерживался змей, 
привязал ключ. При прохождении грозового облака бечевка намокла, » ближении руки к ключу 
возникла искра. Предположение Фрак твердилось, поэтому он предложил для защиты от 
ударов мо. навливать над крышами зданий громоотводы. Франклин уста большинство 
грозовых облаков обладает отрицательным заряд которые заряжены положительно. 

Если учащиеся до сих пор ничего не слышали о Бенджамине, а его портрет им кажется 
знакомым, то учитель может сказать, что его портрет изображен на купюре в сто долларов 
США. Франк; президентом США, но он был первым американским ученым, труды которого 
получили мировое признание. Кроме того, он был выдающимся общественным деятелем, 
одним из авторов Декларации независимости США и Конституции 1783 года. Этими заслугами 
и объясняется помещение его портрета на денежных единицах США. 

Опыты с извлечением искр из облаков были смертельно опасны. Такие опыты проводили 
в России Г. Рихман и М.В. Ломоносов. В 1753 году при выполнении эксперимента Рихман 
погиб от удара молнии. 

Проанализировав результаты психолого-педагогических исследований и результаты 
своих опытных данных можно отметить, что: в преподавании - одно из важных средств 
развития у школьников интереса к науке; реализация историзма способствует повышению 
качества знаний учащихся; историзм есть одно из средств формирования научного 
мировоззрения учащихся; основной исторический материал, заслуживающий в первую очередь 
включения в школьный курс, – это те вопросы истории, которые обеспечивают раскрытие 
эволюции важнейших идей естествознания; историзм есть одно из средств нравственного 
воспитания и воспитания гражданского долга перед человечеством; историзм науки является 
не только составной частью содержания школьного курса, позволяющий решать многие задачи 
образования и воспитания, но и важным источником педагогических идей, дающим 
возможность совершенствовать методы преподавания и обогащать методику новыми 
подходами и решениями. 

В своем исследовании мы выделили следующие формы использования историзма в 
обучении [4]: вводные исторические обзоры, выступающие как средство обоснования новых 
знаний; заключительные исторические обзоры, выступающие как средство систематизации и 
обобщения знаний; описания истории отдельных открытий, фундаментальных опытов, 
являющихся средством обоснования знаний; полные биографии ученых и фрагментарные 
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биографические сведения, служащие целям формирования личности ученика; задачи с 
историческим содержанием; документализм при использовании исторического материала. 

Формы его могут быть разными – это схемы, фотографии подлинных установок; данные, 
характеризующие их масштаб и точность измерений; высказывания и подлинные 
формулировки самих ученых; описания эпохи, условий труда ученых, а подчас и 
художественное описание того или иного открытия. Все это позволяет ввести ученика в 
обстановку, в которой совершалось открытие, обеспечить в какой-то мере «эффект 
присутствия» при открытии, убедить ученика в достоверности исторических сведений. 

Экспериментом нами было установлено, что при изучении какого-либо закона или теории 
необходимо включать в структуру урока исторический материал и придерживаться следующих 
правил. Вводимый материал должен: быть органически связан с изучаемым законом или 
теорией; соответствовать уровню знаний учащихся; не служить причиной перегрузки занятия; 
быть коротким и точным; доступным, наглядным и убедительным. 

В экспериментальном обучении реализация принципа историзма осуществлялась в 
следующей последовательности. 

I. Сообщается проблема, возникшая перед ученым и идея опыта.  
ІІ. Демонстрируется модель исторического опыта. 
ІІІ. Рассказывается об устройстве приборов, применяемых для демонстрации. 
IV. Воспроизводится опыт с последующим качественным и если конструкция модели 

позволяет количественным анализом наблюдаемого явления. 
V. Сообщаются выводы ученого. 
VІ. Учащиеся знакомятся с поправками и дополнениями к закону, сделанными позднее. 
VII. Правильность закона демонстрируется с помощью современного школьного 

оборудования. 
VIII. По возможности проводится более строгое качественное или количественное 

обоснование. 
IX. Демонстрируется соответствующий кинофрагмент или анимация 

соответствующих явлений с помощью компьютера. 
В течение нескольких лет в Кыргызском национальном университете для студентов и 

магистрантов факультета физики и электроники читается спецкурс «Методология и история 
физики», разработанный учеными-физиками, профессорами Т. Айтмурзаевым, М. 
Койчумановым и Э. Мамбетакуновым. Основные задачи и особенности его изучения 
заключается в следующем: вооружить будущих учителей историческими знаниями, 
необходимыми для решения методических и методологических вопросов, возникающих перед 
учителями в процессе обучения; углубить их знания по физике путем раскрытия основных 
физических понятий, законов и теорий в их историческом развитии; помочь будущим учителям 
сделать преподавание физики более интересным, эмоциональным и тем самым способствовать 
воспитанию у учащихся интереса к изучению предмета; познакомить студентов с жизнью и 
деятельностью выдающихся прогрессивных ученых-физиков. Факты из их биографий могут 
быть использованы в целях нравственного воспитания учащихся. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

1Сагоян Е. К., 2Туркот Т. И., 3Сагоян А. 
1.
Кишиневский государственный педагогический університет (г. Кишинев, Молдова) 

2
.Коммунальное высшее учебное заведение «Херсонская академия непрерывного образования»  

(г. Херсон, Украина) 

3.
 Лицей им. Дмитрия Кантемира (г. Кишинев, Молдова) 

В современных условиях, характеризующихся стремлением к развитию и обособлению 
национальных культур, с одной стороны, и к интеграции жизнедеятельности людей в 
глобальном мировом пространстве, с другой, особое значение приобретает проблема 
толерантных взаимоотношений представителей различных культурных сообществ. 
Потребность восприятия культурного, религиозного, политического, языкового многообразия 
ведет к пониманию необходимости равноправного диалога, основной задачей которого 
является обеспечение гуманных взаимоотношений представителей разных национальных 
культур, принятие принципов плюрализма и толерантности [1]. 

К сожалению, в настоящее время можно столкнуться с интолерантным поведением 
индивидов, непониманием важности этого личностного качества. Достаточно показательным в 
этом плане являются данные опроса 245 учителей школ и лицеев г. Кишинев, слушателей 
курсов повышения педагогической квалификации Коммунального высшего учебного заведения 
«Херсонская академия непрерывного образования». Мы обратили внимание, что только 8,2 % 
будущих педагогов и 10,3% педагогов-практиков включили в список особенно значимых 
педагогических качеств «толерантность», отведя ей 15 место в списке [4]. Таким образом, ярко 
проявляется противоречие между реальной готовностью современного учителя к толерантному 
поведению, и социальным требованиям быть образцом такого поведения для воспитанников 
учебно-воспитательных учреждений. Как видим, актуальной становится проблема 
формирования и развития толерантного поведения в системе университетского и 
послеуниверситетского образования. 

На её решение направляют свои усилия ученые - педагоги многих стран: Е. М. Аджиева, 
М. Н. Лабикова, Е. Е. Витрук (Россия), Л. А. Гончаренко (Украина) и др. [1; 2; 3; 5]. 

Эти ученые предполагают необходимость культивирования в педагогической среде 
взаимоотношений открытости, признания многообразия проявленной человеческой 
индивидуальности, развития способности распознавать несправедливость и осуществлять 
действия относительно её преодоления, а также способность конструктивно решать 
противоречия в ученических и педагогических коллективах, обеспечивать движение от 
конфликтных ситуаций к примирению. 

Формировать толерантность у современных учителей важно: а) в образовательной среде 
педагогического ВУЗа; б) в системе последипломного образования; в) в процессе практической 
профессиональной деятельности. В учебные планы университетов и в систему повышения 
педагогической квалификации, на наш взгляд, необходимо внедрить специализированные 
курсы этнопедагогической направленности. Целью таких курсов может быть ознакомление 
будущих учителей и учителей-практиков с традициями воспитания разных народов, изучение 
их религиозных взглядов, изучение источников этнопедагогики. В процессе практической 
деятельности толерантное поведение учителей развивать можно с помощью погружения их в 
систему специально организованных тренингов, ориентированных на оптимизацию 
взаимоотношений с детьми разных национальностей, вероисповеданий и т. д. Работая с 
учителями в направлении развития толерантности, необходимо проектировать этот процесс 
таким образом, чтобы формировались два взаимно обусловленных уровня: 

– информационный, предполагающий формирование системы знаний о сущности и 
проявлениях толерантности, многоаспектности этого понятия, разнообразия человеческого 
бытия и т. п.; 

– поведенческий, ориентированный на формирование установок на толерантность, 
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умений и навыков толерантного взаимодействия. 

Наш опыт свидетельствует о целесообразности использования в процессе формирования 

толерантности учителя комплекса методов, в частности: 
– методов актуализации социокультурной идентификации (анкетирование, беседа, 

дискуссия, тестирование, проектирование, ролевые игры); 
– методов приобретения новых знаний и практических умений (лекция, семинар, беседа, 

конференция, упражнения, тренинг); 
– рефлексивные методы (анализ, проблематизация, индивидуальная беседа, работа в 

малых группах, работа в парах); 
– методы моделирования, проектирования и перепроектирования деятельности. 
Одним из важнейших методов воспитания толерантного поведения учителя мы считаем 

коммуникативный тренинг, который позволяет убедиться, что понимание и восприятие 
другого человека — необходимый компонент общей культуры человека, дает возможность 
осознать приемлемость отличий в идеях, обычаях, культурных, национальных традициях [4]. 

Уровни сформированности толерантности учителя мы предлагаем определять 
следующими критериями: 

1. Умением конструктивно, толерантно взаимодействовать со школьниками, родителями, 
коллегами. 

2. Потребностью к самосовершенствованию в области этнопедагогики и этнопсихологии; 
3. Переходом толерантности из сферы знаний в сферу действий. 
Резюмируя подчеркнем, что толерантность является важным компонентом жизненной 

позиции каждой личности, которая имеет свои ценности и интересы. В частности, она 
необходима учителю, который не только сам должен быть толерантным, но и должен быть 
готовым к формированию этой черты у молодого поколения, ориентированного на активную 
жизнедеятельность в демократическом, многонациональном и поликультурном обществе. 
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В САМООСВІТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Семакова Т.О. 
Одеський національний політехнічний університет 

У психолого-педагогічній літературі, присвяченій висвітленню різних видів і аспектів 

мисленньової діяльності, простежується підсилення уваги до проблеми розвитку критичного 

мислення. Це засвідчує ряд документів, таких як Проект стратегії європейської економічної 

комісії ООН в сфері освіти в інтересах стійкого розвитку (2004), Рекомендації Ради Європи 

(2001) про викладання історії у двадцять першому столітті в Європі, державні стандарти освіти 

країн Європи та світу.  

Оволодіння прийомами критичного мислення є необхідною умовою існування людини в 

світі побутових і виробничих проблем, а також для здійснення нею успішної самоосвіти, тому 

що така діяльність примушує людину стикатися у своїй роботі з незнайомими ситуаціями, в 

яких треба проаналізувати обставини і запропонувати найкраще вирішення проблеми. Таким 

чином, залучення студентів ВНЗ до самоосвітньої діяльності, управління процесом її реалізації 
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пов’язані з включенням механізмів критичного мислення тих, хто здійснює цю діяльність. 

Аналіз літератури з проблем критичного мислення дозволив встановити, що його 

пов’язують із використанням когнітивних (розумових) технік і стратегій, які збільшують 

ймовірність отримання бажаного кінцевого результату (Д.Халперн). Це означення виявляє такі 

його риси, як рефлексивність, обгрунтованість і цілеспрямованість, тобто йдеться про такий 

тип мислення, до якого звертаються під час розв’язування задач, розгортання умовиводів, 

виконання оцінювальних дій та прийняття рішень. Критичне мислення передбачає оцінювання 

нами результатів своїх розумових процесів – наскільки правильне прийняте нами рішення або 

наскільки вдало ми впоралися з поставленим завданням. Критичне мислення також містить 

оцінку самого розумового процесу – ходу міркувань, які привели до наших умовиводів, або тих 

фактів, на які ми зважали під час прийняття рішення. Ці аспекти критичного мислення мають 

безпосереднє відношення до рефлексії як необхідного елементу будь-якого виду діяльності 

суб’єкту, в тому числі і самоосвітньої.  

Критичне мислення називають спрямованим мисленням, оскільки воно націлене на 

отримання бажаного результату. Ю.П.Мінаєв визначає критичне мислення як таке, що 

спрямоване на розв’язування задач, комунікацію та виявлення проблем. 

В нашому дослідженні під критичним мисленням будемо розуміти здатність людини 

мислити мобільно; чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати; самостійно знайти, 

обробити та проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої міркування, навести 

переконливу аргументацію (Н.П.Наволокова). 

В контексті змісту самоосвітньої діяльності, яка передбачає усвідомлення проблеми 

пізнавального характеру, постановку і розв’язування пізнавальних задач, комунікацію в 

процесі її здійснення, оцінку результату діяльності та ефективності самого процесу 

(рефлексію), критичне мислення виступає як елемент, що органічно пов’язаний з нею на всіх 

етапах її реалізації. 

Основи вивчення рефлексії як механізму формування критичного мислення покладені в 

працях Дж.Дьюї, Ж.Піаже, Л.С.Виготського. Зарубіжні дослідження, присвячені навчанню 

критичного мислення, спираються на концепцію рефлексивного мислення Дж.Дьюї. Цей тип 

мислення розглядався відомим американським психологом і педагогом як активний, 

наполегливий і уважний розгляд думок, їх підстав, а також висновків, які з цих думок 

виходять. Саме процеси свідомого вибору і організації, на думку Дж.Дьюї, утворюють 

рефлексивне мислення. Роботи Дж.Дьюї визначили педагогічну думку Америки і сталі 

основою для багатьох новацій. Проблемі критичного мислення як інноваційній педагогічній 

технології присвятили свої дослідження Дж.Л.Стіл, К.С.Мередит, Ч.Темпл, а також вітчизняні 

науковці та викладачі М.Красовицький, О.Бєлкіна, О.Пометун, Л.Пилипчатина та інші.  

У контексті нашого дослідження, присвяченого рефлексії як інструменту формування 

критичного мислення студентів в ході самоосвітньої діяльності, вважаємо за доцільне 

використовувати категоріальні поняття в наступному розумінні: 

– рефлексія – це комплексне синтетичне утворення, що виступає одночасно як якість 

студента і психічний процес. Під рефлексією як якістю студента будемо розуміти здатність 

студента бути зосередженим не на предметі власної діяльності, а на самій діяльності з набуття 

знань і пізнавальних умінь. Рефлексія як процес, в нашому розумінні, - це осмислення 

студентом власної діяльності, аналіз її з метою подальшого цілеспрямованого удосконалення. 

Формування рефлексивної позиції студента стосовно процесу здійснення самоосвіти ми 

пов’язуємо: зі ставленням (мотивацією) особистості до навчання, яке виявляється у інтересі до 

змісту знань, що засвоюються, та до самого процесу діяльності; з прагненням розкрити 

сутність явищ та їхні взаємозв’язків, чому має сприяти активізація пізнавальної діяльності; з 

рівнем сформованості знань та самоосвітніх умінь; з умінням свідомо аналізувати власні 

помилки. 

– рефлексивне навчання - спеціальним чином організована підготовка студентів, яка 

передбачає формування умінь самоосвітньої діяльності в умовах, що сприяють розвитку 

рефлексивних процесів у студентів під час опанування програм з різних дисциплін. До 

особливостей рефлексивного навчання відносимо те, що воно є прогресивною формою 
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організації пізнавальної діяльності студентів, яка забезпечує особистісно зорієнтоване 

навчання, здійснюється відповідно до особливостей рефлексивної парадигми, яка, на думку 

М.Ліпмана, передбачає розуміння освіти як процесу дослідження. Рефлексивне навчання 

створює можливості для розвитку рефлексивної сфери студентів, сприяючи при цьому 

розвитку їх критичного мислення, відбувається за певних умов і при керівництві викладача.  

– рефлексивний підхід виступає як дидактичний принцип, що потребує такої організації 

процесу формування умінь і навичок самоосвіти при навчанні різних дисциплін, яка сприяє 

розвитку рефлексивних процесів і відбувається із залученням рефлексивного мислення. 

Реалізація рефлексивного підходу до навчання студентів ВНЗ пов’язується нами з організацією 

керованого викладачем процесу формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності 

студентів, здійснюваного відповідно до особливостей рефлексивної парадигми.  

Управління діяльністю студентів з боку викладача за такого підходу полягає не у прямій 

взаємодії, а в демонструванні і послідовній передачі студенту деяких загальних основ, 

виходячи з яких він міг би самостійно виводити власні рішення і усвідомлювати їх. Взаємодія 

між учасниками педагогічного процесу в даному випадку має характер співробітництва і 

партнерства, а управлінська діяльність трансформується з суб’єктно-об’єктних в суб’єктно-

суб’єктні відносини на рефлексивній основі. Найбільш придатною для досягнення поставлених 

цілей, на нашу думку, є рефлексивна освітня модель (М.Ліпман), відповідно до якої потрібно 

здійснити переструктурування освітнього процесу за наступними ознаками:  

1. Навчання — це результат участі студентів у керованому викладачем дослідницькому 

процесі, однією з цілей якого є досягнення взаєморозуміння. 

2. Студентів спонукають пізнавати світ, розкриваючи наше знання про нього як 

двозначне, повністю невизначене і загадкове. 

3. Дисципліни, у межах яких ведеться дослідження, не вважаються такими, що дають 

вичерпну відповідь на проблему. Допускається взаємопроникнення дисциплін. 

4. Позиція викладача не авторитарна, вона відкрита для спростування і критики (тобто 

викладач готовий визнати помилку). 

5. Передбачається, що студенти під час навчання стають більш вдумливими, 

рефлексивними, розважливішими і розсудливішими. 

6. Фокус освітнього процесу спрямований не на засвоєння інформації, а на осмислення 

внутрішніх зв'язків у досліджуваних предметах. 

СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ 

Суховірська Л. П. 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

Досягнення нової якості загальної освіти є основним завданням модернізації школи. 
Метою освіти і виховання педагогічної школи є формування професійно-компетентної, 
ініціативної, творчої особистості наділеної почуттям обов'язку і відповідальності перед 
суспільством. Така особистість здатна швидко адаптуватися до сучасного світу, характерними 
рисами якої є підвищення ролі інтелектуалізації діяльності у контексті динамічних змін техніки 
і технологій, неперервного зростання обсягів інформації. Вона повинна не тільки засвоїти 
певну суму знань, але й розвивати свої індивідуальні, пізнавальні, творчі здібності. Для цього 
потрібні особливі умови, які дозволяють кожному учню використовувати індивідуальні 
ресурси для максимально успішного здійснення процесу навчання. 

Таким чином, в даний час назріла і все більш усвідомлюється суперечність між 
необхідністю розкриття потенціальних ресурсів навчання учнів і реальною практикою, яка не 
забезпечує достатньою мірою умови для цього розвитку.  

Ця суперечність зумовила розглянути сутність ресурсного підходу у методиці навчання 
фізики. 

Засновником ресурсного підходу вважають професора Вищої школи бізнесу 
Мічиганського університету Б. Вернерфельта. У своїй статті «Ресурсне трактування фірми» він 
виділив основні положення розвитку фірми, головною ідеєю яких є досягнення рівноваги між 
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експлуатацією існуючих ресурсів та розвитком нових. Визначаючи потенціал підприємства 
виділив: матеріально-технічні, трудові, фінансові ресурси, які мають вплив на досягнення 
максимальних результатів в його діяльності.  

Ідею ресурсної бази розвивав Джей Барні, який представив у своїй роботі (1991 р.) всі 
основні поняття. До ресурсів він відносив «всі активи, можливості, організаційні процеси, 
інформацію, знання та ін., що контролюються фірмою», які дозволяють їй створювати та 
здійснювати ефективні стратегії. Ресурси він поділив на матеріально-капітальні, людські та 
організаційні.  

Дана теорія має свої досягнення у визначенні критеріїв оцінки ресурсів. Вони 
забезпечують стійкі переваги в умовах конкуренції і можуть бути використанні в психолого-
педагогічних дослідженнях. 

Стержневим поняттям ресурсної концепції є поняття «ресурс», «потенціал», «здібність». 
Науковці Р.Ш. Акбашева, З.А. Аллаяров, Б.С. Гершунський відносно особистості 

виділяють зовнішні та внутрішні ресурси. Під зовнішніми ресурсами автори розуміють умови 
та засоби, що сприяють особистісному розвитку людини та її діяльності. Це система стимулів 
діяльності і розвитку; умови забезпечення людини інформацією; створення соціально-
психологічного клімату колективу; організаційні умови, які передбачають чіткість управління, 
послідовність вимог до людей; матеріально-технічне забезпечення. На відмінну від зовнішніх 
ресурсів внутрішні (індивідуальні) зумовлюють унікальність людини. Вони є джерелом її 
розвитку, персоналізації (біогенетичні, фізіологічні, індивідуально-психологічні). Внутрішні 
ресурси є джерелом розвитку індивідуальності, характеризують потенціал особистості. 

Процеси, до яких залучена особистість є життя (функціонування організму), процеси 
діяльності, спілкування, освітній процес та процес її саморозвитку. Серед сукупнсті ресурсів 
можна виділити зовнішні і внутрішні, або індивідуальні ресурси, тобто засоби, властивості 
самої особистості. П.А. Самуельсон та В.Д. Нордхаус до зовнішніх ресурсів, необхідних для 
реалізації освітнього процесу відносять лабораторії, класи, підручники й інше. Зовнішніми 
ресурсами в даному випадку є знання вчителя, засоби масової інформації, бібліотечні фонди, 
технічні засоби навчання, інтернет й інше. 

Основні положення системного, компетентнісного, особистісно-зорієнтованого підходів є 
безсумнівно важливими і цінними, і можуть бути використані в якості теоретичної основи 
організації освітнього процесу. Разом з тим, вітчізняні психологи та педагоги виносять ідею 
про необхідність розкриття потенціалу кожного учня, реалізації та розвитку саме його 
можливостей, виникає проблема пошуку нових підходів, які акцентують увагу саме на 
розвитку індивідуальності учнів в освітньому процесі. 

Розвиток потенційних ресурсів особистості, в свою чергу, вимагає виявлення її 
«початкового стану», актуального рівня (Л.С. Виготський), що породжує проблему пошуку 
критеріїв, які описують цей стан, і дозволяють відстежувати хід подальшого розвитку. На нашу 
думку, одним із таких критеріїв, і одночасно джерелом розвитку індивідуальності, можуть 
стати індивідуальні ресурси особистості. Відповідно до цієї ідеї підхід, який враховує ресурси 
учнів, ми називаємо ресурсним. 

Ресурсний підхід – визначає арсенал засобів та спроможність для виконання будь-якого 
завдання або удосконалення тих або інших дій, особливо коли вони здійснюються в критичній 
ситуації. 

Людина розглядається як комплекс ресурсів, здібностей, можливостей, які 
використовуються для досягнення бажаної мети. Її життєвий потенціал складається з 
внутрішніх ресурсів, які застосовуються особисто, в процесі створення сприятливих умов для 
здійснення необхідних дій або в результаті виникнення кризової ситуації. Здатність впливати 
на інших, визначати хід подій, можливість досягати успіхів залежить від володіння 
необхідними ресурсами. 

Ресурсний підхід цілком акцентує увагу на процесі навчання кожного учня, передбачає 
створення умов для найбільш ефективного використання і найбільш повного розвитку 
індивідуальних ресурсів кожного учня в комфортних умовах, що сприяє розвитку його 
індивідуальності в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ 

Трифонова О.М. 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 

Моніторинг знань студентів з загального курсу фізики, проведений під час педагогічної 

практики показав, що студентів навіть третіх курсів університетів не мають цілісного уявлення 

про сучасну наукову картину світу. Однією з причин такого стану є недооцінювання, 

насамперед принципів науковості та історизму. Незаперечним є те, що сучасна наукова 

картина світу базується, насамперед на досягненнях фізики, а її розвиток безпосередньо 

пов'язаний з фізичною картиною світу, що з часом змінюється.  

З’ясування підходів до забезпечення активізації пізнавальної діяльності студентів до 

цілісного бачення фізичної картини світу складають напрямок нашого дослідження. Ми 

визначили систему факторів педагогічного процесу, що сприяє активізації пізнавальної 

діяльності студентів і окреслили чинники, що забезпечать підвищення мотивації цілісного 

наукового пізнання природи у студентів фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ, 

рис. 1.  
 

Стабільний взаємозв’язок 

суб’єктів навчання засобами 

прямих і зворотних зв’язків  

Мотивація створення 

довготривалої активності 

студентів у навчанні 

Рис. 1. Чинники, що забезпечать підвищення мотивації до цілісного наукового пізнання природи 
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актуалізує 

значення 

наукових знань 

єдність 

інтелектуальної 

та мовленнєвої 

діяльності 

суб’єктів 

навчання 

використання 

на практиці 

засвоєного 
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умінь і навичок 

проблемне 

навчання 

Виконати таке завдання можливо, на нашу думку, через вироблення системи спеціальних 

знань. Розроблений нами інтегрований курс «Концепція сучасної наукової картини світу» 

об’єднує знання з біології та медицини, астрономії та космології, фізики й техніки, хімії та 

фармації щодо цілісного бачення земної Природи і Всесвіту. Він покликаний забезпечити 

єдності процесів наукової діяльності суб’єктів навчання з наголосом на результати досягнень 

провідних наукових шкіл кінця двадцятого, початку двадцять першого століття, що визначають 

основні тенденції формування та становлення сучасної наукової картини світу. 

Під науковою картиною світу, звичайно, розуміють найбільш загальне зображення 

реальності, в якому зведені у системну єдність усі наукові теорії, що допускають взаємне 

узгодження. Іншими словами, картина світу – це цілісна система уявлень про загальні 

принципи і закони будови природи. Наукова картина світу дає суб’єктам навчання розуміння 

того, як влаштований світ, якими законами він управляється, що лежить в його основі і яке 

місце займає сама людина у Всесвіті. Зміст пропонованого нами курсу розкриває 

матеріальність світу, зв’язок матерії і руху, простір і час. В ньому розглядається діалектика 

природи через прояв основних її законів: єдності і боротьби протилежностей, переходу 

кількісних змін в якісні, заперечення заперечення. Розкривається поняття незнищуваності 

матерії, роль практики в пізнанні, а також показано діалектико-матеріалістичний характер 

пізнання природи: пізнаваність світу, об’єктивність знань, взаємозв’язок і взаємообумовленість 

явищ, матеріальну єдність світу тощо.  

Предметом дослідження у курсі «Концепції сучасної наукової картини світу» виступає 
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сучасне уявлення про оточуючий світ, фундаментальні закони та взаємодії, що пояснюють 

сутність сучасної наукової картини світу. Історико-генезисне становлення різноманітних 

підходів у до висвітлення теорії та практики складає єдиний історико-науковий процес 

розвитку природи і Всесвіту. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ 

ГАЛУЗІ 

Чернявський В.В. 
Херсонська державна морська академія  

Традиційна система навчання не забезпечує достатнього рівня ефективності навчально-

виховного процесу через недостатній рівень реалізації у самостійній роботі; недостатню 

активність студентів; недостатній "зворотний зв'язок" між викладачем і студентом; 

нераціональне використання часу як викладача, так і студента; низьку ефективність контролю, 

яка обмежує викладача і студента. 

Отже, виникає питання, як організувати фундаментальну підготовку майбутнього фахівця 

морської галузі, спроможного конкурувати на ринку праці? Як має розгортатись педагогічна 

діяльність, щоб закласти базу для формування фахової компетентності? 

Завдання, здавалося б, не нове, адже за радянських часів наші вузи морського профілю 

готували моряків у значній кількості. З їх числа формувалися й кадри керівних ланок портової 

інфраструктури. Однак є істотна обставина, яка це завдання значно ускладнює: до 

управлінської діяльності майбутніх фахівців морської галузі вищі навчальні заклади практично 

не готували, і кожному керівникові доводилося оволодівати наукою і мистецтвом керування 

самостійно, значною мірою навчаючись на власних помилках. Тож не було й належно 

опрацьованих програм і методик підготовки до управлінської діяльності, не вистачало й 

відповідних кадрів. 

Нині йдеться мова про вирішення якісно нового завдання: організацію вищої морської 

освіти з урахуванням сучасних динамічних процесів розвитку суспільства і тенденцій 

глобалізації світового досвіду підготовки кадрів та потреб інтеграції в міжнародні системи 

освіти. 

Сучасний моряк стає не просто фахівцем, що вирішує вузькі професійні завдання. Як 

керівник середньої чи вищої ланки, скажімо капітан судна чи капітан порту, він змушений 

розв'язувати найрізноманітніші проблеми забезпечення безпеки судноводіння, орієнтуватися на 

новітні технології флоту з урахуванням економічних чинників, що впливають на роботу 

морського транспорту. 

Професійні компетентності одночасно виступають синтезом різноманітних галузей знань. 

Ця особливість відбивається на процесі навчання у морському ВНЗ. Навчальний план 

складається із фундаментальних, загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. Незважаючи 

на глибоку різницю різних видів сучасного оснащення морських суден та портової 

інфраструктури, вона вся побудована на єдиних, фундаментальних принципах, котрі складають 

фундаментальну основу технічних спеціальностей.  

В концепцію вищої морської освіти закладені такі ідеї: 

– фундаментальність підготовки, яка включає в себе системний підхід при вивченні 

дисциплін, викладання ідей в їх розвитку, взаємозв’язок дисциплін; 

– навчання студентів розв’язанню конкретних задач, використовуючи викладену теорію; 
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– розвиток творчих здібностей за рахунок індивідуалізації навчальних планів і залучення 

студентів до науково-дослідної роботи (бакалавр - магістр-аспірант); 

– прищеплення ідей від багатоваріантності рішення кожної практичної задачі до 

принципу оптимальності і критеріїв його визначення; 

– комп’ютеризація технології навчання, інтеграція навчання з виробництвом. 

Для того, щоб сформувати компетентність фахівця, студенту потрібно здійснити 

діяльність, адекватну тій, яка втілена в продуктах соціального досвіду: знаннях, навичках, 

засобах і знаряддях конкретної професійної діяльності. 

Звичайна підготовка фахівців технічного, у тому числі і морського профілю містить такі 

компоненти: 

- гуманітарна підготовка (сприяє гуманізації технічної освіти, розвитку особистих 

якостей фахівця); 

- фундаментальна та загальнопрофесійна підготовка (зі специфікою для різних 

спеціальностей); 

- спеціальна підготовка.  

До другого компонента віднесено фундаментальну підготовку, яка об'єднує два аспекти: 

по-перше, створення бази для засвоєння спеціальних дисциплін, подальшого поповнення 

знань; по-друге, забезпечення системності, узагальнення і внутрішнього поєднання 

навчального матеріалу, його інваріантності до спрямування навчання. Вона покликана сприяти 

вирішенню задач освіти, інтелектуального розвитку і виховання у єдиному процесі набуття 

впорядкованих базових знань, їхнього використання для формування наукового мислення, 

світосприйняття і здатності до пізнання. 

За роки навчання у морському ВНЗ курсант чи студент має набути знання і вміння, якими 

повинен володіти фахівець за визначеним напрямом підготовки. Наприклад, програма 

підготовки бакалавра напряму "Морський та річковий транспорт" передбачає 105 позиції 

переліку знань і вмінь, якими повинен володіти фахівець, значна частина з яких (26 позицій) 

стосується фундаментальної підготовки, у першу чергу з фізики.  

На основі аналізу розробленої структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів напряму 

"Морський та річковий транспорт" нами було з’ясовано місце, роль, зміст фундаментальних 

дисциплін, зокрема фізики, у теоретичній підготовці бакалаврів. 

Зміст навчання - одна з ключових проблем морських ВНЗ. Він складається з теоретичної 

та практичної підготовки й, перед усім, має відповідати запитам і вимогам сучасного флоту, 

який працює в умовах жорсткої ринкової конкуренції, формувати фахівця нової генерації, 

котрий має глибокі фундаментальні знання, ґрунтовну практичну підготовку.  

Вчені відмічають, що нині ми готуємо фахівців за предметним принципом. Але сучасний 

флот швидко оновлюється, амортизація технічних знань здійснюється в середньому кожні 5-7 

років. Доводиться проводити перепідготовку морських фахівців кожні 5 років. А це значить, 

що предметний підхід до підготовки моряків потрібно доповнювати функціональним. 

На фундаментальну підготовку, як підсистему загальної підготовки, впливає багато 

факторів, до яких дослідники відносять: низький рівень середньої освіти абітурієнтів, уміння 

вчитися; невідповідний сучасності теоретико-методологічний підхід до формування, 

проведення і контролю навчального процесу; низький рівень врахування міждисциплінарних 

зв’язків, що ускладнює інтеграцію фундаментальних знань в навчальні дисципліни професійно 

орієнтованого та спеціального циклів. 

Фундаментальна підготовка є складовою підготовки у ВНЗ і являє собою динамічну 

систему взаємопов'язаних та взаємообумовлених навчальних дисциплін, що забезпечують 

заплановану якість навчання загальноінженерних і спеціальних навчальних дисциплін з 

цільовою установкою - формування фахової компетентності.  

Дослідження сучасних концепцій підготовки фахівця підвело нас до висновку, що 

створення адекватного навчального середовища, яке забезпечить необхідні умови для 

формування базового рівня фахової компетентності майбутніх випускників морських 

спеціальностей у процесі навчання фундаментальних дисциплін можливе через використання: 

- методів прогностичного моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця; 
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- міжпредметних зв’язків для поповнення змісту фундаментальних дисциплін 

прикладними задачами зі спеціальності; 

- модульно-рейтингової моделі навчання; 

- новітніх особистісно-орієнтованих педагогічних технологій. 

Основним концептуальним принципом, що може становити основу структури і змісту 

фундаментальної підготовки є переорієнтація освітніх систем з інформаційних аспектів 

вивчення навчальних дисциплін на професійно-творчий розвиток особистості, створення 

реальних умов для формування професійної компетентності. 

Останнім часом у морських навчальних закладах відчутна тенденція до скорочення годин 

аудиторних занять з фундаментальних дисциплін. Загальна кількість годин, як правило, 

залишається постійною за рахунок тих, що відводяться навчальними планами на самостійне 

опрацювання матеріалу, який вивчається. Цю тенденцію можна прослідкувати, порівнюючи 

навчальні і робочі плани, наприклад, з математики і фізики у морських навчальних закладах за 

останні роки. Введення модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи в навчальні плани 

дійсно передбачає скорочення аудиторних занять і перенесення вивчення матеріалу на 

самостійну роботу студентів. Виникає суперечність між переходом освіти на новий рівень, де 

самостійна робота студентів має займати більший відсоток, ніж аудиторна, і неспроможністю 

студентів самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал. 

Ми вважаємо, що спочатку треба змінити підходи до розробки змісту й організації 

навчального процесу фундаментальних дисциплін, зокрема і фізики, який має бути 

спрямованим на набуття не тільки якісних знань, вмінь і навичок з дисципліни, а й на 

формування базових компетенцій майбутніх фахівців морського флоту. 
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СТОХАСТИЧНА ОСВІТА В АВСТРІЇ 

Шульга Н.В.  
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького  

Навчання в школах Австрії складається з трьох етапів, кожен з яких розраховано на 

чотири роки: 1) початкова школа (Volksschule), де діти навчаються з шести до десяти років; 

2а) неповна середня школа (Hauptschule, та Neue Mittelschule), по закінченню якої школярі 

мають право вступити в професійно-технічні училища (Integrative Berufsausbildung, 

Berufsbildende mittlere Schule), технікуми (Berufsbildende höhere Schule) або до вищої середньої 

школи; 2б) загальноосвітня середня школа початкового рівня (Allgemein bildende höhere Schule 

(AHS) Unterstufe), де, на відміну від неповної середньої школи, передбачене більш глибоке 

вивчення навчальних предметів та більш високі вимоги до викладацького складу та 

автоматичний перехід до вищої середньої школи; 3) вища середня школа, або загальноосвітня 

середня школа вищого рівня (Allgemein bildende höhere Schule (AHS) Oberstufe), в якій 

здійснюється професійно спрямована підготовка до складання екзамену на атестат зрілості, що 

надає змогу вступати до вищих навчальних закладів. 

Процес навчання в школах Австрії спрямований на розкриття потенціалів та таланту 

школярів. Окрім того, практично з перших років навчання відбуваються консультації щодо 

професійного майбутнього учнів. Навчання побудовано на принципах індивідуалізації та 

внутрішньої диференціації, що виражається у наданні всебічної підтримки розвитку 

індивідуальних здібностей та талантів школярів: з одного боку, надається можливість 

засвоювати навчальний матеріал в зручному та оптимальному для кожного учня темпі, з 

іншого боку, передбачається створення додаткових можливостей для інтенсивного 
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стимулювання його індивідуальних здібностей. Особлива увага приділяється використання 

електронних засобів навчання, що сприяє не тільки більш глибокому рівню засвоєння знань, а 

й формує критичне ставлення під час користування новими засобами отримання інформації. 

Вивчення стохастики в початковій школі не передбачається. Однак, вже з першого року 

навчання в середній школі основи стохастики починають викладати в курсі математики. 

Навчальні плани для кожного рівня школи регламентуються Федеральним міністерством 

освіти та жінок (Bundesministerium für Bildung und Frauen), електронні ресурси якого можна 

знайти за адресою http://www.bmukk.gv.at.  

Основи стохастики розглядаються в розділі, що має назву Робота з моделями, статистика 

(Arbeiten mit Modellen, Statistik). В процесі навчання у школярів повинні бути сформовані 

наступні предметні компетенції: представлення даних та моделювання (Darstellen, 

Modellbilden), Обчислення та обробка даних (Rechnen, Operieren), Інтерпретація даних 

(Interpretieren), Аргументація даних (Argumentieren, Begründen). Для цього школярам 

пропонують вивчення наступних тем: Використання таблиць і графіків для представлення 

емпіричних даних (1 клас, 5 рік навчання); Обчислення відносної частоти появи події за 

емпіричними даними. Отримання інформації з графічно представлених даних, її використання 

та критичне осмислення (2 кл., 6 р. н.); Вивчення та представлення емпіричних наборів даних 

(3 кл., 7 р. н.); Вивчення та представляють наборів емпіричних даних з використанням 

статистичних показників (наприклад, середнього значення, медіани, квартилів, відносної 

частоти, діаграми розсіювання) (4 кл., 8 р. н.). 

В 1 – 4 класах середньої школи значну увагу приділяють унаочненню навчального 

матеріалу, представлення його в ігровій формі, використанню задач на збір та опрацювання 

даних із повсякденного життя школярів, що спрощує сприйняття навчальної інформації, сприяє 

підвищенню рівня мотивації навчання.  

Вивчення стохастики у вищій середній (Allgemein bildende höhere Schule (AHS) Oberstufe) 

школі спрямоване на формування наступних видів компетенцій: понятійних, що 

характеризують здатність до адекватного застосування стохастичних понять в побудові 

структур та моделей, що описують реальні процеси, визначенні логічних зв’язків між ними та 

їх кількісної оцінки; інтерпретаційних, що характеризують здатність до відображення ситуацій 

практичного характеру математичною мовою та навпаки; формальних, що передбачають 

сформованість вмінь та навичок до застосування стохастичних формул та законів, алгоритмів, 

методів та способів розрахунків; експериментальних, що характеризують здатність до 

вмотивованого пошуку закономірностей випадкових процесів та явищ в ході евристичної 

діяльності, перевірку гіпотез та їх обґрунтування; критичних, що визначають здатність до 

визначення причинно-наслідкових зв’язків, аргументації вибору, доведення тверджень. 

Розподіл тем за класами вищої середньої школи наступний:  

– 6кл. (10 р. н.): Описова статистика: робота з різними видами представлення емпіричних 

даних та їх характеристиками. Поняття випадкової події. Сума подій. Означення ймовірності. 

Визначення ймовірності як відносної частоти появи події та як суб’єктивної впевненості. 

Обчислення ймовірності. Теореми суми та добутку ймовірностей. Поняття умовної 

ймовірності. Теорема Байеса,  

– 7кл. (11 р. н.): Поняття дискретної випадкової величини. Закони розподілу дискретної 

випадкової величини. Співвідношення між відносними частотними розподілами та 

розподілами ймовірностей. Числові характеристики теоретичних та емпіричних розподілів. 

Застосування дискретних розподілів (особливо біноміального розподілу) в прикладних 

областях 

– 8 кл. (12 р. н.) Поняття неперервної випадкової величини. Закони розподілу неперервної 

випадкової величини. Застосування нормального розподілу в прикладних областях. 
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Статистична перевірка статистичних гіпотез. Довірчі інтервали. 

Навчальний матеріал у старшій школі викладається у більш формальному вигляді. Значна 

увага приділяється самостійним (як індивідуальним, так і груповим) емпіричним дослідженням 

випадкових процесів, що відбуваються в оточуючому світі. 

Підготовка бакалаврів в університетах Австрії здійснюється протягом шести семестрів 

(180 кредитів ECTS) та розподілене на три фази: ввідну орієнтаційну (Studieneingangs- und 

Orientierungsphase), основну (Kernphase) та спеціалізаційну (Spezialisierungsphase). Вивчення 

теорії ймовірностей та математичної статистики включено в курс, що носить назву Економічна 

статистика (Wirtschaftsstatistik) та складає 6 кредитів ECTS. В навчальному плані зазначено, що 

після закінчення курсу Економічної статистики студенти будуть мати компетенції до 

застосування основних методів описової та аналітичної статистики (der deskriptiven und der 

schließenden Statistik), основних понять теорії ймовірностей (der Wahrscheinlichkeitstheorie), 

графічних методів представлення інформації (graphische Methoden zur Veranschaulichung der 

Daten), методів визначення довірчих інтервалів (des Konfidenzintervalls), відповідних способів 

перевірки гіпотез (des statistischen Testens), різних методів одновимірного та багатовимірного 

статистичного моделювання (Methoden der univariaten und multivariaten statistischen 

Modellierung), аналізу часових рядів (der Zeitreihenanalyse).  

Навчальний процес здійснюється в двох формах: аудиторній – на лекціях студентам 

викладаються основні теоретичні положення курсу; самостійній – студенти отримують 

обов’язкове домашнє завдання (der Übungsaufgaben), виконання якого передбачає формування 

практичних навичок застосування стохастичних знань в повсякденному житті. Задачі в 

домашніх завданнях носять як формальний так і практичний характер. Значна увага 

приділяється використанню комп’ютерних програм для опрацювання великих масивів даних 

(таких, наприклад, як MS Excel та SPSS). 
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РОЗДІЛ IІ. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОГО РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАГАЛЬНИХ ТЕОРЕМ 

ДИНАМІКИ 

Івашина Ю.К. 
Херсонський державний університет 

Для дослідження механічного руху матеріальних точок (тіл) або їх систем необхідно 

скласти і розв’язати відповідну систему диференціальних рівнянь, розв’язання яких має суттєві 

математичні затруднення. 

Для розв’язання багатьох задач динаміки, особливо динаміки систем, замість методу 

інтегрування диференційних рівнянь руху виявляється більш зручним використання загальних 

теорем, які є наслідком основного рівняння динаміки. Їх слід застосовувати тоді, коли не 

вимагається інформація про всі властивості руху матеріальної системи, наприклад, про 

внутрішні сили системи, про рух кожного із тіл системи, а вимагається тільки визначення 

поведінки всієї системи в цілому. 

Загальні теореми динаміки є наслідком диференціальних рівнянь руху системи і ні кожна 

зокрема, ні всі разом не еквівалентні системі цих рівнянь. Ці теореми дають лише частинну 

інформацію про механічний рух системи і характеризують окремі властивості цього руху. 

Значення зазначених теорем полягає в тому, що вони встановлюють наглядні залежності 

між основними динамічними характеристиками тіл і їх систем, дозволяють вивчати окремі, 

практично важливі сторони явищ і процесів, не вивчаючи їх вцілому. Це значно спрощує 

розв’язання важливих для практики задач і дозволяє краще зрозуміти причинно-наслідкові 

зв’язки в механічній системі і вказує на шляхи керування процесами в цій системі. 

Зручністю використання загальних теорем динаміки є те, що їх можна представити як в 

диференціальній, так і в інтегральній формах. Це дає змогу визначити як інтенсивність 

процесів (швидкості, зміни імпульсу, кінетичного моменту), так і зміни параметрів системи за 

деякий скінчений проміжок часу або на переміщенні (зміна імпульсу, положення центра мас, 

кінетичного моменту та кінетичної енергії). 

Застосування загальних теорем динаміки не тільки спрощує розв’язання задач динаміки, 

але і дозволяє встановити практично важливі наглядні залежності між мірами механічного руху 

тіл та їх систем та силами, які характеризують динамічний ефект дії оточуючих тіл на тіла 

системи. 

МЕТОДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЩОДО СПРОСТУВАННЯ 

ПАРАДОКСІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ  

Коновал О.А., Туркот Т.І., Лепська О.В., Соломенко А.О. 
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»,  

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 

Однією із стратегічних проблем, на вирішення якої має орієнтуватися вища педагогічна 

школа, постає навчання майбутніх учителів-фізиків методиці формування критичного 

мислення, яку б вони могли плідно використовувати у практичній діяльності. Навчання цій 

методиці можна здійснювати у процесі самостійної роботи студентів. При цьому слід 

урахувати, що: критичне мислення — це вид діяльності, у процесі якої суб'єкти навчання не 

тільки послідовно відтворюють вивчений матеріал, а й висловлюють самостійні, розгорнуті, 

оцінювальні судження щодо нього та аргументують їх; навчання критичному мисленню — це 

такий підхід до розвитку мислення, за якого особливу увагу приділяють умінню сформулювати 

самостійні твердження або думки та ґрунтовно їх аргументувати (інформація є відправним, а 

не кінцевим пунктом критичного мислення); коли розум людини спрямовано на дослідження 

міркувань з метою усунення можливих помилок і хиб — опонента чи своїх — можна говорити 
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про критику або критичне мислення у широкому сенсі; методика формування критичного 

мислення (методика «критичного мислення» — МКМ) містить у собі наступні етапи: 

сприйняття (або самостійне формулювання) проблеми; осмислення проблеми, її розв'язання; 

формулювання висновків, їх обґрунтування, аргументація; пошук інших можливих варіантів 

вирішення проблеми, їх порівняльний аналіз; формулювання загальних висновків. 

Тому висвітлення варіантів самостійного дослідження парадоксів спеціальної теорії 

відносності (СТВ), і зокрема, сутності «парадоксу близнюків» («парадоксу годинників»), 

розглядаємо як засіб розвитку критичного мислення студентів-фізиків. У зв’язку з цим, 

завдання викладача полягає в тому, щоб навчити студентів різними способами самостійно 

обґрунтовувати результат, який однозначно (і з точки зору СВ K   і з точки зору CB K  

(Земля)) підтверджує висновок про сповільнення ходу годинника космонавта. 

Такими способами можуть бути: 

а) спосіб надсилання періодичних світлових сигналів як із Землі до зорельоту, так і з 

зорельоту до Землі з використанням діаграм Міньковського (рис. 1 і рис. 2 відповідно); 
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Рис. 1. Надсилання світлових сигналів з 

Землі (т. О ) до зорельоту під час польоту 

космонавта до Зірки (т. E ) і назад до Землі (т. 
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Рис. 2. Ілюстрація надсилання 

космонавтом світлових сигналів через рівні 

проміжки часу t  до Землі на діаграмі 

Міньковського 

 

б) спосіб, який ґрунтується на ефекті Допплера; 

Подальшу самостійну роботу по дослідженню «парадоксу близнюків» можна 

організувати: 

а) як індивідуальну самостійну діяльність студентів; 

б) як групову самостійну навчальну діяльність з автономною роботою творчих груп, які 

вивчають: 

– спосіб, що враховує (наближено) вплив псевдогравітаційного поля на хід годинника; 

– спосіб, підґрунтям якого є точні розрахунки проміжків часу польоту космонавта та 

«Земного» брата в припущенні, що космонавт (зореліт) весь час рухається з прискоренням 

ga  . 

– інші можливі способи спростування «парадоксу близнюків». 

Підсумовуючи, зазначимо, що використання подібної методики до пояснення одного і 

того ж фізичного явища, як свідчить наш досвід, позитивно впливає на формування 

самостійності та критичного мислення студентів та сприяє більш глибокому осмисленню 

фундаментальних положень фізики, і зокрема, СТВ. 
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ПОНЯТТЯ СИМЕТРІЇ КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ 

Кузьменко О.С. 
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету 

Фізика, розкриваючи закони природи, розширює знання людини про природу й 

одночасно є основною складовою наукового світорозуміння та науково-технічного прогресу. 

Розглядаючи професійну підготовку студентів Кіровоградської льотної академії Національного 

авіаційного університету (КЛА НАУ) як навчальну систему констатуємо те, що важливого 

значення набуває теоретична підготовка операторів складних систем управління (ОССУ). 

Основним фундаментом виступає загальний курс фізики, який вивчається студентами на 

першому курсі та закладає вагомі основи для здійснення успішного навчання, розвитку 

фізичних, професійних компетентностей та наукового мислення. 

До змісту традиційної фізики входить система фундаментальних понять і законів. 

Відповідно одне з основних понять фізики – це симетрія, якому мало приділяють уваги у 

процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах. 

Симетрія - це категорія, що означає процес існування та становлення тотожних моментів 

в деяких умовах і в певних взаємозв`язках між різними і протилежними станами явищ світу [1]. 

Звернемо увагу на те, що будь-яка структура має властивості симетрії. Ці властивості стають 

різноманітнішими, у міру того як ми переходимо до розгляду складніших і 

багатокомпонентних систем. 

Важлива роль властивості симетрій відіграють в явищах матеріального світу, які 

вивчалися та розглядалися ще грецькими філософами. Проте особлива увага симетріям стала 

приділятися після того, як Е. Нетер було показано, що симетрія властивостей фізичних явищ по 

відношенню до деяких груп перетворень тісно пов'язана з законами збереження в фізиці - 

закономірностями, які завжди розглядалися як основні, фундаментальні характеристики 

матеріальних процесів. 

У відповідності до зазначеного в данній статті розглянемо значення симетрії для тієї 

області механіки, де вивчається рух не окремих точок, а суцільних, неперервних середовищ. 

Наведемо приклад неперервної механічної системи - струни. Вона має симетрію відносно 

перенесень. Виникає питання, як ця симетрія позначається на коливання струни? 

Зрозуміло, це відноситься до ідеального випадку коливань струни, коли її енергія не 

переходить у внутрішній, тепловий рух та не випромінюється у вигляді звуку в довкілля. 

Якщо по струні провести смичком, то тим самим порушується симетрія в початкових 

умовах руху. Виникає деяке зміщення в часі між коливаннями сусідніх точок струни. 

 

Рис. 1 

На рис. 1 ліворуч зображена деяка ділянка струни, що не коливається, в початковий 

момент часу (t0), коли її торкався смичок. Посередині ту ж ділянку, що прийшла в рух в момент 

часу (t1), наведено справа, як ділянку, що рухається, перемістилася по струні (t2), а її початкове 

положення зображене пунктиром. Але форма ділянки, що знаходиться в будь-який момент в 

русі, залишилася без зміни. За час t2-t1 виступ перемістився по струні на відстань l=c(t2-t1), де c 

- це швидкість поширення виступу. 

Симетрія відносно перенесень по довжині і за часом відзначилася в тому, що форма 

виступу не змінилася. Отже, швидкість поширення будь-якого виступу була одна і та ж та не 

залежала від його форми. Це пов'язано не лише з симетрією, але і з властивостями пружності 

струни. 

Є симетричніша форма руху струни, ніж рухаючого по ній виступу довільного профілю. 
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Окремий виступ не має ніякої симетрії за часом і за довжиною, а лише за спільним зміщенням 

на t2-t1 за часом і на l=c(t2-t1) за координатою.  

Існує форма руху струни, коли є симетрії 

за довжиною, але не така висока, як у струни 

нерухомої, яка поєднується сама з собою при 

перенесенні на будь-який малий відрізок. 

Симетрія за довжиною струни, що коливається, 

полягає в тому, що її форма повторюється при 

зміщенні на кінцеву відстань λ або на 2λ, на 3λ, 

і т. д. На рис. 2 суцільною лінією показано 

положення струни в деякий момент часу t1, а 

пунктиром у момент часу t2. За час t2-t1 

змінюються місцями найвища і найнижча точки 

струни, що коливаються. З цього видно, що за час t2-t1 хвиля встигла пробігти відстань λ⁄2, 

тобто t2-t1=λ⁄2с. Це половина періоду коливань. За цілий період на місце гребеня стане сусідній 

гребінь, так що період рівний λ⁄с. Отже, через будь-яку цю точку гребінь проходитиме с⁄λ разів 

в секунду. Ця величина називається частотою хвилі ν. 

Слід звернути увагу студентів на те, що чисті, гармонійні тони здатна видавати струна 

кінцевої довжини, жорстко закріплена з двох кінців в точках з нульовим відхиленням (вузлом). 

При розгляді круглої мембрани симетрію гармонійних коливань класифікують за числом 

вузлів, але вузловими мають бути не окремі точки, як на струні, а суцільні лінії на поверхні 

мембрани. 

Отже, ми зупинилися на симетрії властивостей класичного руху тому, що вона цілком 

зберігається при квантовому русі і ускладнюється своїми, специфічними для квантових законів 

видами симетрії. 

Література: 
1. Физическая теория. Редактор: Д. И. Блохинцев. – М.: Издательство «Наука», 1980. – 463 с. 

ЕВОЛЮЦІЯ Й ЕНТРОПІЯ: ПРОТИБОРСТВО ЧИ СУМІСНІСТЬ  

Мєняйлов С. М., Максимов С. Л. 
Національний авіаційний університет  

Вивчення фізики у вищий школі неминуче призводить до виникнення питань більш 

широкого, філософського змісту. Осучаснення фізичної освіти може відбуватися шляхом 

використання нових теорій, які б допомогли студентам у подоланні уявних протиріч між 

фізичними законами та реаліями навколишнього світу. Викладач має бути готовим до 

обговорення широкого спектру питань, які виникають у студентів, особливо це стосується 

практичного застосування законів фізики. 

Особливо часто такі питання виникають при вивченні закону зростання ентропії, який 

вступає в протиріччя з самим фактом виникнення життя на Землі. Гельмгольц та Больцман 

першими зауважили протилежні спрямованості закону зростання ентропії і законів еволюції. З 

другого закону термодинаміки випливає, що весь матеріальний світ рухається у напрямку 

збільшення ентропії, що в кінцевому рахунку призведе до одноманітності й хаосу. У той же час 

на біологічному рівні види ставали все більш різноманітними та складними. Больцман розумів, 

що в системі можуть утворюватися згустки, в яких ентропія буде зменшуватися. Але це 

зменшення буде компенсовано загальним збільшенням ентропії у всій системі. Якщо 

розглядати нескінченний простір-час Всесвіту, то Земля може бути однією з таких флуктуацій, 

де ентропія почала зменшуватись і виникла упорядкованість.  

Інакше кажучи, на деякий час і в деякому місці відбулося відключення другого закону, 

що дозволило еволюції перебороти ентропію. Шредінгер запропонував концепцію, яка 

базується на двох ідеях. Перша ідея виражає принцип стійкої нерівноваги живих систем. Друга 
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ідея полягає у тому, що жива система зберігає нерівноважний стан черпаючи необхідну 

упорядкованість з довкілля, таку упорядкованість ще називають негативною ентропією. 

За Шредінгером живі системи мають властивість черпати порядок із довкілля. Наша 

планета отримує високоякісну енергію від Сонця, перетворення цієї енергії супроводжується 

зростанням ентропії у навколишньому середовищі і викиданням відпрацьованої 

«низькоякісної» енергії в космічний простір разом із ентропією. Відкрита система може 

зберігати свою ентропію низькою значно збільшуючи ентропію на своїх околицях, що і 

роблять живі істоти. Рослина, наприклад, поглинає дуже енергоємне сонячне світло, 

використовує його і викидає інфрачервоне світло, енергія якого набагато менш концентрована. 

В процесі фотосинтезу загальна ентропія Всесвіту збільшується, але при цьому підтримується 

внутрішня структура живого організму. 

Шредінгер відповідає на питання про різницю між живою матерією та неживою 

стверджуючи, що для живих організмів характерна «впорядкованість базована на 

впорядкованості» на противагу «впорядкованості базованої на невпорядкованості», властивої 

для статистичних законів фізики. Розвиток концепції Шредінгера можна побачити в ідеях 

синергетики, яка вводить поняття дисипативної структури як нерівноважної структури, яка 

створюється за рахунок відкритості системи та існування дихотомії системи та середовища 

(поділу обсягу поняття на два видові поняття, що суперечать одне одному): зменшення 

ентропії у системі відбувається шляхом зростання ентропії середовища. Синергетика 

займається пошуком певних спільних рис, які притаманні фізичним, хімічним та біологічним 

системам. Синергетика внесла до концепції Шредінгера поправку про те, що протиріччя між 

системою та навколишнім середовищем притаманне не тільки живим системам, а виявляється 

й у неживій природі.  

У часи Шредінгера рівняння термодинаміки могли розв’язати тільки для закритих 

рівноважних систем. У 1960 році бельгійський фізик Ілля Пригожин добився прогресу у 

передбаченні поведінки відкритих систем із слабкими зовнішніми джерелами енергії. Але 

поведінка систем, далеких від рівноваги, які пов’язані з навколишнім середовищем із 

потужними джерелами енергії, не могла бути передбачена. Ця ситуація змінилася в кінці 

дев’яностих років минулого століття, в основному завдяки роботам Кріс Jarzynski та Крукса, 

який сформулював «теорему флуктуації». Ця теорема дає точне математичне вираження для 

ймовірності того, що ентропія буде текти в напрямку, протилежному до того, який диктується 

другим законом термодинаміки.  

Цікавим також є питання про самостійну реплікацію мікроструктур. Скупчення атомів 

при деякій температурі мають імовірність організувати себе щоб краще резонувати з 

джерелами механічної, електромагнітної або хімічної енергії в своєму середовищі (атмосфера 

або океан). Вчені спостерігають самореплікаціі також і в неживих системах. Біофізик 

Корнельського університету Карл Франк навіть висловив думку, що різниця між живою і 

неживою матерією не є такою корінною. Так, турбулентні вихори в рідині можуть спонтанно 

розмножуватися, використовуючи енергію від тертя навколишніх шарів рідини. Сніжинки, 

піщані дюни виникають в системах багатьох частинок під впливом процесів конденсації, вітру 

тощо. Самовідтворення збільшує структурну організацію і є засобом, за допомогою якого 

сильно керовані системи збільшують свою здатність перетворювати та розсіювати енергію. 

Рослина набагато краще націлена на захоплення і використання сонячної енергії ніж 

неструктуроване скупчення атомів вуглецю.  

Вищенаведена інформація демонструє, що фізика не є догматичною та ізольованою 

наукою; велика кількість питань ще чекає на свою відповідь. Пошук та використання 

викладачами досягнень вчених різних галузей науки дають можливість студентам побачити 

взаємозв’язки та гармонію навколишнього світу та використовувати його резерви з 

максимальною ефективністю, що і є запорукою стабільного розвитку нашої цивілізації. 
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Помилки, яких припускаються автори навчальної літератури з фізики, дають привід 

звернутися до можливих причин їх виникнення. Серед цих причин можуть бути і такі, що є 

доволі поширеними і серед студентів. Наша робота пов’язана з конкретним прикладом хибних 

міркувань щодо теореми Гаусса та її застосування до розрахунків електростатичних полів. 

Наскільки ми зрозуміли авторів цих міркувань, головна претензія з їхнього боку до 

стандартного викладу відповідного навчального матеріалу, наведеного у відомих підручниках 

загальної фізики, полягає в тому, що при цьому використовуються надто штучні прийоми. Але 

штучність прийомів не означає їхньої неправильності! 

Варто зазначити, що у багатьох випадках розв’язування доволі складних нестандартних 

задач з фізики і математики значно спрощується саме за рахунок використання різного роду 

штучних прийомів. Той прийом, на якому ґрунтується застосування електростатичної теореми 

Гаусса, ми назвали корисним додаванням нуля. Ним з успіхом можна користуватися не лише в 

цьому конкретному випадку. Зокрема, він доволі поширений у шкільній математиці. 

Під час вивчення електростатики, зокрема теореми Гаусса, є сенс нагадати про цей 

корисний штучний прийом. Для організації відповідної роботи ми запропонували невеличку 

добірку електростатичних задач, для розв’язання яких доречно цим прийомом скористатися. 

Наведемо конкретний приклад. 

Задача про напруженість поля поблизу поверхні провідника. Розглянемо задачу про 

те, як пов’язаний модуль напруженості електростатичного поля Е поблизу того місця поверхні 

провідника, де поверхнева густина заряду дорівнює   (вважатимемо, що 0  ).  

Відповідь для цієї задачі можна знайти в будь-якому підручнику фізики, де 

обговорюється застосування теореми Гаусса: 
0E   . А як отримують цю відповідь? 

Виділяють настільки маленьку ділянку поверхні провідника, що цю ділянку можна вважати 

плоскою, а поверхневу густину заряду — однаковою на всій виділеній ділянці. 

Електростатичне поле поза провідником поблизу цієї ділянки можна буде вважати однорідним 

і спрямованим перпендикулярно до площини, яка є дотичною до поверхні провідника в точці, 

що нас цікавить. Усередині ж провідника електростатичного поля немає.  

За замкнену поверхню, через яку вигідно обчислювати потік напруженості 

електростатичного поля, потрібно взяти поверхню маленького циліндра, бічна поверхня якого 

перпендикулярна до поверхні провідника в околі даної точки, а його основи — паралельні до 

неї. Основи циліндра співпадатимуть за формою і розмірами з виділеною нами ділянкою 

зарядженої поверхні, яка знаходиться всередині циліндра. Тоді заряд, що опинився всередині 

такої замкненої поверхні, буде дорівнювати S , де S  — площа виділеної ділянки, а також 

площа кожної з основ маленького циліндра, поверхня якого фігуруватиме в теоремі Гаусса.  

Вдалий вибір замкненої поверхні дозволяє виразити потік через неї дуже просто, 

незважаючи на загрозливий вигляд поверхневого інтеграла, що стоїть у лівій частині формули, 

яка виражає електростатичну теорему Гаусса. Дійсно, силові лінії поля перетинатимуть цю 

замкнену поверхню лише на одній ділянці. Йдеться про ту основу циліндра, яка опинилася в 

практично однорідному полі поблизу поверхні провідника, причому вектор напруженості є 

перпендикулярним до цієї основи. Отже, вираз для шуканого потоку буде таким: E S , де Е — 

модуль результуючого електричного поля, що створюється всіма зарядами провідника, а не 

тільки тими, які опинилися всередині обраної нами замкненої поверхні. 

Залишилося прирівняти (відповідно до теореми Гаусса) отриманий вираз до заряду, що 

поділений на 
0 , а потім виразити шукане значення Е. Таким чином, задача виявилася усною! І 

відповідь не залежить від того, якої форми була поверхня провідника, і як по ній був 

розподілений заряд. Шукане значення напруженості залежить лише від поверхневої густини 
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заряду в тому місці, поблизу якого шукають значення напруженості поля.  

Яка ж була роль тих зарядів, які не потрапили до нашого маленького циліндра, і розподіл 

яких по поверхні провідника ми навіть не знали? Вони додали той самий “нуль”, який зробив 

задачу усною! Вони створили таке поле, яке дає нульовий потік через поверхню того 

маленького циліндра, куди вони не потрапили, але їх поле разом з полем зарядів, що потрапили 

до згаданого циліндра, при додаванні дали настільки “хороше” результуюче поле, що його 

потік через вказану замкнену поверхню виражався дуже просто через площу основи циліндра і 

значення напруженості цього результуючого поля (а саме його потрібно було знайти в задачі!). 

Адже ця площа, помножена на відому поверхневу густину заряду у фіксованому місці поверхні 

провідника, дала той заряд (усередині вибраної замкненої поверхні), який фігурує в правій 

частині формули, що виражає електростатичну теорему Гаусса. Таким чином, вказана площа 

виявилася множником і в правій, і в лівій частинах рівняння. Ця обставина дозволила від неї 

позбавитися простим скороченням на неї правої і лівої частин рівняння.  

Інші докладно розглянуті приклади застосування прийому корисного додавання нуля під 

час розв’язування електростатичних задач можна знайти у тексті нашої статті. Зазначимо, що у 

подальшому ми плануємо продовжити роботу зі створення методичного забезпечення занять, 

орієнтованих на ознайомлення студентів і учнів старших профільних класів з іншими 

корисними штучними прийомами, які допомагають спрощувати розв’язування фізичних задач. 

ТУННЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ 

Немченко А.В. 
Херсонский государственный университет 

Туннельная микроскопия является одним из основных методов исследования в области 

нанотехнологий. В предыдущей публикации, [1] автором были описаны работы, вошедшие в 

лабораторный практикум курса "Основы нанотехники". Среди них упоминалась и работа 

"Изучение Z-канала сканирующего туннельного микроскопа". За прошедшее время была 

создана система развертки по коодинатам X и Y, что позволило студентам получать 

полноценные изображения сканируемых объектов. 

Структурную схему туннельного микроскопа можно представить, как показано на рис.1. 
 

Z-канал 

X,Y- развертка  

Зонд 

Образец 

Сбор информации 

Управление 

Управляющая программа 

 DataStore  

 

Рис.1 Структурная схема сканирующего туннельного микроскопа 

 

Вертикальный Z-канал, измеряя силу туннельного тока, поддерживает постоянный зазор 

между зондом и образцом. Система развертки, управляемая компьютером, перемещает образец 

в горизонтальной плоскости, подводя под зонд те, или иные точки поля сканирования [2]. 

Информация о рельефе образца собирается управляющей программой, и используется для 

построения изображения исследуемой поверхности. 

Для повышения информативности снимков, построение изображения производится как 

при прямом, так и при обратном ходе развертки. Сравнение двух изображений одной и той же 
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поверхности позволяет отсеивать артефакты, проявляющиеся в виде отдельных выбросов, 

обусловленных случайными помехами. Для выявления артефактов в виде горизонтальных 

полос, связанных с медленным дрейфом, предусмотрено перекрестное переключение каналов 

развертки по X и Y. 

В результате сканирования получаются 2 изображения в формате ВМР. Дальнейшая 

обработка изображений выполняется в специализированной программе Gwiddyon [3]. При 

импорте ВМР файлов указываются размеры поля сканирования и масштаб по высоте рельефа, 

определенные заранее, интерферометрическими методами. Один из результатов такого 

импорта показан на рис.2. Объектом служила шлифованная бронза. 
 

 
Рис.2. Изображения после импорта в Gwiddyon. 

 

Как видим, изображения, полученные при прямом и обратном ходе развертки, совпадают 

в крупных деталях. Мелкие детали, взаимно не подтверждающиеся, следует, очевидно, считать 

случайными помехами. Для подавления помех в Gwiddyon имеется целая коллекция 

разнообразных фильтров. Тип и глубина фильтрации определяются ходе работы, по критерию 

устранения мелких отличий, при условии сохранения достоверных деталей, присутствующих 

на обоих снимках. Дополнительные уточнения можно получить повторным сканированием, в 

том числе и с перекрестным переключением координат. 

Для лучшего восприятия, удобно сразу построить и 3-мерные изображения, на которых 

хорошо видны особенности рельефа. Примеры таких изображений приведены на рис.3. 
 

 

Рис.3. Трехмерные изображения рельефа после обработки фильтрами 

Приведенные результаты показывают, что созданный туннельный микроскоп 

работоспособен, дает объективную информацию, и может применяться для исследования 

реальных объектов в научных и, тем более, в учебных целях. 
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НЕНЬЮТОНІВСЬКІ РІДИНИ. ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

Пікуль О.К., Скубій Т.В. 
Національно технічній університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

Ньютонівська рідина (названа на честь Ісаака Ньютона) – в'язка рідина, що підкоряється 

в своїй течії закону в'язкого тертя Ньютона, тобто дотичне напруження і градієнт швидкості в 

такій рідині лінійно залежні, і коефіцієнтом пропорційності між цими величинами є в'язкість 

[1]. 

До ньютонівської рідини відноситься: вода, масло і велика частина звичних нам в 

щоденному використанні текучих речовин, які зберігають свій агрегатний стан.  

Неньютоновскими, або аномальними, називають рідини, які не підкоряється закону 

Ньютона. Таких, аномальних з точки зору гідравліки, рідин чимало. Вони широко поширені в 

нафтовій, хімічній, переробній та інших галузях промисловості. Якщо на них впливати різко, 

сильно, швидко – вони виявляють властивості, близькі до властивостей твердих тіл, а при 

повільному впливі стають рідиною. 

До неньютонівських рідин можна віднести також бурові розчини, стічний бруд, олійні 

фарби, зубну пасту, кров, рідке мило тощо. 

Неньютонівські рідини складаються з дрібних частинок, розподілених в рідині, причому 

зовні можуть нагадувати тверді субстанції або гель.  

Багатокомпонентні рідини як гомогенні, так і гетерогенні, більшою мірою, можуть 

містити в своєму складі компоненти, що значно змінюють в'язкість рідини, і навіть 

кардинально міняють саму фізичну основу і природу внутрішнього тертя. У таких рідинах 

гіпотеза в'язкісного тертя Ньютона непридатна. Відповідно, такі рідини називають 

неньютонівськими рідинами. 

В’язкість неньютонівських рідин мають ще одну властивість, істотно залежать від часу. З 

цієї причини (наприклад, для в'язкопластичних рідин) величина статичної напруги зсуву 

залежить від того: чим більш тривалий час рідина знаходилася в стані спокою, тим вище 

величина її статичної напруги зсуву. Якщо зупинити рух такої рідини, то для початку її руху 

потрібно буде розвинути в рідині меншу напругу, ніж у тому випадку, коли вона перебувала в 

спокої тривалий час. Отже, необхідно розрізняти величину початкової статичної напруги зсуву 

і динамічну величину цього показника. Рідини, які мають такі властивості, називаються 

тиксотропними. Рідини, у яких навпаки динамічні характеристики вище, ніж початкові 

називаються реопектіческімі неньютонівськими рідинами. Такі явища пояснюються тим, що 

внутрішня структура таких рідин здатна зміцнюватись з плином часу [2]. 

У природі хімічно чистих рідин немає, технічних рафінованих теж небагато. Зазвичай в 

основній рідині завжди є незначні домішки. Для краплинної рідини домішками можуть бути 

інші рідини , гази і тверді тіла. У таких випадках рідина з домішками може утворити гомогенну 

або гетерогенну суміш. 

Гомогенні суміші утворюються тоді, коли в основній рідині домішки розподіляються по 

всьому об'єму розчинювальної рідини рівномірно на рівні молекул. 

У випадках, коли домішки в основі рідини знаходяться не на молекулярному рівні, а у 

вигляді частинок, то такі суміші не можуть вважатися однорідними розчинами. Фізичні 

властивості таких сумішей (включаючи густину та питому вагу) залежать від того, яка 
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речовина знаходиться в точці вимірювання. Такі суміші будуть неоднорідними 

(гетерогенними) сумішами. У літературі ці суміші часто називають багатофазними рідинами.  

Приклади багатофазних рідин: емульсії – суміші двох і більше нерозчинних одна в одній 

рідин; газовані рідини – суміші рідини з вільним газом, оклюзії – суміші рідких і газоподібних 

вуглеводів тощо [3]. 

Розглянемо досліди з приготування неньютонівських рідин в домашніх умовах. Для цього 

нам потрібні крохмаль (картопляний або кукурудзяний) і вода. В результаті змішування ми 

отримуємо щось типу киселю, що володіє цікавими властивостями. Якщо в ємність з сумішшю 

повільно ввести руку, то результат точно такий ж, як якби ми ввели руку у воду. Але якщо 

розмахнутися як слід і стукнути по цій суміші, то рука відскочить, як від твердої речовини 

(рис.1). 
 

 

 

 

Рис.1. Неньютонівська рідина з 

крохмалю і води 

Рис.2. Слайм 
 

Другий дослід: неньютонівська рідина – слайм. Вперше слайм (slime) була зроблена 

компанією Mattel в 1976 році. Іграшка отримала популярність завдяки своїм забавним 

властивостям – одночасно плинності, еластичності і можливості постійно трансформуватися 

(рис.2).  

Третій дослід: ацетат натрію або гарячий лід. Ця речовина здатна швидко 

кристалізуватися. Гарячим льодом її називають тому, що при кристалізації виділяється тепло, а 

отримана речовина виглядає як лід (рис.3). 
 

 

Рис.3. Гарячий лід 

Неньютонівські рідини зазнали своє застосування [4]: 

В косметології. Щоб косметика трималася на шкірі, її роблять в’язкою, будь то рідкий 

тональний крем, блиск для губ, підводка для очей, туш для вій, лосьйони, або лак для нігтів. 

В'язкість для кожного виробу підбирається індивідуально, залежно від того, для якої мети воно 

призначене.  

В кулінарії. Щоб поліпшити оформлення страв, зробити їжу більш апетитною і щоб її 

було легше їсти, в кулінарії використовують в'язкі продукти харчування, такі як соуси, майонез 

тощо. 

В медицині. У медицині необхідно вміти визначати та контролювати в'язкість крові, так 

як висока в'язкість сприяє ряду проблем зі здоров'ям. У порівнянні з кров'ю нормальної 

в'язкості, густа і в'язка кров погано рухається по кровоносних судинах, що обмежує 

надходження поживних речовин і кисню до органів і тканини, і навіть у мозок. 
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ВЗАЄМООБУМОВЛЮЮЧЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ 

Садовий М.І. 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 

Аналіз принципів науковості, систематичності, наочності, доступності навчання фізичних 

теорій показав їх взаємообумовленість [3]. Фізичні парадигми й теорії постійно змінювались в 

залежності від розвитку науки та продуктивних сил суспільства. Наочним прикладом є 

еволюція загальнонаукового принципу збереження. Він пройшов шлях від флогістону, 

теплороду, кінетичної теорії до його особливостей у фізиці елементарних частинок. Відповідно 

дидактичні принципи реалізуються через аналіз і їх відображення у теоріях, наскрізних 

поняттях, ідеях тощо. 

Зацікавленість до виявлення суперечностей на етапах становлення фізики як науки 

виявляли такі вчені як М. Головко, Ю. Храмов, М. Шут та ін. 

Мета статті дослідити взаємозв’язок розвитку фізичних парадигм з дидактичними 

принципами. 

Натурфілософська антична картина світу підготувала основу для зародження та розвитку, 

насамперед, структурної організації матерії. Аристотелева програма природні явища описувала 

без використання математики.  

Г. Галілей розв'язував завдання пізнання природи і керувався спрощеним математичним 

апаратом та практикою. Ф. Бекон є родоначальником експериментальних досліджень явищ 

природи і заклав основи виникнення принципу наочності. Р. Декарт, Р. Майєр, М. Планк, 

Г. Лоренц, Н. Бор, Л.де Бройль, П. Дірак, Ш. Глешоу забезпечили філософське обґрунтування 

еволюції фундаментальних фізичних теорій.  

На наш погляд, аналіз базисних теорій забезпечили математики-механіки – У. Гамільтон, 

Ж. Д’Аламбер, Ж. Лагранж, Г. Вейль. Наступність і зв'язок змінюючих теорій безпосередньо 

випливає з єдності природи, яку вивчає фізика, удосконалюючи засоби дослідження. Зокрема, 

розвиток дослідницької програми XVІІІ ст. привели до виникнення нової, електромагнітно-

польової програми. 

Співвідношення фізики та філософії вперше проглядається у працях М. Фарадея і 

Д. Максвелла. Поняття про поле поступово усвідомлюється як самостійна сутність, яка не 

зводиться до механічних процесів в ефірі і переходить із захисного поясу гіпотез механічної 

дослідницької програми в основу нової фундаментальної теорії. З останньої починається 

побудова базисної теорії, що покладена за основу дослідницької освітньої програми. 

Нами узагальнено [1] роботи Д. Лармора, Д. Томсона, Г. Лоренца, де остаточно 

обґрунтовано поняття фізичного поля. Створення спеціальної теорії відносності генерувало 

релятивістську дослідницьку програму. Такі зміни сприяли становленню принципу науковості. 

Зміна дослідницьких програм відбувалась за схемою: механічна програма → 

електропольова → релятивістська → квантова → вакууму → струн → Всесвіту визначала 

еволюцію принципу наочності: від уявних засад до експериментальних, а далі до наочних 

моделей, системності. 

У ході проведеного аналізу праць вищезгаданих вчених ми прийшли до висновку, що 

історико-методологічні проблеми науки складають філософську основу пізнання природи та 

розвитку суб'єктів навчання, а відповідно і дидактичних принципів науковості і системності та 

наочності і доступності. 
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КВАНТОВО-МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА З ТОЧКИ ЗОРУ КОЛИВНОГО РУХУ МАТЕРІЇ 

1Сусь Б.А., 2Сусь Б.Б. 
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Інститут високих технологій Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Квантова механіка вивчає хвильові процеси, пов’язані з хвилями де Бройля  частинками, 

які рухаються з великою швидкістю  і проявляють хвильові властивості. За аналогією зі 

світлом довжина хвилі де Бройля D h p h mυ   , де   швидкість частинки. Однак 

питання двоїстості природи мікрочастинок  що це і частинки і хвилі одночасно  важко 

дається для розуміння, оскільки таке трактування містить у собі суперечність  частинка 

локалізована, а хвиля  явище просторове. Не зрозуміло, які коливні процеси відбуваються з 

частинкою, що рухається зі сталою швидкістю  . Що є частотою у хвилях де Бройля – теж не 

дається розумінню. Разом з тим, гіпотеза де Бройля стала переконливою реальністю. Для хвиль 

де Бройля, як і для всіх інших хвиль, властиві явища інтерференції, дифракції. На основі 

гіпотези про хвилі де Бройля розвинута квантова механіка, яка з великою точністю описує рух 

електронів в атомах. Слід, однак, зауважити, що квантова механіка, використовуючи хвильове 

рівняння, яким є рівняння Шредінгера, не пояснює природи коливань у хвилях де Бройля. 

Пояснити ж хвильові властивості частинок можна, виходячи з двоїстості природи матерії, якщо 

рух мікрочастинки розглядати з точки зору корпускулярно-коливної природи матерії [1]. Рух 

тіла (частинки) – це переміщення речовини в просторі і в часі. Характеристикою речовини є 

маса m, а характеристикою переміщення – швидкість υ. Таким чином, характеристикою руху є 

те, що переміщується – маса m, і як переміщується – швидкість υ. Така фізична величина 

називається кількістю руху («імпульсом»): К = m υ. Якщо на тіло діє сила F, відбувається 

поштовх і виникає зміна кількості руху: dK = F dt.  Сила F визначається як зміна кількості руху 

за одиницю часу: F = dK/dt = d(m υ)= = m(d υ/dt) + υ (dm/dt). При дії сили змінюється енергія 

тіла, тому змінюється також його маса, оскільки  W = c2m. Робота сили при переміщенні 

тіла на відстань dх: 

dυ dm
dA Fdx m υ dx

dt dt

 
     

 
 

dυ dm
m dx υ dx.

dt dt
   

Тобто, робота йде на зміну швидкості і надання тілу прискорення dυ dt , а також на 

зміну маси тіла dm. Цю масу, що виникає в процесі надання енергії тілу, називатимем 

динамічною (традиційно сумарну динамічну масу і масу спокою називають релятивістською). 

Динамічна маса є першопричиною виникнення внутрішнього коливального процесу в частинці, 

оскільки вона, змінюючись, відповідно переходить в енергію, енергія – в масу, в результаті 

чого й виникає коливний пороцес типу: ∆m→∆W→∆m→∆W→∆m→…, який 

описується хвильовим рівнянням. В квантовій механіці таким є рівняння Шредінгера. 

Розв’язок рівняння дає можливість знайти хвильову функцію , квадрат модуля якої виражає 
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імовірність знайти частинку в тому чи іншому місці або стані. Такий підхід є основою 

статистичного методу описування у квантовій механіці. Оскільки ж визначальною 

характеристикою частинки є маса і вона змінюється в процесі руху в результаті коливань, то 

логічно, що імовірність знайти частинку має бути більшою там, де маса частинки буде біль-

шою. Таким чином, коливання маси визначає координатно-імпульсний метод описування в 

квантовій механіці, вираженням якого є співвідношення невизначеності Гейзенберга. 

Співвідношення невизначеностей виражає неможливість одночасного точного знання 

координати частинки і її кількості руху («імпульсу»), тобто означає існування невизначеності 

х і рх . Така невизначеність випливає із самого коливного стану мікрочастинки, при якому 

неперервно змінюється її маса і, відповідно, кількість руху («імпульс»). Кількість руху 

частинки виражається як масою спокою mo, так і динамічною складовою m, яка змінюється 

(рис. 1). 

 
Рис.1 

В даному випадку ми розглядаємо невизначеність складової «імпульсу» рх.. Однак 

«імпульс» частинки як векторна величина має довільний напрямок і ми не знаємо його 

орієнтації, тому змушені невизначеність рх прийняти рівною величині самого «імпульсу» р  

рх = р.     (1) 

Невизначеність положення частинки також має цілком виразний фізичний характер. 

Дійсно, оскільки при русі частинки відбувається коливання маси (а саме масою визначається 

наявність самої частинки, тобто її речовинність), то ця змінна маса роззосереджена на довжині 

“хвилі". Таким чином, невизначеність координати, де знаходиться маса, дорівнює довжині 

хвилі де Бройля. Тому можемо прийняти, що 

х = λD       (2) 

Перемноживши  ідповідно ліві і праві частини (1) і (2), отримуємо: 

3
x D

p x p λ . ( )   
 

(3) 
Оскільки довжина хвилі де Бройля  λD = h / p , то (3) матиме вигляд: 

 

4
x

p x h. ( )  
    (4) 

Отже, виходячи із звичайних фізичних уявлень, в рамках квантово-коливної теорії матерії 

приходимо до висновку, що одночасне точне знання координати і «імпульсу» мікрочастинки 

обмежується співвідношенням (4).  
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ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В КУРСІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ 

Школа О.В. 
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 

Уся історія фізики – це процес становлення, удосконалення та зміни різних фізичних 

картин світу (ФКС), процес її еволюції. Інваріантом усіх схем та інтегральних образів природи 

є фундаментальні наукові ідеї і теорії, пов’язані відповідними принципами в єдину систему. 

Глибоке оволодіння ідейним змістом останніх та формування на цій основі наукового 

світогляду і відповідного стилю мислення виступає головним завданням професійної 

підготовки майбутніх учителів фізики. Знання про те, якою є сучасна ФКС майбутні фахівці у 

ВНЗ можуть отримати на основі опрацювання наукових першоджерел, під час вивчення курсу 

загальної фізики, який є переважно експериментальним, або прослухавши відповідний 

узагальнюючий спецкурс, який сьогодні, на жаль, не завжди входить до нормативної частини 

навчального плану їх професійної підготовки. Останнє обумовлює особливе положення і 

важливість розв’язання зазначеної проблеми в рамках курсу теоретичної фізики, який завершує 

фундаментальну підготовку майбутніх учителів фізики, безпосередньо ілюструючи плідність 

аналітичних методів, теоретичних моделей та інтуїції в науковому пізнанні фізичних явищ і 

процесів.  

Досвід свідчить, що майже половина студентів має труднощі у засвоєнні матеріалів 

навчального курсу, під час самостійного застосування набутих знань у поясненні фізичних 

явищ і процесів, розв’язуванні задач. Високий рівень формалізації основних понять, законів і 

теорій та відповідний рівень математичного апарату разом із тенденцією до зменшення обсягу 

аудиторних годин та зміщення акцентів навчального навантаження студентів у бік самостійної 

роботи створюють певні перешкоди на шляху якісного засвоєння ними основних питань курсу. 

Крім того, існують ще й зовнішні чинники. Кризовий стан у сучасному суспільстві створює 

сприятливі умови для поширення містики, окультизму, парапсихології, і таким чином віддаляє 

людей від культури і цивілізації. А це шкідливо ще й тому, що лженаукове знання породжує 

інші псевдонаукові знання, уявлення, світосприймання. Останнє має виняткове значення у 

професійній підготовці майбутніх учителів фізики, оскільки саме вони виступатимуть носіями 

культури, популяризаторами ідеології науково-технічного прогресу, тлумачами й 

коментаторами сучасних уявлень про ФКС. Невипадково В. Сухомлинський підкреслював, що 

педагог, як вихователь, починається з формування світогляду. Адже світогляд – це ядро 

особистості, дороговказ у житті кожної людини, надійний інструмент, за допомогою якого 

вона визначає основні пріоритети, цінності, критерії та напрямки своєї діяльності. У зв’язку з 

цим навчання курсу теоретичної фізики в системі професійної підготовки майбутніх учителів 

фізики має перетворитися на процес самовдосконалення особистості та одночасно у дієвий і 

ефективний чинник її збагачення фундаментальними знаннями, що сприятиме формуванню 

наукового світогляду і відповідного стилю мислення.  

Аналіз філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури свідчить, що 

проблема формування ФКС в учнів/студентів у процесі навчання фізики не є новою, вона інтенсивно 

досліджується у дидактиці фізики протягом останніх 50 років. Сьогодні існує багато науково-

методичних матеріалів, в яких глибоко розкрито та проаналізовано її різні теоретичні та 

методологічні аспекти. Унаслідок цього ФКС не тільки міцно ствердилася у фізичній 

науці як одна з основних категорій методології наукового пізнання, але й набула 

відповідного статусу в теорії і методиці навчання фізики в якості невід’ємної 

складової наукового світогляду цілісної особистості. Загальновизнано, що озброєння 

майбутніх учителів фізики системою наукових знань не забезпечує автоматично, водночас 

формування їх наукового світогляду та цілісних уявлень про навколишній світ. Науковий стиль 

мислення – це такий рівень культури мислення, на який майбутні фахівці можуть піднятися тільки у 

результаті цілеспрямованої, систематичної, спеціально організованої роботи. Загальноосвітня вимога 
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формування у студентів цілісних, системних (інтегрованих) знань є логічним відображенням 

принципу єдності природи та основної тенденції розвитку фізичної науки – прагнення до єдності 

знань про навколишній світ. Для того, щоб знання окремих фізичних процесів, законів і теорій стало 

основою наукового світогляду, воно повинно бути філософські осмислено та узагальнено з позицій 

єдиної методології. У якості такої узагальненої фізичної моделі/образу природи й виступає ФКС. 

Маючи історично зумовлений характер, вона наповнює конкретним природничо-науковим змістом 

загальні філософські уявлення про будову (структуру) матерії, форми її існування (простір, час, рух, 

взаємодія та взаємозв’язок), закономірності пізнання.  

Ключовими у ФКС виступають три фундаментальні категорії: уявлення про простір-час, 

елементарні “цеглини”, з яких побудована матерія, та характер взаємодії, який скріплює ці 

“цеглини” в єдине ціле. Тому зміна ФКС завжди пов’язана із переглядом цих фундаментальних 

понять. В історії фізики такий перегляд відбувався кілька разів, у результаті чого були 

побудовані механістична, електромагнітна та квантово-польова картини світу. На думку деяких 

учених, сьогодні відбувається чергова революція у фізиці, яка приведе до побудови нової 

еволюційно-синергетичної картини світу. Систематизація та узагальнення літературних джерел 

дозволило нам проаналізувати еволюцію ФКС, виявити вихідні філософські принципи, основні 

елементи та характерні особливості кожної з них, маючи на увазі їх світоглядне відображення в 

курсі теоретичної фізики.  

Формування у студентів найповніших уявлень про сучасну ФКС, переведення наукових 

знань у систему поглядів і переконань, оволодіння методологією наукового пізнання можна 

здійснити найбільш ефективно в рамках курсу теоретичної фізики. Оскільки справді 

фундаментальними є саме особистісні знання, усі складові процесу навчання мають працювати 

на студента, сприяючи його самоосвіті, самореалізації та професійному зростанню. Важливими 

при цьому є не знання самі по собі, а стиль мислення, культура мови та дії тих, хто навчаються, 

що повинно бути об’єктом постійної уваги з боку викладача курсу теоретичної фізики. 
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РОЗДІЛ ІII. 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇЇ В СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ  

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ФИЗИКА В МОРЕПЛАВАНИИ» КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Барыльник-Куракова О. А. , Барыльник-Кураков И. Л.  
Херсонский государственный университет 

Херсонская государственная морская академия 

В соответствии с Государственной целевой социальной программой повышения качества 

школьного естественно-математического образования на период до 2015 года организация 
учебно-воспитательного процесса должна предусматривать развитие личности, направленное 
на активное и конструктивное вхождение в современные общественные процессы и 

достижение высокого уровня самореализации. Поэтому проектирование учебного процесса 

по физике, в частности, для учащихся 10 классов физико-математического профиля, 

предусматривает разработку и внедрение такой методической системы обучения, которая бы 

удовлетворила запросы современного просветительского сообщества. 

Целью исследования является выяснение сущности понятия «методическая система 

обучения» и разработка содержательного компонента методической системы обучения 

механики в классах физико-математического профиля. 

Анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод, что на современном 

этапе развития образования ученые под методической системой обучения, в частности физики, 

понимают совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов – целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения физике. 

Одним из основных компонентов методической системы обучения является ее 

содержательный блок. Учитывая сказанное, мы обратились к нормативным документам, в 

которых определяется содержательное наполнение учебного процесса по физике в 

общеобразовательных учебных заведениях. Их анализ дает основания утверждать, что 

содержание обучения в основной и старшей школе обеспечивается путем внедрения в учебный 

процесс кроме предметов, обязательных для изучения всеми учащимися класса, учебных 

дисциплин по выбору учащихся. К последним относятся факультативы, кружки, 

индивидуальные занятия, элективные курсы. Таким образом, в настоящее время вариативная 

составляющая физического образования провозглашается неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

Отметим, что построение содержательного блока методической системы обучения 

механики в классах физико-математического профиля нами осуществлялось с учетом 

следующего: содержания физического образования, определенного в действующей учебной 

программе; требований, касающихся организации учебного процесса в профильной школе, в 

частности, сочетание инвариантной и вариативной составляющей содержания образования; 

компонентов содержания образования, которые представлены в современных учебниках 

физики; компонентов содержания образования, представленных в учебно-методическом 

обеспечении профильного обучения. 

Поскольку существует необходимость в сочетании инвариантной и вариативной 

составляющих содержания образования в профильной школе, то, к содержательному блоку 

методической системы обучения механики в 10 классах физико-математического профиля, 

которая разрабатывается нами, были включены следующие компоненты: 

– инвариантная составляющая – это содержание физического образования, которое 

определено действующей учебной программой; 

– вариативная составляющая – факультатив «Методы решения задач по физике 

повышенной сложности» и элективный курс «Физика в мореплавании». 
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Включение в содержательный блок указанных элементов объясняется тем, что одной из 

важнейших общедидактических функций вариативного образовательного компонента в 

профильной школе является обеспечение структурного и функционального единства элементов 

содержания базового и вариативного компонентов. 

Кратко обоснуем содержательное наполнение одного из элементов вариативной 

составляющей содержательного блока методической системы обучения механики в 

профильной школе – элективного курса «Физика в мореплавании». 

Выбор темы элективного курса обусловлен тем, что в новом Государственном стандарте 

базового и полного общего среднего образования обращается внимание на необходимости 

учета при подготовке учащихся к выбору профессии особенностей развития экономики 

региона. Учитывая сказанное, отметим, что Херсонская область, Николаевская область, 

Одесская область и АРК способны дать учащимся высшее образование в области 

судовождения с последующим трудоустройством. Кроме того, общеизвестно, что несмотря на 

выбранный учениками профиль обучения, все же большинство из них на начальных этапах 

обучения в старшей школе еще не совсем определились с будущей профессиональной 

деятельностью. Именно поэтому мы и предлагаем для классов физико-математического 

профиля элективный курс «Физика в мореплавании». 

В рамках исследования нами были разработаны программа элективного курса, а также 

учебно-методическое пособие «Физика в мореплавании» (которому присвоен гриф 

Министерства образования и науки Украины). Данный курс рассчитан на 17 часов и 

способствует расширению знаний учащихся по физике, усилению их интереса к ее изучению, а 

также профориентации. В процессе отбора материала учитывались следующие аспекты: 

– согласованность между элективным и обязательным курсами, которая выражается в 

подборе материала элективного курса, базирующегося на знаниях, полученных учащимися при 

изучении основного курса механики; 

– временная координация в изучении и использовании понятий элективного и 

обязательного курсов. 

Такой подход в согласованности содержания позволяет учащимся лучше понять и 

усвоить материал, который изучается по обязательной программе. Одновременно с этим опора 

на знания (факты, понятия, теории) и методы познания, которые учащиеся получили на уроках, 

будет способствовать более осознанному усвоению элективного курса. 

Перспективы исследования заключаются в разработке технологического и контрольно-

диагностического компонентов методической системы обучения механики в классах физико-

математического профиля. 

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 

Бібік Г.В. 
Херсонський державний університет 

У зв’язку із введенням інтегрованих курсів, що впроваджуються у практику навчання 

шкільних дисциплін, проблема інтеграції стає найбільш актуальною для сучасної освіти. З 

одного боку, кожна наука розвивається у напрямі все більш глибокого проникнення у сутність 

явищ і закономірностей природи, що пізнаються. З іншого боку, науки розвиваються як єдиний 

комплекс, взаємно збагачуючись як науковими ідеями, так і методами пізнання, що 

супроводжуються появою суміжних наук таких як математична фізика, аналітична хімія тощо. 

Типи зв’язків між об’єктами природи і науками, що їх вивчають, можуть набувати форм: 

взаємовпливу, взаємодії, взаємопроникнення, інтеграції, міжнаукових та міждисциплінарних 

зв’язків. Згідно з цим у навчальному процесі виникає необхідність застосування 

міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін як умови формування сучасної картини світу. 

Міжпредметні зв’язки (МПЗ) – один із аспектів інтеграції в науці і практиці і тому 

виступають умовою і засобом ефективного навчання. Аналізуючи МПЗ як дидактичну умову 

підвищення наукового рівня знань учнів загальноосвітньої школи і чинник впливу на 
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формування їхнього наукового світогляду, розвиток їх мислення і творчих здібностей, а також 

оптимізацію навчання, вчені одностайні у своїй думці про те, що МПЗ можна розглядати як 

умову вдосконалення навчального процесу не тільки у школі, а насамперед для майбутніх 

вчителів, тобто починати її реалізацію у вищих навчальних закладах. Цю думку підтверджують 

результати вивчення стану проблеми застосування розробок навчальних матеріалів 

міжпредметного спрямування у навчальному процесі. Вони переконують у недостатній 

підготовці вчителів математики і фізики до здійснення цього напряму їх методичної діяльності, 

про яку свідчить відсутність знань про: 

– структуру МПЗ та можливості їхнього застосування у навчанні як математики так і 

фізики; 

– склад математичних понять, пов’язаних з фізикою та перелік загальнонавчальних умінь, 

формування яких здійснюється на заняттях з математики; 

– відмінності компетентнісної освіти від традиційної та ієрархію компетенцій, які повинна 

розвивати в учнів школа; 

– структуру змісту фізичної освіти та ступінь її узгодження з математичною освітою в 

умовах переходу на нові програми і підручники. 

З огляду на це проблема взаємозв’язку математики і фізики як засобу підвищення 

результативності навчання математики вимагає подальших досліджень з наступних причин: 

– накопичений досвід реалізації навчання учнів математики за раніше діючими 

програмами вимагає критичного переосмислення в умовах переходу на нові показники якості 

математичної освіти (компетентності); 

– зміна змісту курсів математики і фізики, що знайшли відображення у нових програмах і 

підручниках з цих предметів, вимагають розробки нових підходів до реалізації в них МПЗ; 

– перехід на профільне навчання математики і фізики в старшій школі, в якій 

передбачається фізико-математичний напрямок, вимагає підсилення зв’язків між цими 

дисциплінами і в основній школі; 

– відсутність у підручниках з математики для основної школи інформації міжпредметного 

(з фізикою) змісту вимагає від учителя розробки змісту і форм її застосування у навчанні учнів; 

– обмеженість науково-обґрунтованих і детально розроблених рекомендацій для вчителів 

та недостатнє висвітлення питань застосування МПЗ математики і фізики як засобу 

формування компетентностей школярів у часткових методиках вимагають розв’язання цього 

питання на відповідному теоретичному і практичному рівнях. Тому для майбутніх педагогів ці 

знання дуже необхідні. 

Провідними принципами реалізації інтегративного підходу у навчання природничо-

математичних дисциплін є: 

– принцип міжпредметної інтеграції (передбачає систематичну і цілеспрямовану 

реалізацію МПЗ як основного механізму інтеграції знань і способів дій); 

– принцип єдності внутришньопредметної і міжпредметної інтеграції знань і способів дій 

(відбиває діалектичну єдність та взаємозв’язок внутрішніх і міжпредметних зв’язків у навчанні 

предмета); 

– принцип горизонтальної та вертикальної динаміки та координації пізнавальної 

діяльності студентів (визначає динаміку розвитку пізнавальної діяльності суб’єкта протягом 

навчального року (по горизонталі) та її скоординованість під час переходу на новий рівень 

навчання (по вертикалі)). 

Основною структурною одиницею інтегрованого навчання вважають міждисциплінарну 

навчальну проблему, а його засобами – інтегровані пізнавальні завдання, такі як комплексні 

запитання і вправи, інтегровані творчі завдання тощо. 

У ході формування міжпредметних знань, умінь та навичок студентів спеціальності 

«Фізика
*
» під час вивчення математичних дисциплін виділяють наступні етапи: 

– підготовчий, на якому відбувається формування первинних знань; 

– етап перенесення та конкретизації первинних уявлень, який передбачає актуалізацію, 

відтворення й використання математичних понять, що були засвоєнні на первинному етапі; 

– етап розкриття, засвоєння узагальнення та закріплення провідних ідей теми, який 
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спонукає до послідовного вивчення основних питань лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

з використанням завдань з курсу фізики, коли формуються відповідні міжпредметні знання, 

вміння, навички та компетентності; 

– етап осмислення міжпредметних знань, умінь і навичок, де відбувається аналіз, 

конкретизація, узагальнення здобутих міжпредметних знань, умінь та навичок з математики і 

фізики; 

– етап застосування міжпредметних знань, умінь, навичок, який характеризується 

використанням навчальної інформації на основі ретроспекції, аналізу, екстраполяції здобутих 

знань, умінь і навичок з фізики у процесі вивчення математики; виконання вправ та завдань 

практичних, лабораторних, курсових і бакалаврських робіт, дипломних проектів, складання 

заліків, екзаменів тощо. 

Таким чином, саме посилення практичного спрямування навчального матеріалу 

дисциплін математичного циклу в процесі навчання майбутніх вчителів фізики, передбачає 

вироблення необхідних умінь і навичок для застосування отриманих знань у їхній практичній 

діяльності та покращує загальний рівень освіти студентів.  

УПРАВЛІННЯ ТВОРЧОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ У НАВЧАННІ 

ФІЗИКИ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

Галатюк Ю.М.  
Рівненський державний гуманітарний університет 

Однією із ключових проблем організації творчої навчально-пізнавальної діяльності в 

процесі навчання фізики є управління цією діяльністю з боку учителя. Ця проблема є 

багатоаспектною і передбачає пошук відповідних методів, форм, засобів. Вона не може бути 

позитивно вирішений без відповідної методологічної основи.  

Одним із основних методологічних принципів, на яких має будуватися модель управління 

творчою навчальною діяльністю, є принцип детермінізму.  

Постає питання: який вид детермінізму має лежати в основі організації педагогічного 

процесу? Як показує аналіз сучасних публікацій з цієї проблеми [1] ні лінійний (динамічний), 

ні статистичний (ймовірнісний) детермінізм не можуть виконувати вказану методологічну 

функцію. З цього приводу С.У. Гончаренко, В.А. Кушнір зауважують: “Як класична, так і 

некласичні парадигми визначають педагогічний процес як закономірний, випадковості в якому 

не можуть серйозно змінити його перебіг”[1, с.16]. Автори наголошують на тому, що у 

нестійких станах педагогічного процесу одна й та ж причина може викликати різні наслідки. 

Тобто для педагогічного процесу притаманний значно складніший тип детермінізму, в якому 

момент випадковості є важливим визначальним чинником. З аналізу згаданих джерел 

випливає, що методологічну основу успішного вирішення проблем сучасної освіти слід шукати 

в філософії нестабільності.  

Філософія нестабільності, авторами якої є Лауреат Нобелівської премії І. Пригожин та 

його послідовниками [3; 4], постала на основі нової науки – теорії хаосу (синергетики) і є 

найбільш послідовним діалектичним поєднанням двох протилежних сторін буття – логосу 

(порядку) і хаосу. Синергетична діалектика виходить з того, що розвиток будь-якої відкритої 

системи визначається взаємодією двох протилежних сил – утворюючої і руйнуючої: “... 

порядок і безпорядок існують як два аспекти одного цілого і дають нам різноманітне бачення 

світу” [4, с.50]. 

Синергетика демонструє конструктивну роль хаосу в розвитку складних системи. Саме 

через хаос здійснюється зв’язок між різними рівнями їх організації. У відповідні моменти – 

моменти нестійкості (біфуркації) – малі збурення, флуктуації можуть розростатися у 

макроструктури. Таким чином, розвиток системи відбувається через ,,випадковість вибору 

шляху в момент біфуркації”[3, с.11]. З погляду синергетики стає очевидним, що складно 

організованим системам не можна нав’язувати шлях їхнього розвитку. Управління такими 

системами полягає у розумінні їх власних тенденцій еволюції, у виведенні їх на ці шляхи. 

Управління педагогічним процесом з погляду синергетики ґрунтується не на “впертому 
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насильстві педагогічної реальності, а на поєднанні на основі доповнюваності ,,втручання” 

вчителя із внутрішніми тенденціями розвитку педагогічної реальності. Тобто для вчителя 

важливим є розуміння детермінізму педагогічного процесу як неоднозначного майбутнього з 

можливістю виходу на бажане майбутнє” [1, с.17]. 

Якщо проаналізувати процес розв’язку творчої фізичної задачі з позицій синергетики, 

розглянувшии його як складну саморегульовану систему взаємодії суб’єкта (учня) з об’єктом 

пізнання (поданим у творчій навчальній задачі), то стає зрозумілим, що “рух в блокаді” це етап 

переходу системи в нерівноважний стан, коли суб’єкт вичерпав увесь свій раціональний 

ресурс, який визначається його попереднім досвідом, системою стереотипів. Застосувавши 

синергетичну термінологію, можна зазначити, що цей стан відповідає точці біфуркації в 

процесі розвитку системи. У цей момент важливу роль відіграє випадковість, має місце 

,,блукання”, але не будь-яке, а в межах чітко визначеного, детермінованого поля можливостей. 

Згідно психологічних досліджень, саме в цей момент суб’єкт стає особливо чутливим до 

підказок [2].  

Усе сказане спонукає до висновку, що педагогічний вплив з боку вчителя на процес 

розв’язування учнем творчої задачі має відігравати роль флуктуації, яка спрямує процес 

розв’язування у правильному напрямку. Така флуктуація буде відчутною і вирішальною для 

процесу, коли він досягає моменту біфуркації. Здійснюючи управління процесом розв’язування 

творчої задачі, учитель орієнтується на модель правильного розв’язку, яку ми називаємо 

нормативною моделлю. З огляду на це, в синергетиці використовується таке поняття, як 

,,структура-атрактор” еволюції системи. Якщо система ,,попадає в поле тяжіння певного 

атрактора, то вона обов’язково еволюціонує до відповідного відносно стійкого стану 

(структури) [3, с. 7]. Зрозуміло, що нормативна модель розв’язку творчої задачі повинна 

відігравати роль атрактора, до якого має прямувати процес розв’язування. Як бачимо, 

синергетичний підхід до управління творчою навчально-пізнавальною діяльністю дає 

можливість діалектично поєднати самоорганізацію творчої діяльності учня з навчаючою 

діяльністю вчителя на основі нежорсткої детермінації.  

Література: 
1. Гончаренко С.У. Системно-синергетичне розуміння педагогічного процесу як основа гуманітаризації 

навчання фізики і математики /        С.У. Гончаренко, В.А. Кушнір // Наукові записки. – Випуск 46. Серія: 

Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ. – 2002. – С.15-19. 

2. Зарецкий В.К. Смысловая регуляция решения творческих задач /      В.К. Зарецкий, Б.А. Холмогорова // 

Исследование проблем психологии творчества: Сб. ст. / АН СССР, Ин-т психологии; [Отв. ред.             Я.А. 

Пономарев]. – М.: Наука, 1983. – С. 62 – 100.  

3. Князева Е.Н. Синергетика как новое мировидение: Диалог с         И. Пригожиным / Е.Н. Князева, С.П. 

Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С. 3 – 20. 

4. Пригожин И. Философия нестабильности / Илья Пригожин // Вопросы философии. – 1991. – №6. – С. 46 

– 52. 

ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Грабчак Д. В. 
Херсонський державний університет 

Людина за своєю природою має потребу у рості та розвитку. Задовільнити її у шкільному 

віці можливо завдяки створенню належних умов для творчого розвитку особистості. Тільки 3% 

випускників середньої школи здатні створювати творчу навчальну продукцію достатньо 

високої якості, тоді як у початковій школі цей відсоток на порядок більший. Викладання, що 

пов’язане з формальною передачею бази знань, накопиченої суспільством, сприяє формуванню 

всезнайки – енциклопедиста, втрачаючи при цьому людину, що мислить і діє творчо. Наявність 

зовнішньої заданості у цілях, змісті і технологіях навчання призводить до послаблення 

внутрішньої мотивації школярів, незатребуваності їх творчого потенціалу, розвитку 

негативних явищ, пов’язаних з небажанням вчитися, гіперболізацією формальних цінностей в 

освіті. 
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Усунути вище зазначені проблеми та протиріччя можливо за рахунок використання 

евристичних технологій навчання у сучасній школі. Але планування навчального процесу з 

фізики, зокрема під час засвоєння теоретичного матеріалу, закріплення його при розв’язуванні 

фізичних задач та експериментальних робіт із застосуванням евристик вимагає від учителя 

розуміння структури евристичних умінь, що будуть розкриті при цьому. Тому темою нашого 

дослідження обрано: «Формування евристичних умінь учнів при вивченні фізики в основній 

школі». 

Аналіз концептуальних підходів щодо поняття «уміння» у психолого – педагогічній 

думці дає можливість виділити три підходи щодо його формулювання: 

– діяльнісний – розглядає уміння як категорію діяльності;  

– особистісний – розглядає уміння як якості і здібності особистості, необхідні їй під час 

цілеспрямованої діяльності; 

– особистісно – діяльнісний – комбінація двох вище зазначених підходів. 

У нашому дослідженні будемо дотримуватися останньої позиції, яка дає можливість 

розглядати уміння і як компонент навчальної діяльності, і як невід'ємну інтегративну 

характеристику особистості одночасно. 

Враховуючи специфіку поняття «евристика» та похідних з неї понять будемо розуміти під 

евристичними уміннями набуту людиною здібність цілеспрямовано і творчо використовувати 

свої знання і навички у процесі евристичної діяльності. Під евристичною діяльністю, на думку 

В. Пушкіна необхідно розуміти такий різновид людського мислення, який створює нову 

систему дій або відкриттів невідомих раніше закономірностей об’єктів.     

На основі особистісного підходу В. Андрєєв та А. Хуторской виділяють чітку структуру 

евристичних умінь. Зокрема В. Андрєєв у структурі творчих здібностей особистості виділяє 

інтелектуальний компонент, розділяючи його на дві складові: логічну і інтуїтивну 

(евристичну). Остання включає в себе здібності: генерувати ідеї, висувати гіпотези, 

фантазувати, бачити протиріччя і проблеми, переносити знання і уміння в нові ситуації, долати 

інерцію мислення, незалежність суджень, критичність і асоціативність мислення. А. Хуторской 

в структурі евристичних здібностей виділяє три компоненти: 

– когнітивні якості - необхідні людині для пізнання оточуючої дійсності; 

– креативні якості – забезпечують умови для створення творчого продукту в 

загальноосвітньому процесі; 

– методологічні (оргдіяльнісні) якості – проявляються при організації освітньої діяльності 

учнями у двох вище зазначених проявах – пізнавальному і творчому. 

У таблиці №1 запропонована структура евристичних умінь для кожного виду навчальної 

діяльності учнів при вивченні фізики в загальноосвітній школі, що побудована на основі 

діяльнісного і особистісного підходів. 

Таблиця 1 

Структура евристичних умінь учнів при вивченні фізики у загальноосвітній школі 

Вид навчальної 

діяльності 
Діяльнісний підхід Особистісний підхід 

Засвоєння 

теоретичного 

матеріалу 

Самостійне формулювання мети 

вивчення теоретичного матеріалу; 

формування і обґрунтування гіпотези; 

включення об’єктів в нові зв’язки і 

структури; виділення об’єкта з 

природних структур; перегрупування 

елементів структури. 

Здібності генерувати ідеї, висувати 

гіпотези, фантазувати, бачити 

протиріччя і проблеми, 

застосовувати різні форми доказів; 

долати інерцію мислення; здібності 

до аналізу і синтезу; здібності 

критично і асоціативно мислити. 

Розв’язування 

задач 

Аналіз умови задачі; формування й 

обґрунтування гіпотези щодо розв’язку 

задачі; проектування плану розв’язку 

задачі; аналіз результатів і 

формулювання висновків. 

Здібності до редукції, індукції, 

аналогії, узагальнення, 

спеціалізації, інверсії, порівняння; 

здібності генерувати ідеї, висувати 

гіпотези, бачити протиріччя і 

проблеми, долати інерцію 

мислення. 
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Виконання 

лабораторних та 

практичних робіт 

Самостійне формулювання мети 

досліду; формулювання й 

обґрунтування гіпотези, що лежить в 

основі експерименту; проектування 

експерименту; аналіз результатів і 

формулювання висновків. 

Схильність до експерименту; 

винахідництво; прогностичність;  

здібності генерувати ідеї, висувати 

гіпотези, фантазувати; долати 

інерцію мислення. 

Цілеспрямована і системна робота вчителя з розвитку евристичних умінь учнів дозволить 

йому сформувати нове покоління творчо мислячих, креативних, свідомих, самостійних 

школярів, які легко адаптуватимуться у стрімких потоках сучасного життя суспільства. 
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ВАРІАТИВНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКОНАННІ ФІЗИЧНОГО 

ПРАКТИКУМУ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В.  
Запорізький національний технічний університет 

В програмі з фізики, що затверджена Міністерством освіти і науки України в 2010 року 

підкреслюється фундаментальний характер фізичного знання, звертається особлива увага 

узагальненню експериментальних умінь, навичок старшокласників, для яких знання шкільної 

фізики є необхідною умовою для продовження її вивчення у вищих навчальних закладах. 

Фізичний практикум - експериментальна складова системи навчально – виховного процесу з 

фізики в загальноосвітніх навчальних закладах старшої школи, один із методів навчального 

пізнання, усвідомлення єдності матеріального світу. що сприяє утворенню нових теоретичних 

знань, дослідницьких умінь. В зазначеній вище програмі внесені певні зніми в змістовній та 

процесуальній частині при виконанні фізичного практикуму, а саме: передбачається виконання 

практичної частини програми на різних рівнях (рівні стандарту, академічному та профільному 

рівнях); запропоновані ряд нових лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму; 

пред’явлені нові вимоги для дослідження старшокласниками фізичних знань. 

Під варіативно - інтегративним підходом при виконанні робіт фізичного практикуму ми 

розуміємо дослідження старшокласниками фізичних знань різними пізнавальними шляхами на 

підставі інтеграції знань. 

Під час дослідження руху тіла на похилій площині можна виконати наступні роботи 

фізичного практикуму: «Вимірювання коефіцієнта тертя», «Дослідження прямолінійного 

рівноприскореного руху», «Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону 

збереження енергії». 

Завдання 1. «Вимірювання коефіцієнта тертя» 

Перший спосіб. Визначення коефіцієнта тертя ковзання під час рівномірного руху тіла 

вздовж горизонтальної площини за робочою формулою (1) та рисунком (1): 

μ = N

Fтертя

   (1) 
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Рис. 1. Демонстрація досліду № 1: а – фото досліду; б – сили, які діють на дерев’яний 

брусок, що рухається рівномірно та прямолінійно вздовж горизонтальної площини 

 

Другий спосіб. Визначення коефіцієнта тертя ковзання під час рівномірного руху тіла 

вздовж похилої площини за робочою формулою (2) та рисунком (2): 

b

h
tg 
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BC


  (2) 

 

Рис. 2. Демонстрація досліду № 2: а – фото досліду; б – сили, як діють на дерев’яний 

брусок, що рухається вздовж похилої площини 

 

Третій спосіб. Визначення коефіцієнта тертя ковзання під час руху дерев’яного бруска 

вздовж похилої площини трибометра згідно другого закону Ньютона за робочою формулою (3) 

та рисунком (3): 




cos2cos

2

lg

V

l

h


   (3) 

 

Рис. 3 . Рівноприскорений рух тіла вздовж похилої площині вниз 

 

Четвертий спосіб. Визначення коефіцієнта тертя ковзання під час руху дерев’яного 

бруска вздовж похилої площини трибометра згідно рівняння балансу механічної енергії: ΔЕ = 

Атертя + Азовн. та робочої формули (3) (можна виконати роботу «Дослідження механічного руху 

тіл із застосуванням закону збереження енергії»).  

 

Рис. 4. Робота сили тяжіння при рівноприскореному русі вздовж похилої площини 
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За результатами експерименту, наприклад 3, 4, старшокласники будують просторову 

площину залежності часу руху по похилій площині від її довжини та висоти (рис. 4) та графік 

залежності  (рис.5) 

 

Рис. 5. Залежність часу руху по похилій площині від її довжини та висоти. 

 

1 – експериментальна крива; 2 – теоретична крива 

Рис. 6. Графік залежності  (а) та графік залежності  (б) 

 

Завдання 2. «Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху» 

1. Визначення прискорення руху тіла на підставі другого закону Ньютона під час руху 

дерев’яного бруска вздовж похилої площини трибометра використовуючи формулу (3) та 

рисунок (3). 

2. Дослідження прискорення руху тіла від якості обробки поверхонь та кута нахилу 

похилої площини 

3. Експериментальна перевірка закону непарних чисел під час руху кульки вздовж 

похилого жолоба. 

4. Перевірка сталості відношення прискорень двох тіл при їх взаємодії; порівняння мас 

тіл, що взаємодіють (досліди запропонували Ю. Дік, В. Буров). 

Отже, виділення фізичного практикуму, як окремого предмета та включення його в 

систему фізичної освіти в старшій школі з виділенням додаткових годин в навчальному плані 

на академічному та профільному рівнях та варіативно - інтегративне виконання робіт 

фізичного практикуму надає можливість учням встановлювати функціональний зв’язок 

фізичних знань; спрямувати їхню увагу на усвідомлення фізичних закономірностей, законів, 

понять, теорій, допомагають виявити психологічну готовність щодо пошуку нового знання, 

здійснити системно-дільнісний підхід у навчанні; відпрацювати способи навчальної діяльності; 

проявити ініціативу, творчі та рефлексивні здібності, нахили, інтереси, прагнення до 

саморозвитку. 
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СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК СКЛАДОВА 

ОНТОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Іваницька Н.А., Іваницька Ю.А.  
Чернігівський ліцей №32 

Постановка проблеми. Організація самостійного учнівського дослідження з фізики у 
загальноосвітній школі має ряд «спільних точок дотику» із підготовкою та проведенням 
учнями навчального фізичного експерименту в системі Малої академії наук України (МАНУ). 
Відповідно виникає проблема: яким чином створити умови для учнів 10-х – 11-х класів для 
надання їм можливості самостійного вибору та використання обладнання при проведенні 
навчального фізичного експерименту. Зазначена проблема пов’язана із розв’язанням такого 
практичного завдання: підвищення якості знань, умінь та навичок з фізики в учнів, які 
навчаються в системі МАНУ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість навчального фізичного 
експерименту вказують завдання курсу фізики старшої школи, згідно яких навчальний 
фізичний експеримент дидактично забезпечує процесуальну складову навчання фізики. У 
програмі з позашкільної освіти «Наукові дослідження у фізиці» [3, с.41] також підкреслюється 
роль навчального фізичного експерименту у становленні світогляду старшокласників. 
Спільним для програм із шкільної та позашкільної освіти є експериментальна складова 
навчання фізики, яка одним із початкових етапів самостійного учнівського дослідження 
розглядає вибір старшокласниками необхідного обладнання. Враховуючи сучасний стан 
розвитку методики навчання фізики, переважна більшість науковців (О. І. Іваницький [1], А. Н. 
Петриця [2], В. Д. Шарко [4] та ін.) розглядає навчальний фізичний експеримент у поєднанні із 
інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Зазначеними дослідниками обгрунтована 
доцільність поєднання фізичного експерименту з ІКТ. Тому мета статті полягає в тому, щоб 
розглянути елементи методики навчання учнів в системі МАНУ щодо самостійного вибору 
ними навчального обладнання для проведення експерименту, що передбачає використання 
інформаційних технологій.  

Виклад основного матеріалу. Організація позашкільного навчання фізики учнів з 
використанням ІКТ відповідає як нормативним документам, так і вимогам сучасності. Тому ми 
пропонуємо у позашкільній освіті організовувати навчальний фізичний експеримент з фізики, 
використовуючи сайт МАНУ. Розглянемо варіант, коли у старшокласників є можливість 
виконання фізичного експерименту як складової дослідницької роботи в лабораторії МАНУ. 
Оскільки при плануванні дослідження учнями 10-х–11-х класів визначається обладнання для 
проведення вимірювань, то виникає необхідність вибору серед вимірювальних приладів таких, 
завдяки яким було б найкраще досягнення поставленої мети експерименту. Таку можливість 
надає учням розроблена нами онтологія. У широкому розумінні онтологія з точки зору 
інформаційних технологій – це загальноприйнята і загально-доступна концептуалізація 

певної області знань (світу, середовища).  

Запропонована нами онтологія містить систему веб-квестів з фізики, побудованих з 
використанням комп’ютерної програми Graf.Editor. Ця система має дві складові, «Теоретичні 
основи» та «Практична частина», які виступають основою для проведення старшокласниками 
самостійного дослідження. Зупинимось на складовій веб-квесту «Практична частина». 
Загальна її структура узгоджується із структурою, запропонованою нами для складової веб-
квесту «Теоретичні основи»: «Підготовчий етап», «Виконавський етап», «Підсумковий етап». 
Оскільки самостійний вибір учнями необхідного фізичного обладнання відбувається до 
безпосереднього виконання експерименту, то його ми визначаємо як «Підготовчий етап», який 
ми розглянемо більш детально. Після формулювання старшокласниками напрямку 
дослідження, враховуючи відповідний розділ курсу фізики 10-го – 11-го класу і тему цього 
розділу, учні на основі розробленого нами веб-квесту з цього напрямку дослідження для 
вибору обладнання, необхідного їм для проведення фізичного експерименту та наявного у 
фізичній лабораторії МАНУ, ознайомлюються із змістом «Підготовчого етапу» у такій 
послідовності: 

1. Вивчають характеристики фізичних приладів мобільної цифрової лабораторія NOVA 
5000, звертаючись до відповідної електронної адреси МАНУ, яку містить веб-квест. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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2. Досліджують можливості датчиків Fourier Systems, звертаючись до відповідної веб-
сторінки, Інтернет посилання на яку містить веб-квест.    

3. Аналізують відеоматеріали щодо будови та принципу дії фізичних приладів, які 
стосуються обраної тематики, звертаючись до відповідних Інтернет-посилань, поданих у веб-
квесті. 

4. Порівнюють умови застосування на практиці фізичних приладів з обраного розділу 
фізики на основі відеоматеріалів щодо виконання лабораторних, практичних робіт або 
демонстраційного фізичного експерименту. 

5. Ознайомлюються із програмним забезпеченням, яке передбачає застосування деяких 
фізичних приладів з обраного напрямку дослідження. 

Особливість розробленої нами онтології, що містить систему веб-квестів полягає в тому, 
що «Підготовчий етап» веб-квестів із певної тематики ми розглядаємо у безпосередньому 
зв’язку із практичним застосуванням приладів на практиці. Відповідно, «Підготовчий етап» 
веб-квесту передбачає звернення учнів до вказаних Інтернет джерел для ознайомлення із 
напрямками використання фізичних приладів у різних галузях науки і техніки. Таким чином, 
зміст «Підготовчого етапу» веб-квестів дозволяє виділити такі функції розробленої нами 
онтології: спрощення за рахунок автоматизації та систематизації пошуку учнями інформації з 
обраної тематики дослідження про фізичні прилади та їхнє практичне застосування; надання 
старшокласникам можливості аналізу та порівняння інформації про фізичні прилади в межах 
обраної тематики за рахунок чіткого структурування інформації у веб-квесті; вироблення 
старшокласниками нової інформації на основі одержаних знань про фізичні прилади для 
подальшого використання у самостійному дослідженні. 

Висновки. Розроблена нами онтологія містить систему веб-квестів, які на «Підготовчому 
етапі» надають можливості учням не лише для їхнього ознайомлення із сучасним фізичним 
обладнанням, а й для надання можливості самостійного його вибору та використання при 
проведенні навчального фізичного експерименту. Тому роль інформаційно-комунікаційних 
технологій в системі навчального фізичного експерименту полягає в тому, що вони: створюють 
умови для самонавчання учнів; дають учням широкі можливості вільного вибору власної 
траєкторії навчання в процесі набуття знань; припускають підхід до старшокласників, 
заснований на визнанні того факту, що у них різний попередній досвід і рівень знань з фізики. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ У ШКІЛЬНІЙ 

ЛАБОРАТОРІЇ 

Кадченко В.М., Новгородський В.О. 
Криворізький національний університет 

В сьогоднішній методиці навчання фізики накопичено певний досвід в галузі розширення 

дидактичних функцій навчального фізичного експерименту, зокрема: розробка нових 

демонстраційних дослідів на основі сучасних матеріалів і приладів, формування дослідницьких 

навичок у учнів при виконанні лабораторних робіт, використання електронно-обчислювальної 

техніки в лабораторному практикумі для обробки результатів експерименту. Сформовані 

уміння в ході проведення експериментів є важливим аспектом для позитивної мотивації учнів 
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на дослідницьку діяльність [2 - 5]. 

Метою даної роботи було створення хвильової ванни нової конструкції, яка б давала 

можливість демонструвати хвильові явища у звичайному класному приміщенні та проводити 

навчальний експеримент під час фізичного практикуму. 

При створенні удосконаленої хвильової ванни ми відмовились від складного 

передаточного механізму збурення хвиль. Як інструмент збурення хвиль було використано 

звуковий динамік. До його мембрани прилаштований легкий стрижень, кінець якого торкається 

поверхні рідини. Рух мембрани динаміка приводить до коливань стрижня із заданою частотою. 

В якості генератора змінних частот виступає шкільний звуковий генератор ГЗ 118. Для 

отримання нерухомого зображення хвиль замість модулятора чи стробоскопа ми використали 

світловий діод, що під’єднаний до генератора послідовно з динаміком. Світловий діод 

розташований у центрі плоского відбивача, який у свою чергу прикріплений до корпусу 

динаміка і має отвір для стрижня. Ця система закріплена на штативі над прозорим резервуаром 

з водою. Проекційна частина установки складається з дзеркала, що розташоване під кутом 45º 

та екрану з матового скла. Вся установка розташовується на столі перед експериментатором, 

який може проводити вимірювання безпосередньо на екрані [7, c.26].  

Демонстраційні можливості хвильової ванни показані на рис. 1,2. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. а) Хвилі від точкового джерела коливань з частотою коливань 80 Гц; 

б) Відбивання хвиль від плоскої перешкоди та інтерференція хвиль від реального і 

уявного (відбитого) джерела. 

 

а) 
 

б) 

Рис. 2. а) Дифракція хвиль на щілині (також видна інтерференція падаючої і відбитої 

хвиль); б) Інтерференційна картина від двох точкових джерел збурень 

 

Експерименти з хвильовою ванною 

1. Вивчення умов максимуму і мінімуму інтерференції. 

Можна провести експериментальну перевірку умов максимуму та мінімуму 

інтерференції: kr  , 2/)12(  kr , виконуючи вимірювання довжини хвилі і різниці 

ходу безпосередньо на екрані (рис.3). 
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2. Дослідження дисперсії поверхневих хвиль 

На початку роботи учням необхідно пояснити, що 

коливання поверхні рідини можуть здійснюватись під 

дією двох сил: поверхневого натягу та сили тяжіння. 

Внесок кожної з них залежить від частоти коливань та 

товщини шару рідини (глибини). При високій частоті 

(короткі хвилі) переважний внесок дають сили 

поверхневого натягу (це капілярні хвилі), з ростом 

довжини хвилі переважають сили тяжіння (гравітаційні 

хвилі). Швидкість поширення капілярних хвиль спадає, а 

гравітаційних наростає зі збільшенням довжини хвилі. У 

шкільному фізичному практикумі в 11 класі можна 

виконати лабораторну роботу «Вивчення залежності 

швидкості поверхневих хвиль від довжини хвилі V(λ)». Для цього скористаємося методом 

незалежного вимірювання частоти коливань   та довжини хвилі  . Тоді швидкість поширення 

хвилі визначається відомим співвідношенням: V = υ∙λ. Для визначення дійсної довжини хвилі λ 

необхідно врахувати збільшення проекційної системи. 

Отримавши набір даних бажано зробити розрахунки в електронних таблицях EXСEL і за 

допомогою діаграм побудувати залежність V(λ) (Рис. 4). 

3. Визначення коефіцієнта поверхневого 

натягу води. 

Отримані у попередній лабораторній 

роботі дані по швидкості капілярних хвиль 

можна використати для обчислення коефіцієнта 

поверхневого натягу води. Для капілярних хвиль 
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2

2V
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З таблиць даних вибираємо значення λ < 5 

мм і відповідні V. Саме у цьому діапазоні хвилі 

мають суто капілярний характер. За допомогою 

електронних таблиць EXСEL обчислюємо 

значення коефіцієнта поверхневого натягу σ та 

похибку обчислень. Отримане значення σ = (76 ± 4) мН/м, ε=5% є цілком прийнятним у 

шкільній лабораторії. 

ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В 

КОЛЕДЖАХ 

Килимник С.М. 
Кам’янець-Подільський харчовий коледж 

Проблема вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців шляхом 

інтенсифікації навчального процесу певною мірою висвітлена в наукових працях 

А.М.Алексюка, В. П.Андрущенка, Ю. К.Бабанського, В. І.Бондаря, Д.Брунера, 

Л.С.Виготського, Л. П.Вовк, С. У.Гончаренка, М. О.Данилова, В. В.Давидова, А.Дистервега, 

Д.Дьюї, Б. П.Єсипова, Л. В.Занкова, І.А.Зязюна, Я. А.Коменського, Г. С.Костюка, А. 

І.Кузьмінського, В. Г.Кузя, І. Я.Лернера, А. А.Мазаракі, М. І.Махмутова, О. Г.Мороза, А. 

І.Михайлушина, Н. Г.Ничкало, В.Оконя, В. Л.Омеляненка, В. О.Онищука, І.Песталоцці, В. 

Ф.Паламарчук, Л. І.Прокопенко, О. Я.Савченко, М. М.Скаткіна, С. О.Сисоєвої, О. 

В.Сухомлинської, К. Д.Ушинського, С. Х.Чавдарова, М. І.Шута, Г.І.Щукіної та ін. Проте, 

вказана проблема потребує подальшої розробки. 

Найбільш значущими в реалізації професійної підготовки засобами особистісно 

орієнтованого навчання ми вважаємо наступні попередні дії при підготовці до занять з фізики: 

 

Рис. 3. Експериментальна 

перевірка умов максимуму 
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формулювання діагностичних цілей, структуризація змісту навчання, моделювання способів 

діяльності студентів, прогнозування результатів діяльності. 

Процес навчання розпочинається з введення студента в певну навчальну ситуацію. 

Виходячи з наявних умов та поставлених завдань перед студентами ставляться конкретні 

навчальні проблеми. На цьому етапі активізуються психологічна діяльність студента, яка 

визначається якістю відображення в його свідомості як пізнавальної потреби, так і всієї 

навчальної ситуації. Усвідомлена потреба стає мотивом його діяльності, а навчальна ситуація – 

полем можливої діяльності. На цьому етапі навчання важливішою є пізнавальна потреба. Перед 

особистістю студента постають мотиви, умови та завчання діяльності, вимальовується 

проблемна ситуація. Індивідуальність мобілізує пізнавальні можливості інтелект, почуття, 

пам’ять для проведення орієнтованої діяльності. Здійснюється аналіз ситуації, виясняється 

зміст пізнавальної задачі, актуалізується минулий досвід, формується пізнавальна проблема: 

вихідний та кінцевий етапи діяльності (сенсорно-перцептивної, центральної (мисленнєвої), 

моторної). Намічуються шляхи досягнення кінцевого результату, складається програма 

діяльності. 

На етапі виконавчої частини діяльності студент виконує заплановану діяльність на 

практиці у формі вербальних, мисленних, матеріалізованих (предметних, інструментальних) 

дій. Обробка діяльності відбувається за всіма етапами, аж до кінцевого, заданого цілями 

навчання нормативного результату. В ході проведення дії відбувається її поточний контроль та 

корегування. Контроль здійснюється також за кінцевими результатами виконання дії – 

зразками-взірціям, що відповідають певним індивідуальним ознакам здобутків – знанням. 

Такими ознаками можуть виступати як сформовані знання, так і діяльність, що підтверджує їх 

сформованість: знання–копії (копіювання - К), розуміння головного (розуміння – Р), завчені 

знання (заучування – З), обізнаність (оволодіння знаннями, освоєння, осмислення – О), 

переконання (П), вміння (В) та навичка(Н). Визначені чинники можна класифікувати за 

характером протікання процесу навчання та здійснюваної студентом діяльності – емоційність 

(К,О,П), раціональність (усвідомленість) (Р,О,В), мнемічність (З,О,Н). Усереднений чинник - 

оволодіння (освоєння) вказує на здатність студента виконати репродуктивну дію - вказану 

послідовність пізнавальних дій у повному об’ємі в будь-якому контексті завдання. Чинники 

можна розрізняти за рівнями сформованості пізнавальних дій: адаптивний – (К,Р,З), для якого 

характерна не повнота виконання дій, репродуктивний – (О), і продуктивний (П,У,Н).  

моделюючий, дослідницький, пошуковий. Якщо виникає необхідність, то виконання дії корегується до 

того часу, поки не буде задовольняти заданому чиннику – зразку-взірцю, що відповідає нормативному 

результату.  

Викладач в системі особистісно орієнтованого навчання виконує наступні основні 

функції: конструює програму діяльності студентів та програму управління, що виражається у 

створенні певної цільової програми, яка спрямовує процес учіння, контролює його та вносить 

корективи в діяльність викладача та діяльність студентів.  

Навчання фізики, як і інших навчальних предметів, має на меті навчання, виховання і 

розвиток студентів (дидактичні цілі). В процесі навчання в студентів формують знання, уміння, 

навички, одночасно здійснюють процес їх виховання і розвитку. 

Цілями навчання шкільного курсу фізики є: 

– ознайомлення з основами фізичної науки (основними поняттями, законами, теоріями); 

– формування в студентів фізичної картини світу (ФКС); 

– оволодіння основними методами природничо-наукового дослідження; 

–  професійно орієнтована освіта студентів, озброєння їх практичними уміннями, 

підготовка до праці за фахом; 

Цілі навчання (соціальне замовлення суспільства) в педагогічному процесі реалізують 

через зміст курсу фізики і методики навчання фізики, у який входять такі елементи: 

– система фізичних наукових знань (основи науки); 

– система умінь (спеціальних, інтелектуальних, загально-навчальних); 

– досвід діяльності, накопичений людством у галузі фізики (соціальний досвід); 

– досвід відношення до оточуючої дійсності, вірної орієнтації. 
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Аналіз цих інноваційних підходів дає нам змогу зробити висновок про те, що сутність 

особистісно орієнтованого навчання в середніх спеціальних закладах ще потребує свого 

визначення, а нові розуміння про сутність механізмів навчання, орієнтованого на особистість, 

потребують пошуку шляхів побудови сучасного освітньо-виховного процесу.  

СПЕЦКУРС «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ КОНСТАНТИ» ЯК 

КРОК ДО ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ТА АСТРОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

Кузьменков С.Г. 
Херсонський державний університет 

На думку В.В. Кондратьєва фундаменталізація в освіті – це осягнення глибинних, 

сутнісних основ і зв’язків між різноманітними процесами навколишнього світу. За словами 

А.Д. Суханова фундаменталізація освіти передбачає створення умов для формування гнучкого 

і багатогранного наукового мислення, способів адекватного сприйняття дійсності, а за 

С.У. Гончаренко, – акцентування уваги на засвоєнні найбільш істотних, фундаментальних, 

стійких і довготривалих знань, котрі лежать в основі цілісного сприймання наукової картини 

сучасного світу, репрезентованого світом космосу, світом людини й суспільства, світом 

людської цивілізації і глобальних фундаментальних процесів, які в них відбуваються.  

Одним з головних завдань, що ставляться під час підготовки вчителя фізики та 

астрономії, є формування єдиної астрофізичної картини світу як частини загальнонаукової 

картини світу. Наукова картина світу за А.Й. Єремеєвою – це внутрішньо узгоджена система 

уявлень про навколишній світ (або його аспект, наприклад, астрономічний), абсолютизація, 

«твердий зліпок» науки сучасної епохи, тимчасова модель дійсності. Тому метою даного 

спецкурсу є сформувати уявлення про основи єдиної наукової картини світу, яка базується на 

досягненнях сучасної математики, теоретичної та експериментальної фізики, астрофізики. 

Відкриття фундаментальних констант можна вважати одним із видатних досягнень 

фізичної науки, оскільки вони надають нам інформацію про найбільш загальні, основоположні 

властивості спостережуваного Всесвіту.  

Як відомо, математичні константи π і e присутні в багатьох фізичних і астрономічних 

формулах. Наявність у формулах числа π зумовлена симетричними властивостями простору 

(його ізотропністю). Проте значення відношення довжини кола до свого діаметра у світах, що 

описуються геометріями Евкліда, Лобачевського або Рімана (що відповідає різним сценаріям 

розширення Метагалактики), буде різним. 

Число e, що виникає як друга чудова границя, має величезний спектр застосування: від 

натуральних логарифмів і теорії ймовірностей до хвильової оптики і поширення хвиль густини 

в спіральних галактиках. Це також зумовлене симетричними властивостями простору-часу, а 

саме їх однорідністю. Справа в тому, що в однорідному просторі-часі (де виконуються закони 

збереження енергії та імпульсу) закони перебігу фізичних процесів є сталими і тому 

описуються диференціальними рівняннями зі сталими коефіцієнтами. Розв’язком таких 

рівнянь є функція комплексної змінної з основою e (рівняння хвилі). Експонента виникає також 

як результат інтегрування диференціальних рівнянь, які описують процеси, де відносні зміни 

якої-небудь величини пропорційні самій величині. Так розвивається, наприклад, радіоактивний 

розпад або інфляція (як грошова, так і розширення Метагалактики на ранньому етапі її 

еволюції, яку так і називають – інфляційна стадія). З цього приводу можна згадати також 

універсальний психофізичний закон Вебера-Фехнера, надзвичайно важливий для всього 

живого на Землі (і наслідком якого є формула Погсона, що пов’язує зоряні величини й 

освітленості). 

Щодо фундаментальних констант фізики, то, наприклад, швидкість поширення світла c – 

константа, яка була виміряна однією з перших, проте статут фундаментальної отримала лише 

після створення А. Ейнштейном спеціальної теорії відносності. Фундаментальність її полягає в 

тому, що це є максимальна швидкість поширення взаємодій у спостережуваному Всесвіті. 

Гравітаційна стала G характеризує інтенсивність гравітаційної взаємодії тіл. Елементарний 

заряд е (строго кажучи, з відкриттям кварків його некоректно називати елементарним, але це 
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найменший заряд, що трапляється у вільному стані) – відіграє роль константи зв’язку, що 

показує, як сильно елементарна частинка (заряджена) взаємодіє з подібною до себе. Стала 

Планка ħ – мінімальний квант дії (інакше, квант кутового моменту). Фундаментальність мас 

електрона, протона й нейтрона полягає в тому, що це маси частинок, з яких складається 

речовина Метагалактики (на сьогодні протон і нейтрон вже не вважаються елементарними, 

оскільки складаються з кварків, проте кварки у вільному стані не спостерігаються). 

Фундаментальність розмірності простору вперше обґрунтував П. Еренфест, 

продемонструвавши, як сильно фізика залежить від цієї величини. 

Фундаментальні константи фізики є однією з великих нерозв’язаних проблем сучасної 

науки. Виміряні експериментально з великою точністю, вони досі не мають скільки-небудь 

переконливої теоретичної інтерпретації. Чому фундаментальні константи мають саме такі 

числові значення? Донедавна такі запитання у фізиці взагалі було не прийнято задавати. 

Аналіз цих проблем дає змогу з єдиних позицій підійти до розгляду практично всіх 

основних розділів фізики та астрофізики. Фундаментальні константи ніби зв’язують їх в одне 

ціле, являючись невід’ємними характеристичними параметрами всіх найважливіших фізичних і 

астрофізичних теорій. Розуміння суті проблеми неможливе без синтезу досягнень усієї фізики, 

її сучасних теорій взаємодій, астрофізики. В процесі такого аналізу виникають питання 

загальнонаукового, методологічного, світоглядного характеру. Все це зумовило завдання 

спецкурсу і його програму. 

У цьому спецкурсі лекції супроводжуються практичними заняттями, де студенти 

розв’язують спеціально підібрані задачі.  

Такий спецкурс автор вже близько 20 років викладає в Херсонському державному 

університеті. За нашими спостереженнями він дійсно сприяє розвитку творчого мислення, 

формуванню єдиної астрофізичної картини світу, наукового світогляду. 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ 

СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Кулик Л.О., Ткаченко А.В. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Проблема індивідуалізації навчання є невід'ємною частиною педагогічних та науково-

методичних досліджень. Але лише нині, в умовах побудови громадянського суспільства, коли 

все більшої цінності набуває особистість, її права і свободи, ідея індивідуалізації освіти стає 

нагальною потребою суспільства, і тому саме тепер вона може бути реалізована повною мірою. 

При цьому на перший план виходить глобальна проблема створення особистісно-орієнтованої 

гуманістичної парадигми освіти. 

Тому державними нормативними освітніми документами наразі проголошується 

підвищення значущості самостійної роботи студентів і впровадження для цього у навчальний 

процес новітніх технологій навчання та створення умов для всебічного розвитку активної 

самостійної діяльності студентів. 

Сучасний етап розвитку науки і техніки висуває нові вимоги до підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі природничих і технічних 

наук. Виконання цього завдання неможливе без підвищення рівня навчання фізики, посилення 

індивідуального підходу, виявлення та розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців [5].  

У зв’язку з необхідністю вирішення вище окресленої проблеми до навчальних планів 

підготовки бакалаврів галузі знань 0402 – фізико-математичні науки, напряму підготовки: 

6.040203 – фізика Черкаського національного університету внесено, як обов’язковий вид 

самостійної діяльності студентів – розрахунково-графічні роботи з кожного розділу загального 

курсу фізики. Формою підсумкового контролю такого виду самостійної навчально-

пізнавальної діяльності студентів є залік. У кожному семестрі після вивчення відповідного 

розділу фізики (2 семестр – механіка, 3 семестр - молекулярна фізика, 4 семестр – електрика і 

магнетизм, 5 семестр – оптика, 6 семестр – фізика атома і атомних явищ, 7 семестр – фізика 

ядра і елементарних частинок) студенти повинні відзвітуватись про виконання РГР і отримати 
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залік. 

Під розрахунково-графічними роботами (РГР) ми розуміємо індивідуальні завдання, 

виконання яких має на меті самостійне розв’язування студентами текстових та графічних 

фізичних задач [3]. Розв’язування і аналіз задач забезпечує, по-перше, зрозуміння і 

запам’ятовування студентами основних законів фізики, по-друге, формування уявлення про їх 

характерні особливості та межі застосування, по-третє, формування власного стилю мислення. 

На нашу думку, такий вид самостійної діяльності (виконання РГР) розвиває у студентів 

навички у використанні фундаментальних законів матеріального світу для розв’язку 

конкретних питань, що мають практичне і пізнавальне значення у їх повсякденній діяльності. 

Ми свідомо переконані, що уміння розв’язувати задачі є безпомилковим критерієм оцінювання 

глибини вивченого програмного матеріалу з фізики та його засвоєння. 

Розрахунково-графічна робота з фізики – це один із видів самостійної роботи студентів 

згідно індивідуального варіанту. Виконання цієї роботи переслідує дві мети. Перша і 

найголовніша – забезпечити можливість студентам здобути уміння і навички самостійного 

свідомого розв'язування фізичних задач. Такий вид роботи мінімізує процес списування, 

оскільки кожен студент має особисті індивідуальні завдання. Друга мета – контроль 

самостійної роботи студентів зі сторони викладача. Упродовж семестру викладач, який 

проводить практичні заняття з відповідної навчальної дисципліни організовує консультації для 

студентів, які мають труднощі у виконанні РГР і в індивідуальній бесіді виявляє прогалини у їх 

знаннях та навичках розв’язування фізичних задач і здійснює корекцію їх навчально-

пізнавальної діяльності.  

На допомогу студентам у виконанні розрахунково-графічних робіт нами розроблені 

навчально-методичні посібники з різних розділів загального курсу фізики [1, 2, 4, 6], які 

містять: 

– методичні рекомендації щодо оформлення та виконання розрахунково-графічних робіт; 

– зміст навчальної дисципліни; 

– список основної та додаткової літератури; 

– теоретичний матеріал, який необхідний для успішного виконання розрахунково-

графічних робіт; 

– приклади розв’язування типових задач з відповідного розділу загального курсу фізики; 

– розподіл задач за варіантами; 

– задачі для розрахунково-графічних робіт; 

– таблиці основних фізичних величин. 

Під час виконання розрахунково-графічних робіт студентам необхідно дотримуватись 

наступних правил: 

– опрацювати теоретичний матеріал з відповідного розділу фізики; 

– уважно ознайомитися з прикладами розв’язання типових задач з різних тем розділу; 

– роботу виконувати у зошиті, темним чорнилом; 

– на титульній сторінці вказати вид самостійної роботи (РГР), назву дисципліни, 

прізвище, ім’я та по-батькові студента, курс, групу, номер варіанту; 

– роботи виконувати акуратно, залишаючи поля для заміток викладача, кожну задачу 

починати з нової сторінки; 

– задачу свого варіанту переписати повністю; провести скорочений запис умови задачі 

після слова «дано», залишаючи місце для табличних даних; перевести числові значення в СІ, 

записуючи їх у стандартному вигляді, наприклад число 00351,0  – 
31051,3  , число 2490 – 

31049,2  ; шукані величини записати зі знаком питання; 

– після слова «аналіз» акуратно і чітко виконати рисунок чи графік для пояснення 

розв’язку задачі; 

– розв’язок задачі обов’язково супроводжувати детальним поясненням кожної формули; 

перетворення проводити до отримання кінцевої формули, у лівій частині якої знаходиться 

шукана величина, а у правій – символи, що відповідають величинам, які задані в умові задачі; 

– після слова «обчислення» підставити числові значення фізичних величин у 
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розрахункову формулу; точність отриманої відповіді не повинна перевищувати тієї точності з 

якою виміряні величини, що зустрічаються в обчисленні; 

– одержавши шукану величину, проаналізувати її, щоб переконатися, що вона відповідає 

умові задачі. 

Для успішного виконання студентами розрахунково-графічних робіт до кожного розділу 

загального курсу фізики нами наведено по 20 прикладів з повним поясненням типових 

фізичних задач, підібрано по 320 задач з різних тем, що забезпечують індивідуальну роботу 

студентів за 40 варіантами з кожної навчальної дисципліни. Наведені у посібниках задачі 

охоплюють практично всю програму з відповідних навчальних дисциплін загального курсу 

фізики. Номер варіанта для студента визначає викладач. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕНІ АСТРОНОМІЇ 

Мальченко С.Л., Шевченко О. О. 
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ 

 «Криворізький національний університет» 

Важливим завданням сучасної школи є створення умов, за яких освітній процес для учня 

стає особистісно-значущим. Зміст такого навчання спрямований на задоволення внутрішніх 

потреб учня, потреб його буття, особистісного існування: свободи і вільного вибору себе, свого 

світогляду, дій, вчинків, позицій, самостійності і самореалізації, самовизначення, творчості. 

Найбільшу цінність в особистісно-орієнтованому навчанні матимуть ті форми, методи та 

прийоми навчання, які ґрунтуються на організації активної діяльності учнів, наданні їм 

максимальної самостійності. Лише цілеспрямована самостійна діяльність формує готовність до 

самоосвіти, створює базу неперервної освіти, і є визначальним фактором індивідуальності 

людини. 

Астрономія, порівняно з іншими предметами шкільного курсу, введена досить недавно, і 

відведена кількість годин на її вивчення є досить малою, для засвоєння її учнями на 

достатньому рівні. Тому, більшу частину матеріалу необхідно відводити на самостійне 

опрацювання. Отже, задача вчителя полягає в розробці самостійних робіт, для ефективного 

вивчення астрономії та зацікавлення учнів цією наукою. Метою даної роботи є розробка 

самостійних робіт для розвитку розумової діяльності та ефективного засвоєння навчального 

матеріалу з астрономії. Завданням є вдосконалення вже існуючої програми самостійних робіт з 

астрономії та доповнення їх завданнями та практичними завданнями які виконуються у 

віртуальних програмах Stellarium та віртуальній обсерваторії. 

В більшості запропонованих підходів самостійна робота учнів розглядається як 



 65 

дидактичний засіб навчання (вчитель організовує діяльність учня). Але, основна мета, яку 

необхідно досягти в умовах особистісно-орієнтованого навчання учнів, є виховання активної і 

відповідальної особистості. Це вимагає змінити підхід до самостійної роботи учня як до 

дидактичного засобу і розглядати її як процес навчання: сукупність дій учня в конкретних 

умовах при відсутності безпосереднього керівництва з боку вчителя та з використанням 

особистісних якостей для досягнення поставленої мети, в результаті чого формується 

самостійність особистості і засвоюється сукупність знань, умінь і навичок. Очевидно, що при 

такому підході до самостійної роботи саме їй буде належати провідна роль в особистісно-

орієнтованому навчанні, що визначає формування самостійності як риси особистості.  

Вивчення астрономії обов’язково повинно супроводжуватися розв’язуванням задач. Вони 

є одним з дійових засобів поглиблення і закріплення основ астрономічних знань. Практичний 

зміст різних означень, законів і формул стає зрозумілим після їх використання для 

розв’язування задач. Задачі дають можливість для розкриття зв’язку теорії з практикою, для 

вироблення практичних навиків самостійної роботи. 

Також, важливим аспектом ефективного засвоєння матеріалу з курсу астрономії є 

використання мультимедійних педагогічних засобів, які дозволяють краще сприймати зовсім 

новий, для учнів, матеріал. 

В астрономії, як у жодній з наук, дуже велику роль відіграють спостереження. 

Астрономічні спостереження підвищують в учнів зацікавленість предметом, викликають 

потребу у знаннях, надають переконливості сформованим поняттям та явищам. У процесі 

спостереження набувають рис конкретного такі небесні об'єкти, як планета, супутник, астероїд, 

зоря; як схід так і захід світил, сонячні та місячні затемнення. При відсутності астрономічного 

обладнання, дані спостереження можна отримати використовуючи комп'ютерну астрономічну 

програму Stellarium. Саме за допомогою цієї програми можна визначити час заходу Сонця, 

Місяця, появи у полі зору астероїда та ін. А також використання рухомої карти зоряного неба 

дає змогу ознайомити учнів з виглядом неба на широті місця спостереження, визначити умови 

видимості небесних світил і розв'язати задачі практичної астрономії. 

На жаль кількості годин, що відводиться за програмою на вивчення астрономії в школі, 

явно недостатньо для якісного її викладання. Великий об’єм матеріалу, що повинен бути 

вивченим і засвоєним, зовсім не залишає часу на уроці для розв’язування астрономічних задач. 

Завдання для самостійної роботи з астрономії якраз і призначені для виправлення цього.  

Найбільший ефект досягається тоді, коли має місце систематичність та рівномірна 

інтенсивність роботи учня протягом семестру (навчального року). Мета самостійної роботи – 

вивчення теорії цієї науки та вміння використовувати її на практиці. Самостійна робота може 

дати позитивний ефект тільки тоді, коли учні постійно працюють над предметом протягом 

семестру.  

Самостійна робота з астрономії може містити декілька видів роботи: 

– відповіді на теоретичні питання, 

– розв’язання розрахункових задач, 

– виконання практичних робіт, 

– підготовка рефератів, 

– творче додаткове завдання.  

Кожний тип завдання по різному оцінюється й кожен учень обирає те, що йому найбільш 

цікаве й що він здатний виконати. 

В умовах особистісно-орієнтованого навчання виникає потреба у необхідності 

цілеспрямованого навчання учнів прийомам, формам і змісту самостійної роботи. Ефективність 

оволодіння учнями методами самостійної роботи в процесі вивчення астрономії залежить від 

спільних дій вчителя і учнів, усвідомлення ними значущості цієї роботи як специфічної форми 

діяльності, що висуває до учнів особливі вимоги і викликає у них інтелектуальне задоволення. 

Засвоєння навчального матеріалу на можливому для даного учня рівня передбачає завдання з 

врахуванням індивідуальних особливостей учня. Вони повинні бути посильними і разом з тим 

достатньо складними, цікавими. 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬУ ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 

ФІЗИКИ 

Мерзликін О. В. 
Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України 

У Концепції профільного навчання у старшій школі зазначено, що науковий супровід 

профільного навчання передбачає «... реалізацію завдань дослідницького і впроваджувального 

характеру: ... розроблення педагогічних технологій на основі застосування інноваційних 

методів навчання, самостійної навчальної діяльності» та «створення нормативно-правової бази 

розвитку профільного навчання, спрямованої на вирішення таких основних питань: ... порядок 

оцінювання за методом «портфоліо»; застосування дистанційного навчання» [1]. 

Опанування змісту курсу фізики у профільному навчанні передбачається на трьох рівнях: 

рівні стандарту (2 год. на тиждень), академічному рівні (3 год. на тиждень) та рівні профільної 

підготовки (6 год. на тиждень). Курси фізики на кожному з рівнів відрізняються як за 

структурою, так і за змістом. Для кожного з рівнів передбачено різний рівень опанування 

матеріалом, різний рівень сформованості компетентностей з фізики. Результатом навчання на 

найвищому рівні є формування системи дослідницьких компетентностей, що поділяються на 

три групи, які відображають основні етапи дослідницької діяльності: підготовчий, виконавчий 

та узагальнюючий. 

У пояснювальній записці до програм профільного навчання фізики [2] вказується, що 

головна мета навчання фізики в середній школі полягає, зокрема, в розвитку в учнів 

експериментальних умінь i дослідницьких навиків [2, 4]. Таким чином, навчальний фізичний 

експеримент виконує функцію методу навчального пізнання, завдяки якому у свідомості учня 

утворюються нові зв’язки і відношення, формується суб’єктивно нове особистісне знання. 

Відмінність навчального фізичного експерименту від наукового полягає не лише в тому, 

що в першому учень засвоює лише суб’єктивно нові знання. Головною відмінністю є його 

мета. Адже при навчальному дослідженні основна увага приділяється не отриманню нових 

знань, а формуванню дослідницьких компетентностей, розвитку мислення. 

У профільному навчанні фізики навчальні дослідження реалізуються у формі 

демонстраційного i фронтального експерименту, лабораторних робіт, робіт фізичного 

практикуму, позаурочних дослідів i спостережень тощо і розв’язують, зокрема, такі завдання 

[2, 8]: 

– встановлення i перевірка законів природи, відтворення фундаментальних дослідів; 

– залучення учнів до наукового пошуку, висвітлення логіки наукового дослідження, що 

сприяє виробленню в них дослідницьких прийомів, формуванню експериментальних умінь i 

навичок;  

– ознайомлення учнів з конкретними проявами i засобами експериментального методу 

дослідження. 

Частка лабораторних робіт на різних рівнях профільного навчання фізики складає 16% на 

рівні стандарту та 22% на академічному рівні та рівні профільного навчання. Таким чином, 

лабораторні роботи є основною формою реалізації навчальних досліджень на всіх рівнях 

вивчення фізики. 

А. В. Рибалко та Ю. М. Галатюк пропонують наступні етапи навчального дослідження: 1) 

проведення учнями спостережень і дослідів, запропонованих у завданні; фіксація і 

систематизація певних фактів, як результату проведення цих дослідів і спостережень; 2) 

цілеспрямований аналіз отриманих фактів, виявлення і формулювання проблеми, яка закладена 

в них, створення проблемної ситуації; 3) висунення гіпотези як способу розв’язування 

проблемної ситуації; 4) формулювання наслідків, що логічно випливають з гіпотези; 5) 

експериментальна перевірка достовірності сформульованих фактів як доказ істинності 

висунутої гіпотези. 

Етапи виконання навчального дослідження, виділені В. Г. Разумовським, передбачають 
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фронтальне обговорення з елементами мозкового штурму, розподіл індивідуальних завдань, 

детальну розробку проекту та його виконання. 

В. О. Котляров для активізації дослідницької діяльності учнів пропонує впровадити в 

шкільну практику два елективні курси: «Конструювання фізичних приладів» і «Курс 

експериментальної фізики». Також автор пропонує виконувати з учнями такі види робіт: 

мікродослід (на 2-7 хвилин), експериментальні задачі, традиційні лабораторні роботи, роботи-

дослідження (в «Курсі експериментальної фізики»), узагальнювальні дослідні роботи, 

демонстрації дослідів. 

А. Є. Бойкова пропонує задля розвитку дослідницьких вмінь учнів активніше 

використовувати експериментальні задачі, а О. С. Дементьєва – домашній фізичний 

експеримент. Н. В. Первишина доводить доцільність проведення фізичного практикуму не в 

рамках курсу фізики наприкінці навчального року, а як окремого предмету, що супроводжував 

би курс фізики. В. Г. Разумовський навчальні дослідження розглядає як один із способів 

розв’язання творчих задач. О. В. Леонтович рекомендує використовувати метод проектів в 

дослідницькій діяльності учнів. Причому автор пропонує використовувати з цією ціллю не 

лише навчальні проекти учнів, а й педагогічний проект керівника дослідної роботи. 

Література: 
1. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі [Електронний 

ресурс] : Наказ від 11 вересня 2009 року № 854, Київ / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/images/newstmp/2009_1/11_09_1/nakaz_mon_854.doc 

2. Пояснювальна записка // Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Фізика та астрономія. 10-12 класи. – Харків : Основа, 2010. – С. 3-19. 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИКИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ 

Подопригора Н.В. 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 

Моделювання є невід’ємним етапом будь-якої цілеспрямованої діяльності і виконує 

провідну роль у сучасних наукових дослідженнях. Метод моделювання у теорії та методиці 

навчання фізики є багатоаспектною категорією. З одного боку, моделювання є методом 

пізнання та навчання фізики, а з іншого, – об’єктом і метою дослідження у проектуванні 

відповідних методичних систем. Навчання фізики ґрунтується на засадах наукового пізнання, 

реалізацію якого ми вбачаємо у використанні різноманітних рис моделювання, відображених в 

його функціях: 

Пізнавальна функція – як метод навчального пізнання у процесі формування 

пізнавального образу об’єкту вивчення. Реалізація пізнавальної функції не передбачає процесу 

наукового пізнання, її мета полягає в ознайомленні студентів з найбільш раціональним 

способом дослідження фізичного процесу або явища. 

Евристична функція – як засіб ефективного засвоєння нового навчального матеріалу. У 

прикладних методиках навчання фізики моделювання зорієнтовано передусім на вироблення у 

студентів умінь здійснювати математичне моделювання реальних фізичних процесів і явищ. 

Будь-яка модель реального фізичного процесу або явища може виявитись джерелом навчальної 

інформації, якщо вона містить невідомі елементи, порядок розташування зв’язків між 

елементами, незрозумілою може бути структура системи елементів. Евристична функція 

моделювання щодо навчання математичних методів фізики майбутніх учителів фізики загалом 

представлена в курсі теоретичної фізики. Навчальні моделі фізичних об’єктів теоретичної 

фізики володіють й дидактичними властивостями (науковість, системність, структурованість і 

ін.), які дозволяють: виділяти окремі суттєві елементи під час вивчення предмету дослідження 

(скалярних, векторних, тензорних полів фізичних величин); показати студентам такі моменти, 

які є закритими або недоступними для унаочнення (переважна кількість квантових і 
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статистичних закономірностей), формуючи у такий спосіб їх абстрактне і теоретичне 

мислення; математичні моделі, реалізовані у навчальному процесі засобами комп’ютерного 

моделювання (на основі заздалегідь розробленої математичної моделі) уможливлюють 

спостереження за процесами у зручному для навчання темпі, демонструючи їх перебіг; обирати 

в якості об’єкта дослідження такі явища, які можна продемонструвати засобами навчального 

фізичного експерименту в курсах загальної фізики або методики навчання фізики, розв’язуючи 

проблему комплексного представлення теоретичних і експериментальних методів фізики у 

навчальному процесі. 

Унаочнювальна функція – принцип моделювання є найвищим ступенем прояву принципу 

наочності, його розвитком і узагальненням, пов’язаним із вирішальними змінами у цілях і 

типах навчального процесу. Уміння моделювати реальні процеси і явища не виникає у 

студентів спонтанно, а являє собою цілеспрямований і тривалий процес з їх формування. При 

цьому визначальним має бути таке проектування навчання, за якого моделі фізичних процесів і 

явищ вивчатимуться в унаочнений спосіб, систематично і цілеспрямовано, уможливлюючи 

формування найбільш важливих навичок пізнавальної діяльності, відображаючи модельний 

характер знань про природу, дозволяє розглядати усі етапи побудови моделі, перевірку її 

адекватності, уточнення моделі, встановлення критеріїв виродження моделі в тих або інших 

умовах, розглянути ієрархію моделей і ін. 

Інтегративна функція – як засіб систематизації і узагальнення знань, зокрема, уніфікація 

математичних моделей фізичних об’єктів, що вивчаються є засобом узагальнення 

досліджуваних фізичних явищ і процесів. Математичні моделі теоретичної фізики досліджують 

за допомогою математичного інструментарію, розробленого математикою. Переважна 

більшість навчальних задач з фізики зводиться до складання і розв’язку диференціальних 

рівнянь, що відображають внутрішні механізми процесів у нескінченому розмаїтті оточуючих 

нас тіл, які мають різну форму, розміри і властивості. Нині за допомогою таких рівнянь 

моделюють процеси різної природи: фізичні, хімічні, біологічні, екологічні, економічні і ін. 

Разом з тим, слід відзначити інформаційну ємність рівнянь математичної фізики. Саме ця їх 

особливість дозволяє описати однаковим за формою рівнянням на перший погляд, відмінні між 

собою процеси, такі як перенесення тепла в суцільному середовищі, дифузія хімічних 

компонентів, проникнення магнітного поля у провідник, поширення хвиль епідемій і ін. У 

процесі моделювання об’єктів різної природи інтегративні зв’язки набувають якісно нового 

прояву і поєднують різні галузі знань за допомогою спільних законів, понять, методів 

дослідження. Метод моделювання, на нашу думку, є найбільш перспективним методом для 

реалізації інтегративних зв’язків математики і фізики. 

Діяльнісна функція – як засіб проектування і управління навчальною і дослідницькою 

діяльністю студентів. Діяльнісна функція методу моделювання проявляється тоді, коли у 

студентів у процесі навчання формуються навички оволодіння навчальними діями, самостійно 

будувати різноманітні моделі, тоді моделювання виявляється засобом навчання, за допомогою 

якого досягаються навчальні цілі, зокрема спрямовані на формування наукового світогляду, 

розвиток теоретичного мислення та творчих здібностей студентів що зумовлює прояв 

розвивальних функцій моделювання – як засобу розвитку теоретичного мислення, творчих 

здібностей студентів, активізації навального пізнання тощо. Разом з тим, навчання студентів 

математичним методам фізики як однієї з умов розвитку пізнавальної діяльності студентів має 

задовольняти й основним дидактичним вимогам та можливостям активізації і управління 

навчальним процесом. Діяльнісна функція полегшує орієнтувальні, комунікативні і 

контролювальні навчальні дії. Орієнтувальні дії спрямовані на планування діяльності, 

комунікативні на дослідження отриманих результатів, а контролювальні на виявлення 

помилок. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ В СТАРШІЙ 

ШКОЛІ 

Сальник І.В. 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

В процесі зіставлення динаміки інтеграційних процесів в науці та освіті, що долають 

класичний, некласичний і постнекласичний етапи розвитку, виявилася особливо недостатня 

увага до серйозного відображення досягнень некласичного природознавства в навчальному 

процесі. Освоївши дидактичні принципи висвітлення фундаментальних класичних уявлень 

природничо-математичних дисциплін, сучасні педагогічні дослідження зосередилися на 

розробці принципів навчання постнекласичного природознавства, минаючи основи 

некласичної науки. Крім того, педагогічні напрямки, що розвиваються сьогодні в рамках або на 

основі синергетичного підходу не розглядають як важливу складову синергетики – ентропійні 

коливання систем, що самоорганізовуються, врахування яких під час аналізу змісту освіти 

може дати нове розуміння закономірностей навчального процесу. 

Окремі аспекти теорії самоорганізації з педагогічної точки зору знайшли відображення у 

працях вітчизняних (Г.П.Васянович, А.В.Євтодюк, І.В.Єршова-Бабенко, С.Ф.Клепко, 

В.А.Кушнір, В.С.Лутай, С.Ф.Цикін, О.В.Чалий й ін.) та зарубіжних (В.І. Аршинов, І.Г.Грабар, 

Б.Б. Кадомцев, С.П. Капіца, О.Н. Князєва, С.П. Курдюмов, В.І.Редюхін, М.М.Таланчук, 

С.С.Шевельова, Ю.В.Шаронін, В.І.Шевченко, Дж. Ніколіс, І. Стенгерс та ін) науковців. 

Проблемі застосування синергетичного підходу в педагогіці присвячені окремі дисертаційні 

роботи (В.Ю.Арешонков, О.І.Бочкарьов, В.Т.Виненко, А.В.Євтодюк, В.В.Маткін, Г.А. Суміна, 

Л.В.Сурчалова, Ю.В.Талагаєв, М.О.Федорова й ін.), в яких досліджується методологія 

синергетики, обґрунтовуються синергетичні закономірності освітньої діяльності. 

Синергетична – це освіта, що стимулює власні, може, ще не виявлені, приховані лінії 

розвитку, це спосіб відкриття реальності, пошуку шляхів в майбутнє. 

Тому синергетична модель найкраще відповідає вимогам сучасної системи освіти, яка 

ґрунтується на принципах превентивної педагогіки.  

Проведений аналіз дав можливість виділити шляхи запровадження синергетичного 

підходу в контексті формування освітнього середовища, як фактору підвищення його 

структурної та функціональної різноманітності, що передбачає: 

– перехід від традиційної форми керування процесом засвоєння знань та вмінь, що 

ґрунтується на жорсткій регламентації дій учнів, до самоорганізації, що дозволяє розв’язувати 

проблеми інформаційної взаємодії; 

– створення освітніх технологій, що органічно поєднують різні педагогічні підходи; 

– адекватну самооцінку школярами власних дій, своїх здібностей та захоплень, 

саморегуляцію; 

– створення індивідуальних моделей з системи навчальних предметів, вибір викладача, 

часу та темпу навчання; 

– взаємозв’язок з науковими організаціями, мережевими відкритими освітніми закладами, 

що дозволяють здійснювати інформаційний супровід інноваційної та експериментальної 

діяльності, забезпечувати зв'язок шкільних предметів з актуальними потребами 

інформаційного суспільства; 

– створення «єдиного інформаційного педагогічного поля сім’ї та школи», що дозволяє 

педагогам ефективно організовувати навчально-виховний процес з урахуванням особливостей 

вікового періоду в розвитку учнів, налагодити позитивну педагогічну взаємодію з учнями та їх 

батьками. 

Запровадження системно-синергетичного підходу в природничо-математичній освіті 

дозволить розв’язати проблеми, що виникають внаслідок неузгодженого викладання дисциплін 

цього циклу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

В якості методології, що дозволяє ефективно координувати зміст різних природничих 

предметів, а також усувати неузгодженості між різними темами однієї дисципліни 

пропонується ентропійно – синергетичне сканування навчального процесу, що полягає в трьох 



 70 

основних етапах:  

1. Власне сканування – систематичний перегляд тем, що вивчаються, пошук і 

дослідження порушень логіки послідовності викладу матеріалу, які можуть виникати як 

всередині однієї дисципліни, так і між різними дисциплінами (ентропійна складова);  

2. Ліквідація неузгодженостей – розробка способів, методів і методик усунення 

виявлених порушень за допомогою пов’язаних і системоутворюючих відомостей;  

3. Систематизація – пошук можливостей інтеграції пропонованого учням матеріалу, що 

дозволяє сприймати розрізнені відомості як єдине ціле (синергетична складова). 

Використання пропонованої методології являє собою додаткову умову, що забезпечує 

ефективне засвоєння запропонованих учням відомостей. [5] 

Наприклад, перед тим як приступити до навчання способам розв’язування фізичних задач 

вчителю доцільно провести власне сканування вже засвоєних учнями способів розв’язування 

задач в хімії та математиці. У результаті виявиться серйозна неузгодженість у підходах до 

розв’язування математично еквівалентних завдань на уроках фізики та хімії. Після чого 

вчителю необхідно перейти до другого етапу сканування – розробці способів, методів усунення 

виявлених порушень. І, нарешті, бажано присвятити хоча б невелику частину уроку реалізації 

третього етапу, де підкреслити єдність математичних закономірностей, що описують фізичні та 

хімічні явища. 

Одночасно, слід відмітити, що використання методології ентропійно – синергетичного 

сканування є доцільним і можливим в рамках викладання дисциплін природно – 

математичного профілю середньої загальноосвітньої школи й дозволяє поліпшити якість 

класичної освіти, але не піднімає її до некласичного і постнекласичного рівня.  

Проблемою, яка потребує розв’язку є принципове розуміння необхідності скорочення 

розриву між еволюційно – синергетическим рівнем єдності сучасної картини світу (класичне 

природознавство пропонувало механічну і електродинамічну картини світу; некласичне 

природознавство запропонувало релятивістську і квантово – польову картини світу; 

постнекласичне природознавство запропонувало еволюційно – синергетичну картину світу) і 

класичним рівнем навчання природничо – математичних дисциплін, що змушує шукати 

відповідь на практичне питання про конкретний зміст матеріалу, пропонованого учням для 

осмислення сучасних досягнень природознавства.  
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КУРС ФІЗИКИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І 

БІОЛОГІЇ 

Сільвейстр А.М. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драноманова 

Політика і стратегія нашої держави спрямовані на подальший розвиток національної 

системи освіти, адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію та 

інтеграцію в європейське і світове співтовариства. Виходячи із цих умов, розвиток суспільства 

нині вимагає від спеціалістів будь-якого профілю не тільки міцних знань, а ще в більшій мірі 

творчих здібностей і вмінь. Тому організація навчально-виховного процесу у вищій школі – це 

система постійної напруженої праці студентів з оволодіння новими знаннями і вміннями. 

Оволодіти відповідними знаннями і вміннями та сформувати свої професійні якості, студенти 
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можуть при глибокому засвоєні дисциплін, які ними вивчаються в навчальному закладі, 

зокрема курсу загальної фізики, який читається для майбутніх учителів хімії і біології у 

педагогічних ВНЗ. 

Вище сказане дозволяє зробити висновок про те, що назріла необхідність перегляду 

підходів до викладання фізики в світлі останніх тенденцій реформування вищої освіти з метою 

задоволення принципам гуманізації та фундаменталізації освіти. 

Процес навчання студентів у вищих навчальних закладах характерно відрізняється від 

навчання учнів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів своєю самостійністю і 

зв’язком з науковою діяльністю. Крім того, студенти ВНЗ дорослі, відповідальні люди, які 

свідомо формують свої знання і професійну підготовку. Однією із умов навчання є не тільки 

вивчення науки, але і наукова робота студентів, розвиток навичок в дослідній діяльності. Для 

цього необхідно, щоб студенти були достатньо підготовлені і самостійно могли аналізувати та 

узагальнювати наукові факти і явища. 

Розвиток науки не тільки змінює зміст навчальних предметів педагогічних університетів, 

але і вказує на шляхи впровадження в навчальний процес нових прогресивних методів, засобів 

навчання і наукового дослідження. Все нове, оригінальне, що розвивається в науці, а особливо 

у навчанні, вимагає безперечної опори на фундаментальні наукові дисципліни вищої школи, 

які характеризуються достатньою стабільністю своїх основ, без чого неможлива свідома, 

ціленаправлена навчальна діяльність студентів. 

Вивчення фізики на природничо-географічному факультеті педагогічного університету 

має ряд специфічних особливостей і потребує розробки концепції, відбору змісту, вироблення 

ефективних шляхів удосконалення навчального процесу. 

Більшість науковців вважає, що загальний курс фізики за змістом відображає 

експериментальну фізику. Так як фізика – експериментальна наука, то її викладання спирається 

на сучасні технології, що відповідають сучасному рівню розвитку науки і техніки. Даний курс 

вчить використовувати пізнання навколишнього світу завдяки спостереженням і фізичного 

експерименту з реальними об’єктами, і на кінцевому етапі дає можливість узагальнювати їх у 

вигляді певних закономірностей. За обсягом і за змістом для майбутніх учителів хімії і біології 

– це курс, вивчення якого передбачає лекційні, практичні, лабораторні заняття та самостійну 

роботу. Поєднання теорії і практики відіграє важливу роль у розвитку будь-якої науки, в тому 

числі і фізики. 

З досвіду викладання фізики студентам нефізичних спеціальностей відомо, що 

відношення студента до вивчення навчального матеріалу суттєво залежить від усвідомлення 

ним важливості наукової проблеми, складності її розв’язання, їх власного досвіду. Необхідно, 

щоб студент на заняттях працював з підвищеною цікавістю і при цьому продумував кожний 

крок своєї навчальної і наукової діяльності. Підготовка студентів даної спеціальності з фізики 

повинна пов’язуватись з їх фаховою підготовкою: 

1. Викладаючи студентам основні відомості, що стосуються тих чи інших фізичних явищ 

і закономірностей, яким ці явища підлягають, треба звертати увагу на використання цих 

закономірностей у майбутній їхній професійній діяльності. 

2. Під час проведення лекційних занять для даних спеціальностей, необхідно переглянути 

методику і техніку демонстраційного експерименту, і зокрема, практикувати поряд з 

демонструванням фізичних явищ та закономірностей також демонстрування цих законів на 

прикладах з народного господарства, природи, техніки тощо. 

3. Важливим засобом вивчення фізики, а також зв’язку цієї науки з практикою є 

розв’язування задач. 

4. Розширення основ знань, а також набуття елементарних навичок у вимірюванні і 

дослідженні різноманітних величин, уміння користуватися точними приладами: все це 

студенти повинні отримати на лабораторних заняттях. 

5. Готуючи майбутніх учителів хімії і біології до майбутньої практичної діяльності і 

прищеплюючи їм практичні навички в процесі вивчення фізики, варто звернути серйозну увагу 

на перегляд науково-популярних фільмів, які повинні доповнювати аудиторні заняття, 

розширювати і поглиблювати вивчення систематичного курсу. 
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6. Із введенням кредитно-модульної системи навчання самостійну роботу студентів слід 

вважати важливою і невід’ємною складовою частиною всього навчального процесу. 

Отже, засвоєння матеріалу з курсу загальної фізики студентами забезпечує достовірність 

знань, розширює пізнавальні можливості з фахових дисциплін. Це забезпечується завдяки 

проблемному викладанні лекційного матеріалу, дослідницькому характеру лабораторних 

занять, залучення студентів до виконання пошукових завдань на практичних заняттях та при 

самостійній роботі. 

ЛОГІЧНЕ ВІДНОШЕННЯ « ЗАГАЛЬНЕ-ЧАСТКОВЕ» В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ 

ФІЗИКИ  

Соколов Є.П. 
Запорізький національний технічний університет 

Єдиний курс фізики системи підготовки інженерних кадрів традиційно має 

«концентричну» структуру. Ця структура з одного боку відображає збільшення обсягу 

матеріалу при переході на нові рівні навчання, з іншого боку – генетичну спільність 

досліджуваних розділів.  

Однак, на наш погляд, більш ефективною системою побудови єдиного курсу фізики є 

«концентрично-радіальна» система, у якій фізичне знання організується загальнозначущими 

ідеями. Такі ідеї можна розглядати як своєрідні «радіальні» направляючи дидактичної системи. 

Така архітектура дозволяє розкривати матеріал єдиного курсу фізики на якісно новому рівні. 

При цьому метою навчання може бути не тільки оволодіння фізичним знанням, але й 

оволодіння загальнозначущими методами одержання й організації знань. 

Одним з варіантів вибору «радіальних» конституент може бути вибір загальнозначущих 

логічних операцій, характерних для наукового пізнання. У даній роботі ми звернемося до одній 

з таких операцій – логічної операції, яка полягає у встановленні для об'єктів конструкта 

фізичного знання відношення «загальне-часткове».  

Відношення «загальне-часткове» можна визначити таким чином. Будемо називати два 

об'єкти, які є елементами конструкта фізичного знання, зв'язаними відношенням «загальне-

часткове», якщо один з них (часткове) є деякою реалізацією другого (загального). Логічні 

властивості розглянутого відношення визначаються загальноприйнятою традицією його 

вживання – воно транзитивне, асиметричне й рефлексивне.  

Відношення такого роду цілком природно виникають у фізиці й можуть бути встановлені 

між будь-якими об'єктами однакової логічної природи. А саме, між: 1) фізичними моделями 

реальних предметів; 2) задачними ситуаціями; 3) рухами, розглянутими як зміни; 4) фізичними 

поняттями; 5) фізичними законами; 6) фізичними теоріями; 7) фізичними принципами й 

фізичними законами; 8) системами світобудови. 

На малюнках 1, а, б ми наводимо два приклади встановлення цього відношення, які 

використовуються в реальній практиці викладання.  

 

а)         б) 

Мал. 1. Встановлення відношення «загальне-часткове» на множині  

задачних ситуацій (а) і на множині геометричних форм (б) 

 

Так, при розгляді в динаміці циклу завдань, у яких потрібно визначити вагу тіла, що 

рухається із прискоренням (мал. 1, а), ми спочатку пропонуємо нашим слухачам більш прості 
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ситуації, у яких прискорення тіла спрямоване по вертикалі  90  (мал. 1 а), тобто виділяємо 

більш прості часткові випадки із загального випадку. А здійснюючи узагальнювальне заняття з 

динаміки, ми за допомогою відношення «загальне-часткове» зв'язуємо множину розглянутих 

нами задач у єдиний комплекс (мал. 1 б).  

Отже, усе фізичне знання пронизане багаточисленними й різноманітними зв'язками, які 

виникають у силу відношення «загальне-часткове». А це означає, що обов'язковим елементом 

навчання фізиці повинне стати формування: 1) знань, умінь, навичок, пов'язаних з 

відношенням «загальне-часткове»; 2) психологічної готовності використовувати його; 

3) позитивної ціннісної оцінки його як ефективного інструмента навчальної діяльності. Одним 

словом, необхідно формувати особливий вид предметної компетентності, яку можна назвати 

компетентністю виконання загальнозначущої логічної дії встановлення на конструкті 

фізичного знання відношення «загальне-часткове». А для цього в системі викладання фізики 

повинен існувати спеціальний методичний комплекс, націлений на досягнення цієї мети. 

Однак якщо ми порушимо питання: «Чи існує в нашій реальній педагогічній діяльності 

єдиний методичний комплекс, який формує у наших слухачів компетентність, пов'язану з 

виконанням логічної дії встановлення відношення «загальне-часткове?», то на це питання ми 

будемо змушені дати негативну відповідь. Цілісного методичного комплексу зазначеного виду 

не існує. Ми можемо лише знайти окремі фрагменти, окремі частини занять, у яких ми 

звертаємося до розгляду й застосуванню розглянутої операції. І, звичайно, таке положення 

неприпустиме! 

Враховуючи таке становище, при створенні спеціального курсу фізики для абітурієнтів 

«Екзаменаційна фізика» [1-2] ми приділили особливу увагу постановці системи занять, 

призначених для знайомства учнів з описаної вище логічної операції. Цикл таких занять 

починається зі спеціального заняття «Загальне й часткове» [4], у якому формулюються основні 

поняття використовуваного підходу. Для формування вміння виконувати розглянуту операцію 

у формально-символьному вигляді в [3] було створене заняття, присвячене поняттю «простору 

станів» фізичної системи й використання її для аналізу руху складних систем. 

Подальший розвиток описаного вище методичного комплексу ми зв'язуємо з його 

поширенням на викладання загальної фізики для студентів перших курсів технічних 

спеціальностей.  
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ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ  

Сухорукова О. С. 
Донецький національний університет 

Проблема індивідуалізації навчання вже давно стала невід'ємною частиною педагогічних 

і науково-методичних досліджень. Але тільки зараз, коли все більшу цінність набуває 

особистість, її права та свободи, ідея індивідуалізації освіти стає насущною потребою 

суспільства, й тому саме тепер вона може бути розкрита в усій своїй широті та 

багатоплановості. Ключові слова: фізика, вирішування задач, алгоритм для внз.  

Зараз на перший план виходить глобальна проблема створення особово-орієнтованої 

гуманістичної парадигми освіти. Фізика, як наука, що вийшла на більш високий, в порівнянні з 

іншими природними науками, рівень методології, і тому що здійснює значний вплив на 

становлення природничо-наукового світогляду, формування і розвиток особових якостей 

людей, що вивчають її, має величезний гуманістичний потенціал, який, поза сумнівом, повинен 

розкриватися в процесі навчання, чим забезпечуватиметься особова орієнтація фізичної освіти. 

Об'єктом цього дослідження став процес рішення завдань з фізики, як невід'ємний компонент 
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фізичної освіти. Предметом дослідження є методична система рішення фізичних завдань, 

спрямована на індивідуалізацію навчання фізиці у внз. Сучасна система освіти базується з 

одного боку на індивідуалізації учбового процесу, а з іншого боку на необхідності розвивати у 

тих, хто навчається, навички самостійного вивчення нового матеріалу. В цьому випадку на 

перший план виходить уміння викладача сформувати у учня структуровану систему 

познавального процесу. При вивченні фізики одним з класичних методів закріплення 

отриманих знань є рішення практичних завдань. Метою даної статті є формулювання основних 

положень алгоритму вирішування фізичних завдань.  

Незалежно від обраної методики вирішування завдань основну увагу  слід приділяти саме 

розгляду фізичної суті явищ, що відбуваються, й формуванню навичок самостійного наукового 

мислення студентів. 

Таким чином для успішного вирішування фізичної задачі необхідно виконати кілька дії. 

1. Виділення даного завдання у відповідний клас. Приведення його до стандартного 

алгоритму рішення завдань цього класу; 

2. Підготовка до вирішування задачі. Студент вибирає систему відліку, робить схематичні 

малюнки, вказує напрями векторів фізичних величин. 

3. Вирішування задачі. Цей етап включає декілька підпунктів, виконувати які необхідно в 

строгій послідовності: 

- записати усі основні формули в загальному вигляді; 

- використовуючи основні формули, скласти рівняння відносно шуканих в завданні 

величин; 

- вирішування рівнянь; 

- підстановка чисельних даних у рівняння [4, с. 16]. 

4. Аналіз рішення. Звичайне рішення задачі повинно мати аналітичну частину, але на 

початковому етапі ця частина зводиться до перевірки вірності обчислень та відповідності 

одиниць виміру величин, отриманих в завданні. 

Використання пропонованого формалізованого методу вирішування завдань, заснованого 

на стандартному алгоритмі, при викладанні курсу загальної фізики на біологічному факультеті 

Донецького національного університету показала його досить високу ефективність і підвищило 

мотивацію студентів до вивчення фізики. 
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З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ І АСТРОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА НА ПАРАДИГМАЛЬНІЙ ОСНОВІ 

Хитрук В.І. 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

В даний час підготовка вчителів «природознавства» як навчального предмету в основній 

школі, здійснюється в якості додаткової спеціальності (спеціалізації) при підготовці вчителів 

біології, хімії та інших природничо-наукових напрямів. Фізична і астрономічна складові 

фахової підготовки майбутнього вчителя «Природознавства» реалізуються через спрощені 

курси загальної фізики і астрономії, на вивчення яких відводиться, у кращому разі, по два-три 

кредити ESTC. Проте з огляду на зміст навчання, означений новою навчальною програмою з 

природознавства для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, таких знань з фізики і 

астрономії для успішної фахової діяльності вчителя природознавства не достатньо. Необхідним 
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є ще й навчальний курс, який би забезпечував інтегрування класичних курсів фізики і 

астрономії в систему єдиного природничо-наукового знання (як науки про розвиток) 

майбутнього вчителя природознавства. Такий курс, на наш погляд, має бути побудований на 

парадигмальній основі. В якості таких парадигм може бути природничо-наукова картина світу 

концепції сучасного природознавства. 

Розглянемо окремі із цих парадигм докладніше. 

Природничо-наукова картина світу як визначальний чинник формування змісту 

навчальних матеріалів  

Насамперед зазначимо, що, як це вже показано вище, метою вивчення кожного з окремих 

навчальних предметів освітньої галузі «Природознавство» є формування в учнів знань і 

уявлень про відповідні складові природничо-наукової картини світу: біологічну, хімічні, 

фізичну і т. ін. Тому формування у майбутніх вчителів природничо-наукових дисциплін знань і 

уявлень про такі картини світу слід віднести до чинників формування змісту навчальних 

матеріалів на рівні вищої педагогічної природничо-наукової освіти.  

З’ясуємо докладніше зміст поняття природничо-наукова картина світу.  

Природничо-наукова картина світу – це система узагальнених знань про природу. Ця 

система є самостійним видом знання. Ця самостійність полягає в тому, що ПНКС є 

результатом синтезу основоположних (фундаментальних) ідей, законів і наукових теорій про 

сутність реального світу, а також основних принципів і методів пізнання природи, характерних 

певному історичному етапу розвитку знань про природу.ПНКС, як певна система знань про 

реальний світ, завжди була і є предметом вивчення природознавства у галузі і науки, і освіти. 

Поняття ПНКС є багатозначним. Окрім системи природничо-наукових знань, цим терміном 

користуються й в дещо в інших випадках.  

ПНКС як систему знань про реальний світ плюс систему уявлень про нього, що 

сформовані на основі цих знань, теж називають терміном «природничо-наукова картина світу», 

але вже у розумінні його як наукового образу світу. Оскільки ПНКС є продуктом свідомості, 

тому фрагментами ПНКС як образу реального світу є уявлення про: матерію і її форми 

(речовину, поле, фізичний вакуум, темна матерія, темна енергія); структуру матерії; простір і 

час; рух і його види; фундаментальні взаємодії; рівні будови матерії (нано-, мікро-, макро- і 

мегарівні); еволюція матерії (але не сама матерія, її види та атрибути) [3]. 

Таким чином, ПНКС як образ реального світу не містить окремих теорій, принципів, 

законів, понять. Це означає, що ПНКС, як образ світу, відрізняється від уявлень про ПНКС, як 

систему природничо-наукових знань.  

Розрізняють ПНКС і як модель світу, тобто як результат наукової діяльності. А модель, як 

відомо, має бути подібною до реальності в своїх фізичних (і ін.) властивостях або в 

математичному описанні цієї реальності. Як наслідок ПНКС, як модель світу, має два 

складника: систему знань про світ і систему уявлень про світ, на основі цих знань, тобто 

результат засвоєння людиною системи природничо-наукових знань. Саме в такому 

(двокомпонентному) тлумаченні ПНКС вона є предметом і метою навчального пізнання.  

Уявлення про ПНКС, що включає й результат освоєння відповідного природничо-

наукового знання людиною, обумовлює необхідність виокремлення ще одного тлумачення 

поняття «індивідуальна природничо-наукова картина світу» (ІПНКС). Зміст ІПНКС є 

відображенням реального світу в індивідуальній свідомості людини. Тому цілком очевидно, що 

ІПНКС обумовлена не лише системою природничо-наукових знань, але й наявними у людини 

багажем знань, індивідуальними здібностями, віковими особливостями, інформаційним 

середовищем, а в умовах навчання – ще й педагогічним середовищем. Це означає, що 

предметом особливої уваги має бути забезпечення адекватності ІПНКС, тобто її відповідності 

сучасній природничо-науковій картині світу, як системи знань.  

Концепції сучасного природознавства як змістові лінії добору і конструювання 

змісту фахової підготовки вчителя природничо-наукових дисциплін 

З метою забезпечення науковості у викладанні фахових дисциплін навчальних планів 

підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін, слід вважати, що концепції сучасного 

природознавства теж мають стати змістовими лініями добору і конструювання змісту 
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навчальних матеріалів. 

Як відомо, під концепціями розуміють напрямки і проблеми, які вивчають суть сучасного 

природознавства як науки і складника культури [4]. 

Означені концепції класифікують як за базовими науками (відповідно до різних форм 

руху матерії), так і на інтеграційних засадах. Зокрема, до концептуальних напрямів сучасного 

наукового природознавства, які більш-менш системно можуть презентувати його і як науку, і 

як складник культури, можна віднести наступні:  

– простору, часу і матерії; 

– структурності матеріального світу; 

– речовини і енергії; 

– походження і еволюції всесвіту; 

– походження і еволюції небесних тіл і Землі; 

– походження і еволюції живого; 

– самоорганізації живої і неживої матерії; 

– походження і еволюції людини; 

– життєзабезпечення людини, як об’єкта і суб’єкта реального світу; 

– гармонії природи і людини; 

Прикладом проблем, що виражають суть концептуального напряму, наприклад концепції 

еволюції живого, є: еволюційна теорія Дарвіна, сучасна теорія органічної революції, 

синтетична теорія еволюції та ін. 

До природничо-наукових проблем життєзабезпечення людини належать: фізіологічні 

аспекти життєдіяльності людини, природничо-наукові аспекти сучасних та перспективних 

технологій (розвиток засобів накопичення інформації і інформаційних технологій, мікро- і 

нанотехнології, генні технології і інші); природничо-наукові основи сучасної та перспективної 

енергетики; природничо-наукові аспекти екології пов’язані із впливом космосу, геопроцесами, 

життєдіяльністю людини і ін. 

Не вдаючись до конкретизації всіх означених вище концептуальних напрямів сучасного 

природознавства (як науки) зазначимо, що про їх більш-менш вичерпний перелік не може бути 

й мови. Бо число речей і явищ в природі та взаємозв’язків між ними є безкінечним. 

На основі зазначених вище парадигм нами обґрунтовано навчальний курс « Фізичні 

основи сучасного природознавства ». Він може бути основою фахової підготовки вчителя 

«природознавства» в якості додаткової спеціальності або спеціалізації. 

ЗАДАЧІ – ОЦІНКИ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ТВОРЧОЇ Й 

ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Шарко В. Д. 
Херсонський державний університет 

Перехід загальноосвітніх навчальних закладів на компетентнісну освіту обумовив 
необхідність зміни підходів вчителів до організації навчального процесу й оцінювання 
результатів навчальних досягнень школярів. У наказі МОН №371 від 05.05.2008 року «Про 
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів» з цього приводу зазначається, що при 
оцінюванні результатів навчання учнів з будь-якої дисципліни учитель повинен враховувати 
шість позицій, серед яких «досвід творчої діяльності» і «самостійність оцінних суджень». 
Зважаючи на соціальну значущість підготовки учнів до творчої дослідницької діяльності, у 
серпні 2013 року наказом МОН №1222 від 21.08.2013 року "Про затвердження орієнтовних 
вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти" зазначено, що оцінюванню підлягають ) зміст i якість творчих робіт 
учнів (навчальних проектів, творчих експериментальних робіт, виготовлення 
приладів, комп’ютерне моделювання фізичних процесів тощо), і запропоновано 

критерії оцінювання учнівських робіт дослідницького характеру. 
Вивчення досвіду вчителів природничо-математичних дисциплін (і фізики в тому числі), 

з позицій готовності до здійснення цих процедур засвідчило, що: вони методично не готові до 
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їх проведення; залучення учнів до цих видів діяльності у більшості випадків не планують; 
інструментарієм контролю й оцінювання результатів дослідницької і оцінювальної діяльності 
не володіють. Аналіз методичної літератури теж дав підстави для невтішного висновку, що в 
шкільних підручниках і посібниках задачі-оцінки майже відсутні. Хоча на шкільних фізичних 
олімпіадах обласного й республіканського рівнів учням пропонуються задачі такого типу. Для 
більшості учасників вони є складними й «непідйомними». У контексті зазначеного проблема 
формування в учнів досвіду зі здійснення творчої і оцінювальної діяльності є актуальною. 

Дослідження стану розробки в методиці навчання фізики питання про організацію й 
оцінювання творчої й оцінної діяльності учнів засвідчило, що більш детально (на рівні 
загальних положень і практики впровадження) вивчена проблема розвитку творчого 
потенціалу школярів, стан же підготовки вчителів до залучення учнів до оцінної діяльності 
можна охарактеризувати як зародковий. Підтвердженням цьому може слугувати обмежена 
кількість інформації про задачі-оцінки як вид фізичних задач, їх місце в класифікації задач з 
фізики та методику їх розв’язування. Мета нашої роботи полягає у спробі систематизувати 
задачі-оцінки з фізики, представлені в збірниках задач, визначити їх місце в системі фізичних 
задач та з’ясувати можливості даного типу задач у підготовці учнів до здійснення 
дослідницької і оцінювальної діяльності. 

Вивчення літератури [1,2,5] дало можливість встановити, що задачі-оцінки — новий клас 
задач для більшості школярів і студентів, котрі вивчають фізику. Процедура їх розв’язування 
включає: аналіз умови задачі (розпізнавання фізичного явища або процесу, що лежить в основі 
задачної ситуації); побудову фізичної моделі задачі; побудову математичної моделі задачі 
(описання основними законами, рівняннями, формулами фізичну модель); вибір 
методу/способу розв'язування, математичного апарату й здійснення математичних процедур і 
операцій; одержання числового результату, який більш-менш відповідає реальному з погляду 
його відповідності розмірності, реальності чисельної величини та її правильності; оцінка 
отриманого результату й критичний аналіз обраного методу/способу розв'язання задачі.  

Кожна задача-оцінка з фізики презентує проблемну ситуацію. Крім проблемного 
характеру умови задач-оцінок, у них закладена ще одна особливість: у більшості задач не 
задані числові значення фізичних параметрів, що описують фізичну ситуацію. Право обирати 
ці параметри надається самому учневі. Зазначене дає підстави для характеристики задач-оцінок 
як нестандартних і творчих, бо розв’язки більшості з них не можуть бути описані за допомогою 
алгоритмів і вимагають творчого підходу. З цієї причини основна частина задач-оцінок за 
побудовою логіки розв’язку розрахована лише на учнів, які вільно володіють теоретичним 
матеріалом і методами фізичного і математичного моделювання, а тому може бути адресована 
лише для сильних учнів.  

Враховуючи те, що задачі-оцінки можна розглядати як маленькі фізичні дослідження, 
Г.В.Касянова відносить їх до дослідницьких задач на підтвердження основних теоретичних 
положень [3]. На нашу думку, роль оцінювальних задач полягає не тільки у відображенні 
одного з методів фізичної науки, але, й насамперед, у вихованні в учнів творчої ініціативи, 
розвитку творчого мислення, збагаченні досвіду творчої діяльності. Розв’язування задач-оцінок 
дає можливість учням перевіряти свої знання та вміння застосовувати їх до практичних потреб, 
а вчителям - виявляти обдарованих дітей.  

Місце задач-оцінок в системі фізичних задач визначається їх специфікою, згідно з якою, 
вони можуть бути за змістом - задачами абстрактнми й конкретнми; за ступенем складності – 
переважно складними, задачами підвищеної складності, творчими; за основним способом 
вираження умови поділятись на текстові, графічні й задачі-малюнки; за способом розв’язання 
бути якісними, обчислювальними, графічними; за предметною областю поділятись на задачі з 
історичним, екологічним, експериментальним, політехнічним, міжпредметним та іншим 
змістом. 

Аналіз умов задач, наведених у [1,2,5], дав підстави для можливого їх групування ще й на 
задачі, які передбачають проведення:  

-оцінки характеристик певних технічних пристроїв; 
-оцінки характеристик певних космічних об’єктів в тому числі й Землі; 
-оцінки параметрів певних професійних ситуацій; 
-оцінки наслідків певних процесів; 
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-оцінки можливих наслідків зміни характеристик фізичних об’єктів чи процесів; 
-оцінки умов життя і праці людини;  
-оцінки факторів, що впливають на умови життя і праці людини; 
-оцінки фізичних властивостей певних матеріалів;  
-оцінки потужності певних технічних пристроїв;  
-оцінки екологічного впливу технічних пристроїв і технологічних процесів на довкілля; 
-оцінки фізичних можливостей людини в звичайних і екстремальних ситуаціях; 
-оцінки характеристик живих обєктів на Землі (представників фауни і флори) ; 
-оцінки умов, за яких можливий заданий процес чи існування явища; 
-оцінки параметрів мікрооб’єктів (атому, електрону та ін); 
-оцінки вирогідності перебігу процесу чи явища або здійснення події; 
-оцінки похибки вимірюван; 
-оцінки точності методу вимірювання величини; 
-оцінки ефективності засобу діяльності чи технічного пристрою; 
-оцінки енергоспоживання технічного пристрою; 
-оцінки ризиків певної діяльності людини; 
-оцінки економічної ефективності технічного об’єкту; 
-оцінки фізичних характеристик природних явищ (ураганів, морських і океанічних течій, 

опадів, припливів, землетрусів, атмосферної електрики та ін).  
Визначені види задач-оцінок дають можливість переконатися у їх можливому внеску в 

реалізацію навчальних, розвивальних і виховних цілей, який у випадку навчальних цілей 
полягає у поглибленні фізичних знань учнів та набутті вмінь їх застосовувати для розв’язання 
практичних завдань; у випадку розвивальних цілей - у розвитку творчого, логічного, 
критичного , наочно-образного і практичного мислення, а також розвитку мотивації та 
вольової, емоційної й ціннісної сфер школярів; у випадку виховних цілей – вихованні 
дослідника, готового до самонавчання й критичного аналізу резуль-татів власної діяльності і дій 
оточуючих людей, привчанні до самостійності.  

Аналіз проведеного дослідження дозволив зробити наступні висновки: 
– перехід школи на нові показники якості фізичної освіти, якими визнано компетентності, 

обумовив необхідність формування в учнів досвіду здійснення тих видів діяльності, в яких 
може бути виявлена їх готовність до застосування фізичних знань і вмінь. До таких видів 
діяльності включено творчу, дослідницьку й оцінну; 

– задачі-оцінки є таким видом завдань для учнів, що сприяють формуванню в них досвіду 
здійснення видів діяльності, передбачених нормативними вимогами. Їх застосування у 
навчанні учнів фізики є необхідною умовою для подальшого виявлення рівнів контролю й 
оцінювання їх навчальних досягнень;  

– зважаючи на специфіку задач-оцінок, їх доцільніше пропонувати учням 8-11 класів, 
поступово підвищуючи складність. 

Перспективним виглядає створення збірника рівневих задач-оцінок для школярів, який 
дозволив би реалізувати вимоги до підготовки учнів з фізики у показниках компетентнісному 
виміру, забезпечив вчителів необхідним методичним матеріалом, створив умови для 
підвищення якості фізичної освіти школярів.  
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РОЗДІЛ IV. 

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

У СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ  

ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО ТА 

АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

Ахматова Н.О. 
Криворізький навчально-виховний комплекс № 35 «Імпульс» 

Мета сучасної шкільної хімічної освіти полягає в здобутті учнями загальноосвітнього 

мінімуму теоретичних знань та практичних вмінь. Саме тому необхідно вести пошук 

різноманітних форм роботи, які влучно підтверджують теорію та закони які вивчаються 

учнями та розвивають логічне й аналітичне мислення. Найкраще це здійснювати 

експериментальним шляхом в процесі проведення хімічного експерименту під час якого учні 

вчаться порівнювати, аналізувати, спостерігати та робити висновки. 

Хімічний експеримент являє собою систему, в якій діє принцип поступового підвищення 

самостійності учнів: від демонстрації явищ через проведення фронтальних лабораторних 

дослідів під керівництвом учителя до самостійної роботи під час виконання практичних робіт і 

розв’язку експериментальних задач, домашнього експерименту. Експеримент дозволяє 

виділити і вивчити найбільш суттєві сторони об’єкта чи явища за допомогою різноманітних 

інструментів, приладів, технічних засобів в заданих умовах. Крім того, навчальний 

експеримент організовують для розвитку логічного, діалектичного та аналітичного мислення 

учнів, їх інтересу, виховання ініціативи, творчої самостійності, акуратності, навичок роботи в 

колективі.[4] 

В основі ефективності експерименту лежить ряд наступних факторів: 

– постановка конкретного завдання та мети; 

– складання раціонального плану спостереження;  

– уміння фіксувати результати спостережень; 

–  уміння аналізувати і узагальнювати отримані результати;  

– наявність і раціональний підбір інструментів і засобів.[3] 

До найважливіших задач хімічного експерименту відносять організацію 

цілеспрямованого спостереження, формування навичок, умінь осмислити результати 

спостережень та зберігати в пам’яті опрацьовану інформацію.  

Навчальний експеримент з хімії – це не тільки метод пізнання, а й одночасно метод 

навчання, розвитку і виховання учнів, який застосовується для досягнення наступної мети: 

– повторення пройденого матеріалу; 

– формування нових понять з хімії;  

– перевірки і закріплення знань і вмінь. 

Виділяють наступні складові хімічного експерименту: 

– демонстрації;  

– лабораторні досліди; 

– практичні роботи;  

– практикуми;  

– розв’язування експериментальних задач; 

– домашній експеримент.[2] 

Активізують пізнавальний інтерес та логічне мислення учнів і домашні 

практичні роботи. Учні завжди з бажанням їх виконують тому це не нудне домашнє 

завдання, яке потрібно писати. Під час виконання таких завдань в присутності інших членів 

сім’ї, дитина демонструє свої знання та вміння, що додає їй авторитету в очах рідних. Основна 

вимога – такі практичні роботи повинні бути безпечні.  

Експеримент який учні здійснюють самостійно під час лабораторних і практичних робіт, 

найбільше повно задовольняє їхню потребу у творчості. По-перше, потрібно осмислити не 
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тільки хімічну суть експерименту, але технологію виконання досліду.[5] 

Використовуючи різні види хімічного експерименту, вчитель навчає школярів 

конкретизувати теоретичні знання, знаходити загальне в одиничному, робити відповідні 

висновки. Хімічний експеримент допомагає учням наповнити хімічні поняття, що вивчаються, 

живим конкретним змістом, побачити в окремих фактах загальні закономірності. Якщо ж 

експеримент має таке важливе значення в хімічній науці, то і при вивченні основ цієї 

дисципліни у школі та вузі йому має належати чільне місце. 

Таким чином, тільки у тісному взаємозв'язку експерименту і теорії в навчально-

виховному процесі можна досягти високої якості знань учнів з хімії. Безумовно, підготовка до 

регулярного проведення хімічного експерименту на уроках чи на заняттях хімічного гуртка для 

школярів займає багато часу. Але ці витрати виправдуються зацікавленістю предметом і 

невгасаючим інтересом дітей до гурткових занять і стабільністю складу гуртка, щодо 

позакласної діяльності. 

Отже, шкільний хімічний експеримент — це багатокомпонентна, багатофункціональна 

педагогічна система, що пов'язує між собою діяльність учителя та учнів, навчальний матеріал, 

методи, мету і завдання навчання. Виконуючи дослід, учень опановує прийоми і маніпуляції, 

спостерігає і помічає особливості ходу процесу, відрізняє важливі зміни від неістотних. Саме 

під час такої активної навально-пізнавальної діяльності ефективно розвивається логічне та 

аналітичне мислення учнів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ БІОХІМІЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 

Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О., Шмиголь І.В. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Завдання, які постали перед вищою школою на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства, вимагають інноваційних підходів та пошуку ефективних технологій організації 

навчально-виховного процесу в ВНЗ. Зважаючи на вимоги сьогодення до підготовки фахівців, 

які були б здатні самостійно здобувати знання, важливим є пошуки шляхів удосконалення 

самостійної роботи студентів. Це, в першу чергу, стосується педагогічних ВНЗ, оскільки 

вчитель, який здатний до самовдосконалення і самоосвіти, може на високому рівні здійснювати 

підготовку учнів, забезпечуючи таким чином міцний фундамент для формування 

компетентних, конкурентноспроможних на ринку праці фахівців.  

Серед обов’язкових дисциплін, які включено до навчальних планів ВНЗ напряму 

підготовки «Біологія», особливе місце займають біохімія і молекулярна біологія – науки про 

хімію живих організмів: елементний склад, будову й властивості сполук, що входять до їх 

складу, перетворення цих сполук, а також особливості перебігу та реалізації процесів 

життєдіяльності. Вивчення біохімії і молекулярної біології є важливим також з огляду на 

необхідність інтегрування, узагальнення та глибокий системний аналіз теоретичних аспектів 

ряду суміжних дисциплін, безпосередньо пов’язаних з ними. Засвоєння їх, у значній мірі, 

залежить від чіткого розуміння специфічних закономірностей функціонування живих систем та 

властивостей біомолекул, механізмів міжмолекулярної взаємодії й реалізації біологічних 

ефектів ряду сполук. Це, в свою чергу, створює можливість підходу до розуміння складної 

організації живого, проникнення у найглибші таємниці організації живих організмів. Біохімії й 

молекулярній біології належить важлива роль у формуванні світоглядних переконань студентів 
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та адаптації їх у сучасному суспільстві, що сприяє формуванню інноваційного мислення за 

умов суцільної глобалізації й суттєвих розумових і психоемоційних навантажень, а також 

забезпечує розвиток творчих здібностей особистості, здатність адекватно реагувати на 

нестандартні ситуації, знаходити оптимальні варіанти їх вирішення.  

Незаперечним є те, що вивчення біохімії та молекулярної біології викликає певні 

труднощі у студентів, оскільки кількість годин, відведених на їх засвоєння, недостатня, що не 

дає змоги охопити всі проблеми, які стосуються цих дисциплін. Це, до певної міри, 

нівелюється інтегруванням міжпредметних зв’язків: частина теоретичного матеріалу 

розглядається у суміжних дисциплінах, тому немає необхідності детально вивчати їх у 

лекційному чи лабораторному курсі, що, в свою чергу, дає підстави для винесення їх на 

самостійне опрацювання. Окрім того, вказані навчальні дисципліни є складними для засвоєння 

студентами, в тому числі й самостійного їх вивчення, про що свідчать результати проведеного 

нами анкетування. Так, за даними анкетування, проведеного серед студентів напряму 

підготовки «Біологія», близько 78,92% респондентів включають біохімію у п’ятірку 

найскладніших для засвоєння навчальних дисциплін, а 32,61% ставлять її на перше місце за 

складністю і 16,77% – на друге. Стосовно молекулярної біології, то в п’ятірку найскладніших 

для засвоєння навчальних дисциплін її відносять 51,47% студентів. Це вказує на те, що 

підготовка фахівців із вищою освітою в інформаційному техногенному суспільстві має певні 

специфічні особливості, оскільки передбачає, що набуті знання повинні стати відправною 

точкою успішного особистісного розвитку і професійного зростання, забезпечити його 

реалізацію у глобалізованому світі. В цьому плані, значна роль належить ефективній 

організації навчально-виховного процесу, поєднанню аудиторних занять із самостійною 

роботою. Усе це спонукає до специфічної організації самостійної роботи студентів, залучення 

різноманітних засобів, форм і методів, які б дали змогу не лише охопити весь теоретичний 

матеріал дисципліни, що вивчається, але і сформувати інноваційне мислення студентів, 

здатність їх до самовдосконалення. 

При організації самостійної роботи з біохімії і молекулярної біології під час проведення 

лекцій та лабораторно-практичних занять важливим є використання синергічних моделей, які 

дають змогу зрозуміти загальні закономірності функціонування живих систем, специфічні 

особливості формування структури біополімерів, утворення надмолекулярних комплексів та їх 

самозбирання і самоорганізацію. Синергічний підхід забезпечує розуміння особливостей дії 

фізико-хімічних закономірностей у стабільно нерівноважних живих системах та корегування їх 

законами біологічними за умов тісної взаємодії з довкіллям. З огляду на це важливим є 

специфічне компонування змісту самостійної роботи як у теоретичному, так і практичному 

напрямах, що, в свою чергу, вимагає більш раціонального підходу до формулювання завдань 

по окремих темах, винесених на самостійне опрацювання, а також вибору засобів, форм і 

методів організації аудиторної й позааудиторної самостійної роботи. Студенти повинні чітко 

розуміти, що для засвоєння теоретичного матеріалу курсу, який вивчають, важливими є 

систематичність та послідовність, які передбачають зв'язок нового матеріалу з вивченим 

раніше. З цією метою теоретичний матеріал розподіляється на логічно пов’язані між собою 

блоки, що забезпечує чітке виокремлення головного і розмежування його з другорядним, дає 

змогу проводити аналіз й узагальнення вже вивченого матеріалу та засвоєння нового, 

формулювати аргументовані висновки.  

Важливою формою організації самостійної роботи студентів є підготовка опорних 

конспектів та алгоритмів вивчення тем, розробка тематичних творчих проектів. Для виконання 

цих завдань, студенти, як правило, самостійно опрацьовують значну кількість теоретичного 

матеріалу, використовуючи підручники, посібники, енциклопедичні видання, наукову 

літературу, а також електронні носії інформації. Це сприяє формуванню здатності 

узагальнювати окремі аспекти тієї чи іншої проблеми, виокремлювати основні положення, 

доцільно компонувати текст, підбирати відповідні ілюстративні матеріали. Це створює 

передумови для цілісного розуміння ряду процесів, що відбуваються у живих організмах, їх 

значення для забезпечення життєдіяльності, а відтак і для міцного та ґрунтовного засвоєння 

знань, умінь і навичок із указаних навчальних дисциплін.  
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У процесі самостійного опрацювання окремих теоретичних питань з біохімії і 

молекулярної біології важливе значення має виконання тестових завдань, розв’язування 

ситуаційних задач, а також проведення рольових ігор та позанавчальних міроприємств (вечорів 

запитань і відповідей, КВН, тематичних гуртків, клубів по інтересах та ін.). Все це дає змогу не 

лише отримати певний багаж знань, але і забезпечити належну професійну підготовку 

майбутніх фахівців.  

При організації самостійної роботи студентів важливим є також урахування 

особистісного й індивідуально-диференційованого підходів. Це передбачає формування у них 

особистісної значущості навчання, тобто розуміння змісту навчального матеріалу й 

необхідності його для майбутньої професійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечує 

розвиток у студентів стійкого пізнавального інтересу і потреби в самостійному набутті знань, 

та врахування їх індивідуальних особливостей при визначенні завдань для самостійної роботи. 

Отже, використання різноманітних засобів, форм, методів та технологій організації 

самостійної роботи із урахуванням інноваційних підходів сприяє як успішному засвоєнню 

теоретичного матеріалу з указаних навчальних дисциплін, так і розвитку в студентів здатності 

до самонавчання та самовдосконалення. Це, в свою чергу, є важливою передумовою 

формування компетентного, високоосвіченого фахівця, здатного не лише до пасивного 

засвоєння знань, але й до їх постійного поглиблення та ефективного використання у 

професійній діяльності. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ШКОЛЯРІВ  

Бутенко Н.І., Спринь О.Б, Сібаров С.Д. 
Херсонський державний університет 

Пріоритетність проблеми здоров’я на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

пов’язана насамперед з різким погіршенням здоров’я, що призводить до зниження його 

працездатності. За оцінкою медиків, практично здоровими закінчують школу лише 5 – 7 % 

учнів. За даними досліджень, проведених АПН України, понад 47% сучасних школярів 

виявляють байдуже ставлення до власного здоров’я та здорового способу життя.  

«Національна доктрина розвитку освіти» України в ХХІ столітті є одним з головних 

напрямів державної політики в розвитку освіти, який визначає формування здорового способу 

життя, забезпечення здоров’я людини в усіх її складових: духовній, соціальній, психічній, 

фізичній. Пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини відповідальному 

ставленню до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних і 

суспільних цінностей. 

Вивчення проблеми здоров’я на методологічному, теоретичному й практичному рівнях 

узагалі й формування культури здоров’я зокрема висвітлені у педагогів-класиків: 

Я.Коменського, Дж.Локка, А. Макаренка, Ж.-Ж.Руссо, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. 

Ушинського та ін.; сучасних педагогів: С.Васильєва, С. Волкової, Г.Долинського, О. Дубогай, 

С. Кириленко.; валеологів: Ю. Андреєва, Б. Болотова, І.Брехмана, В. Зайцева та ін.. 

При вивченні проблем виховання здорового способу життя молоді неможливо обійтися 

без аналізу теоретичної спадщину та досвіду видатних педагогів. Це потребує звернення до тих 

робіт класиків педагогіки, у яких найбільш повно розкриваються можливості застосування 

цінностей фізичної культури для збереження здоров’я молодого покоління. Саме вивчення 

творчих здобутків всесвітнього визнаних фундаторів педагогіки у розроблення теорії та 

практики виховання молодого покоління на принципах збереження здоров’я та узагальнення 

даних науково-теоретичних та методичних робіт В.О. Сухомлинського. П.Ф. Лесгафта, Я.А. 

Коменського. А.С. Макаренка, у яких найбільш повно розкрита низка завдань і поглядів на 

роль освіти і виховання, пріоритетів у справі збереження та зміцнення здоров’я дає змогу 

отримати повну картину цього питання. 

Вивчення науково-педагогічної спадщини Я.А. Коменського переконує в тому, що 

вчений пізнав і творчо осмислив величезний пласт знань про людину: анатомію і фізіологію, 
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психологію, вплив соціальних чинників і довкілля на здоров’я дітей і підлітків, значення 

раціональної організації навчального процесу, основи харчування, санітарні вимоги до одягу, 

житла, обладнання школи, профілактику захворювань. 

Умовою здоров’я учнів на думку Я.А. Коменського, є позитивна мотивація навчання, 

створювана дослідницькою роботою дітей. У своїй роботі «Закони добре організованої школи» 

вчений обґрунтував необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог як умови збереження 

та зміцнення здоров’я учнів. Разом з тим, особливо корисним для здоров’я учнів є рухова 

активність: біг, стрибки, помірна боротьба, гра в піжмурки, м’яча. 

Аналізуючи вклад Я.А. Коменського у розвиток освіти з точки зору здоров’я учнів, 

можна визначити такі його пропозиції: обмеження щоденного часу навчальних занять, 

встановлення часу для відпочинку; пом’якшення шкільної дисципліни, перетворення школи із 

засобу пригнічення учнів у місце радості; перетворення учителя з суворого судді, а іноді й 

ката, в гуманного друга дітей. 

Значну увагу фізичному вихованню та цінностям фізичної культури приділяв видатний 

учений у галузі анатомії, антропології, педагогіки П.Ф. Лесгафт. Методологічною основою 

його теоретичних досліджень у галузі педагогіки став матеріалістичний, природничо-науковий 

світогляд, який базувався на нових досягненнях природничих і суспільних наук. Розроблена 

ним система фізичного виховання відома під назвою російської (лесгафтовської ) системи 

виховання, характерними особливостями якої є демократизм, зв'язок із науковою та 

педагогічною практикою, народність та прогресивність. Вона будувалась на анатомо-

фізіологічних,гігієнічних і психологічних основах з урахуванням вікових, статевих, 

індивідуальних ознак і можливостей учнів. П.Ф. Лесгафт став першим, хто дав наукове 

обґрунтування теорії фізичного виховання. У праці «Керівництво з фізичної освіти для дітей 

шкільного віку» П.Ф. Лесгафт науково обґрунтував зміст, засоби й методи фізичного 

виховання у школі. 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський пропонує своє бачення і рішення 

проблем виховання здорового способу життя. Досвід переконав педагога у тому, що приблизно 

85% усіх невстигаючих учнів, головна причина тому – поганий стан здоров’я. [2] 

На думку Сухомлинського, фізична праця відіграє таку саму вважливу роль у формуванні 

фізичної досконалості, як і спорт. Без здорової втоми людині не може бути повною мірою 

доступна насолода відпочинком.  

В своїй праці «Сто порад учителеві» 87 пораду В.О. Сухомлинський присвятив питанню 

як спонукати до виховання у фізичній культурі. Він зазначає,що фізична, інтелектуальна, 

емоційна, естетична і трудова культура повинні розглядатися в їх єдності й взаємозалежності 

[3] . 

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що теоретична спадщина і досвід класиків 

педагогіки не втратили своєї актуальності. Їх творче осмислення сприятиме визначенню дієвих 

важелів у здійсненні науково обґрунтованого управління процесом підготовки спеціалістів 

вищої кваліфікаційного рівня, створенню фундаменту для теорії і практики виховання 

здорового способу життя у майбутніх фахівців. Визначені класиками педагогіки пріоритети в 

роботі школи, професійній підготовці студентів набули нового звучання в сучасних умовах 

навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів і багато в чому спрямували подальші 

перспективи творчих зусиль науковців і практиків, удосконалені психолого-педагогічних 

аспектів залучення студентської та шкільної молоді до цінностей фізичної культури та 

здорового способу життя. 

Експериментальне дослідження стану валеологічної освіченості школярів засвідчило 

актуальність вирішення проблеми формування здорового способу життя учнів херсонського 

регіону, яку можна розв’язати таким чином: підвищувати інформованість школярів відносно 

складної епідеміологічної ситуації, формувати відповідальне ставлення до збереження здоров’я 

шляхом використання ефективних форм виховної роботи, читання предметів, які озброюють 

знаннями вміннями та навичками збереження індивідуального здоров'я та ін. 
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ВТОРИННА СИРОВИНА ЧИ ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ? 

Волкова С.А., Пилипчук Л.Л. 
Херсонський державний університет 

В основі будь-якої науки лежить дослідження певних зв'язків між природними об'єктами, 

їх утворення, руйнування та енергетичні ефекти, які це супроводжують. Наприклад, зв'язки між 

атомами вивчає хімія, між молекулами – фізика, сімейні між членами родини, соціальні між 

членами будь-якої громади вивчають соціальні науки. З початку розвитку цивілізації 

поступово виник ще один тип зв'язку, не характерний для живої природи, який пізніше назвали 

екологічним. На основі вивчення цього типу зв'язків виникла наука екологія, яка зараз являє 

собою розгалужену систему екологічних наук. Вони, мов орхідеї на деревах, розташувались на 

тлі кожної з природничих наук: хімічна екологія, техноекологія, екологія моря, екологія 

прісних водойм, грунтів, соціальна екологія. 

Що ж є поживним середовищем для екологічних наук? Нерівноважний характер 

неприродного або екологічного зв'язку між природними об'єктами, який виник в процесі 

розвитку цивілізації. Відомо, що термін "екологія" з'явився наприкінці ХІХ століття, коли 

рівень виробництва став достатньо високим. Проходження будь-якого процесу передбачає 

викиди – це або залишки невикористаної сировини або побічні речовини, які не відносяться до 

цільового продукту даної системи. Вони потрапляють у природне середовище. При невеликому 

об'ємі викидів не відбувається порушення рівноваги у оточуючому середовищі. 

Це пояснюється здатністю природних систем до самовідновлення в певних межах. Але 

зростання об'ємів викидів призводить до процесів деструкції довкілля. За останні 30-40 років 

порушення рівноваги навколишнього середовища набрало глобального характеру – у багатьох 

районах світу, виникли зони екологічної напруги і навіть зони екологічного лиха. Причиною 

цього є викиди як промислових підприємств, так і побутові викиди міст та поселень людей. В 

той же час треба врахувати не лише об'єм, а ступінь токсичності викидів, щоб оцінити їх вплив 

на повітря, воду та грунт. Так, викиди пластмаси та виробів з неї є багатотоннажними, 

займають великі площі земель, захаращують водойми, але токсичність більшості з них або 

зовсім відсутня, або помірна. 

А найбільш небезпечними є так звані електронні відходи. Підраховано, що в Україні 

щорічно утворюється біля 500 тисяч тон електронних відходів. В цивілізованих країнах ці 

викиди кваліфікують як найбільш небезпечні, які направляють на рециклінг. У нас вони 

потрапляють на звалища, отруюючи природу. В Україні відсутня централізована система 

прийому електронних відходів. В той же час такі відходи можна віднести до високозбагаченої 

вторинної сировини. За даними Всеукраїнської екологічної громадської організації "Мама-86": 

1 тонна відпрацьованих мобільних телефонів містить 24 кг золота, 250 кг срібла, 9 кг паладію, 

9 кг міді; 1 тонна викинутих комп'ютерів вміщує більше золота, ніж 17 т золотоносної руди. 

Якщо визначати не остаточну вартість електронного сміття в якості їх цільового використання, 

а врахувати всі затрати на їх появу, тільки тоді можливо зрозуміти необхідність повної 

утилізації цих речей. Крім того, більшість цих відходів містять токсичні речовини. Найбільш 

небезпечними складовими електронних викидів є елементи живлення або батарейки. Вони 

широко ввійшли в наш побут – від мобільних телефонів до годинників та іграшок.  

До складу батарейок входять ртуть, кадмій, нікель, магній, олово і свинець. Одна 

пальчикова батарейка здатна отруїти токсинами 20 м
3
 грунту або 400 л грунтових вод. 
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Щорічно в Україну завозять 277 млн. батарейок. Легко підрахувати, скільки землі незворотньо 

отруюється за рік. 

Заборонити вживання цих джерел енергії для електронних приладів, іграшок неможливо, 

а накопичення їх на звалищах незворотньо отруює великі площі грунтів. Зараз в Україні 6700 

полігонів для сміття, їх площа більше 10 тис. га. 

В той же час в Європі ще в 90-ті роки на законодавчому рівні діє принцип 

відповідальності виробників елементів живлення. Вони відповідають за їх утилізацію після 

використання. А торгівельні мережі, які продають ці товари, відповідають за збір 

відпрацьованої продукції. І роблять це за власний рахунок. 

Отже, якщо використати досвід Європи, то можливо вимагати від Уряду прийняти 

аналогічні законопроекти і гарантувати їх виконання. Тоді іноземні виробники батарейок 

будуть гарантувати оплату покупцеві за повернуту відпрацьовану батарейку, а утилізація 

батарейок буде проводитись або за кордоном, де є спеціалізовані заводи-утилізатори, або такі 

заводи побудують в Україні. У Львові вже працює експериментальний завод-утилізатор 

"Аргентум". Але збирати та завозити до нього сировину, тобто відпрацьовані батарейки мають 

ентузіасти. Так система працювати не буде. А зворотна оплата відпрацьованих батарейок 

створить економічне підгрунтя. Такі заходи з нашого боку збережуть наші землі від отрути, 

відпрацьованими батарейками не будуть бавитись діти. А органи екологічної безпеки, які є в 

Україні, зможуть легко контролювати повноту утилізації. А без цього ми перетворимо Україну 

у місце, де можна одержувати високі прибутки за продаж отруюючих приладів без витрат на їх 

утилізацію.  

Таким чином, ми не закликаємо до будівництва дорогих заводів для переробки. Треба 

лише примусити всі існуючі органи працювати на користь країни і українців – Міністерство 

охорони природи, обласне управління охорони природи, екологічну прокуратуру, митників, 

співробітників, що відповідають за охорону природи на підприємствах, тобто всю піраміду 

держслужбовців, які повинні захищати територію України і її громадян від отруйного 

компонента, який несуть батарейки. 

Щоб оцінити можливість по захисту земель Херсонщини від отруєння токсинами з 

батарейок, ми поставили лабораторну роботу в курсі "Хімія твердих відходів" для студентів ІV 

курсу спеціальності "Хімія*" та І курсу спеціальності "Екологія". Методика виконання 

передбачає створення агітаційного плакату про позитивний та негативний вплив пальчикових 

батарейок. Друга половина роботи – взяти пластиковий контейнер з герметичною кришкою і 

віднести у школу, магазин або інші заклади зі зверненням до місцевих жителів про збір 

відпрацьованих батарейок, щоб вони не попадали до сміття. Кожен студент у звіті був повинен 

описати відношення херсонців, а також селян до цієї акції. Студенти активно взялись до 

роботи, до них приєднались учні та вчителі і за два тижні було зібрано більше 120 кг 

відпрацьованих батарейок – всі задоволенням приймають участь в цій роботі. 

Ми закликаємо учасників конференції звернутись до Уряду з вимогою терміново 

розробити регламент про відходи електронного та електричного устаткування та часткової 

оплати за електронні викиди. Як представники науковців від природничих наук своїм 

невтручанням у вирішення проблеми ми даємо свідомий дозвіл на отруєння рідної Землі. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Грабовий А.К. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Провідні принципи нової державної політики в галузі освіти закріплено в Держаній 

національній програмі «Освіта»: Україна ХХІ століття, Законі України «Про загальну середню 

освіту». Ці нормативні документи утверджують необхідність зміни пріоритетів школи, 

переорієнтації її цілей і завдань, зміну унітарної моделі школи на диференційовану, варіативну, 

особистісно орієнтовану освіту. Це певною мірою стосується і шкільної хімічної освіти. 

Хімія як навчальний предмет посідає одне з провідних місць у розв’язанні комплексних 

завдань навчання, виховання і розвитку підростаючого покоління. Одним із провідних методів 

навчання хімії є хімічний експеримент. Він сприяє формуванню у молоді сучасних уявлень про 

навколишній світ, формує і розвиває у школярів науковий стиль мислення, розвиває тісний 

зв’язок науки з практикою. 

Водночас, аналіз шкільної практики засвідчує, що хімічна освіта зіткнулась з певними 

труднощами: значно послабилась матеріальна база шкіл. Внаслідок цього у шкільній практиці 

спостерігається послаблення уваги вчителів до виконання практичної частини навчальної 

програми з хімії. 

З огляду на це, актуальною є проблема вдосконалення шкільного хімічного 

експерименту. 

Проблема шкільного хімічного експерименту детально вивчена і знайшла своє 

відображення в працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених методистів-хіміків як 

О. І. Астахова, Н. М. Буринської, В. Н. Верховського, О. А. Грабецького, А. С. Дробоцького, 

Т. С. Назарової, К. Я. Парменова, В. С. Полосіна, Ю. В. Суріна, Л. О. Цвєткова, І. Н. Черткова, 

С. Г. Шаповаленка та інших. 

Проте в даних дослідження недостатньо висвітлені питання вдосконалення хімічного 

експерименту в умовах модернізації шкільної хімічної освіти. З огляду на це, нагальною є 

потреба пошуку теоретико-методичних засад вдосконалення шкільного хімічного 

експерименту. 

Основу наукового пошуку складають концептуальні положення: 1) навчальний хімічний 

експеримент є одночасно джерелом, методом, засобом навчання, видом наочності, змістом 

освіти; 2) модернізація навчального хімічного експерименту має відбуватися в контексті 

сучасних тенденцій у хімічній науці, національній системі освіти; 3) оновлення методики і 

техніки навчального хімічного експерименту, як і хімічної освіти, зумовлюється їх орієнтацією 

на розвиток особистості; 4) переорієнтація методики і техніки навчального хімічного 

експерименту спрямовується у напрямі від пояснювально-ілюстративного підходу в навчанні 

хімії до особистісно орієнтованого, дослідницького та на розвиток особистості; 5) навчальний 

хімічний експеримент є складовою не лише хімічної культури, а й загальної культури 

особистості, чинником формування її світогляду, природничо-наукового мислення, здорового 

способу життя. 

У процесі наукового дослідження виявлено реальні досягнення в теорії та практиці 

навчального хімічного експерименту, особливості його модернізації. Вдосконалення шкільного 

хімічного експерименту відбувається в таких напрямах: 1) модернізація приладів, апаратів, 

обладнання для проведення дослідів; 2) вдосконалення техніки виконання експерименту; 

3) введення нових дослідів; 4) вдосконалення методики проведення дослідів. 

З’ясовано, що основними напрямами теоретичного та практичного оновлення змісту 

методики хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах є: синергетичний та 

компетентісний підходи, посилення дослідницької функції експерименту, загальнокультурного 

контексту хімічного експерименту, спрямованість на технологізацію предметного навчання. 

Оновлена методика організації та проведення хімічного експерименту спрямована на 
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переорієнтацію його використання у напрямі від пояснювально-ілюстративного підходу до 

дослідницького, посилення самостійної роботи учнів завдяки впровадженню 

диференційованого, технологічного, компетентісного підходів щодо організації діяльності 

школярів з виконання хімічного експерименту. 

Оновлена методика організації та проведення хімічного експерименту базується на 

дослідницькому методі організації демонстраційних, лабораторних досліді, практичних робіт в 

поєднанні з диференційованими інструкціями та лабораторним практикумом ґурткових занять 

з хімії. 

Оновлена методика хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах 

базується на таких положеннях: 1) взаємозв’язок навчання і розвитку учнів; 2) вплив хімічного 

експерименту як засобу навчання на процес формування знань та експериментальних умінь і 

навичок учнів; 3) застосування самостійної пошукової діяльності учнів для активізації 

пізнавального процесу; 4) навчання розв’язування проблемних, дослідницьких завдань з метою 

розвитку мислення учнів; 5) єдність дослідницького та ілюстративного способів керування 

самостійною роботою учнів з виконання хімічних дослідів; 6) єдність урочної та позаурочної 

дослідницької діяльності учнів; 7) навчальний хімічний експеримент – засіб реалізації 

екологічної, культуровідповідної складової хімічної освіти школярів, засіб реалізації 

технологій навчання хімії. 

Виокремлено напрями гуманітаризації шкільного хімічного експерименту: 1) посилення 

методологічної, світоглядної орієнтацій; 2) посилення історико-наукового спрямування; 

3) поліпшення культурологічного спрямування; 4) екологічне спрямування. 

Методичним супроводом оновленої методики хімічного експерименту є навчально-

методичний комплект з методики і техніки хімічного експерименту. 

ПРОЕКТИ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 

Карташова І.І. 
Херсонський державний університет 

Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до основних 

положень Державного стандарту базової та повної середньої освіти і спрямована на реалізацію 

вимог освітньої галузі «Природознавство» та вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з 

біології [1]. 

Уперше у навчальну програму з біології введено обов’язкове виконання проектів з метою 

стимулювання пізнавальної діяльності учнів. Учням 6-7 класів пропонуються для виконання 

пізнавальні міні-проекти, учням 8-9 класів – проекти практико-орієнтовного та дослідницького 

спрямування [1]. 

Використання проектів дозволяє розширити професійний інструментарій сучасного 

вчителя біології продуктивним методом навчання, вирішити завдання цілісної діяльності 

суб’єкта освіти у всіх її складових. 

Метод проектів – це сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють 

вирішити ту чи іншу проблему у результаті самостійної діяльності школярів з обов’язковою 

презентацією цих результатів. Робота над проектом включає в себе сукупність дослідницьких, 

пошукових, проблемних дій, творчих за своєю суттю. 

Аналіз нової програми з біології для 6-9 класів свідчить, що запропонована тематика 

деяких проектів не має чітко визначеної проблеми, що утруднює виконання проекту 

(«Корисний йогурт», «Рослини мандрівники», «Викопні рослини», «Тварини рекордсмени»). 

Згідно типології навчальних проектів за домінуючим у проекті методом запропоновані у 

новій програмі з біології проекти можуть бути віднесені до наступних типів: 

– інформаційні («Квіти і комахи», «Як утворюються коралові рифи», «Тварини 

будівельники», «Турбота про потомство», «Майстерність маскування», «Як бачать тварини», 

«Як тварини визначають напрям руху», «Як спілкуються тварини» тощо); 

– рольові («Гриби у біосфері та житті людини»); 
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– творчі («Заповідні території України»); 

– практично-орієнтовані («Збалансоване харчування», «Рухова активність – основа 

фізичного здоров’я»); 

– дослідницькі («Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та відповідних 

правил догляду за шкірою», «Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї 

місцевості»). 

Таким чином, у новій програмі переважають інформаційні навчальні проекти, доцільність 

яких можна обґрунтувати віковими особливостями учнів 6-7 класів. У той же час цій віковій 

групі учнів властиві ігрові форми діяльності, що дозволяють запроваджувати рольові навчальні 

проекти, а їх згідно програмі – тільки один («Гриби у біосфері та житті людини»). 

Якщо мова йдеться про метод проектів, то слід розуміти спосіб досягнення дидактичної 

мети через детальну розробку проблеми. Розробка повинна завершитися реальним практичним 

результатом, який можна побачити, осмислити, застосувати у реальній практичній діяльності. 

Аналіз наведених у програмі тем проектів свідчить, що більшість з них мають реферативну 

спрямованість, бо результатом такої проектної діяльності буде тільки розширення теоретичних 

знань учнів. 

Поза увагою авторів програми залишились проекти екологічного змісту для учнів 6 і 7 

класів, які дійсно можуть мати практичний результат і за своєю суттю мають дослідницький 

характер виконання. Вважаючи актуальність формування екологічної свідомості школярів, такі 

проекти доцільні під час вивчення тем «Узагальнення. Будова і життєдіяльність організмів» (6 

клас), «Організми і середовище існування» (7 клас). 

Зокрема обґрунтованого визначення теми навчального проекту з проблемною 

спрямованістю, ефективність проектної діяльності учнів залежить від її чіткої структури, яку 

пропонує вчитель. 

Структура діяльності школярів під час виконання проектів залежить від їх типу. 

Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про певний об’єкт, явище, процес, 

що передбачає ознайомлення учасників проекту із цією інформацією, її аналіз та узагальнення 

фактів.  

Дослідницькі проекти залучають учнів до науково-дослідних форм діяльності. Вони 

повинні мати чітку структуру, грамотно сформульовані завдання, актуальність предмета 

дослідження для всіх учасників, наукову й соціальну значущість. При їх виконанні слід 

використовувати відповідні наукові експериментальні й статистичні методи [2]. 

Практично-орієнтовані (прикладні) проекти характеризуються орієнтацією на чітко 

визначений від самого початку результат діяльності його учасників. Причому цей результат 

обов’язково відображає соціальні інтереси учасників проекту. Прикладні проекти потребують 

ретельно продуманої структури, докладного сценарію діяльності його учасників з визначенням 

функцій кожного з них, грамотного оформлення результатів діяльності, участі кожного члена 

групи в оформленні цих результатів [3]. 

У рольових й ігрових проектах структура тільки намічається й залишається відкритою 

до завершення роботи в ігровому проекті. Учасники обирають для себе певні ролі, обумовлені 

характером та змістом проекту. Сам процес гри являє собою моделювання групою учнів тієї чи 

іншої ситуації. Кожен із них грає свою роль, свого персонажа. 

Ігри покликані активізувати пізнавальну діяльність учнів, зміцнити мотивацію 

пізнавальної діяльності. Участь у навчальних рольових іграх сприяє створенню живого, 

образного уявлення про предмет вивчення. Гра допомагає уникнути формалізації навчального 

процесу й зміцнити позитивне емоційне забарвлення занять [4]. 

Упровадження проектної діяльності учнів у сучасний навчальний процес з біології 

дозволяє переорієнтувати навчання із засвоєння готових знань, умінь і навичок на розвиток 

особистості дитини, його творчих здібностей, самостійності мислення, почуття 

відповідальності. Учень стає центральною фігурою, а його діяльність набуває активний 

пізнавальний характер. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ БІОЛОГІВ 

Сидорович М.М., Кістін Ю. О. 
Херсонський державний університет 

Сучасний фахівець для досягнення успіху в професійній галузі повинен мати високий 
рівень розвинутих творчих здібностей. Одним з ефективних засад, що забезпечують набуття 
вказаного, є формування дослідницьких умінь (ДУ) під час підготовки студентів у вишах. Такі 
вміння формуються в процесі відповідній дослідній діяльності майбутніх фахівців. Тому 
організація такої діяльності повинна бути провідним чинником їх підготовки. Одним із шляхів 
виміру її внеску до процесу навчання майбутніх біологів в університеті є результати 
опитування студентів, зокрема, щодо формування компонентів структури ДУ. Його проведення 
у вишах міст Херсона і Миколаєва засвідчили недостатній рівень сформованості 
мотиваційного, змістового і операційного компонентів структури ДУ [2]. Отже, при підготовці 
майбутніх біологів у цих університетах методична система формування дослідних умінь не 
реалізована. Проведене опитування також зумовило необхідність ґрунтовного аналізу стану 
розроблення вказаної проблеми в теорії та на практиці. Першим етапом такої роботи стало 
з’ясування сформованості категоріально-понятійного апарату проблеми формування дослідних 
умінь студентів. До його складу, насамперед, увійшло визначення понять «дослідна діяльність 
студентів», «навчально-дослідна діяльність студентів» і «науково-дослідна діяльність 
студентів»; «навчально-дослідні уміння» і «науково-дослідні уміння»; «структура ДУ 
студентів», наявність взаємозв’язку вказаних понять та розуміння компонентного і 
поелементного складу структури ДУ майбутніх фахівців з біології. Тому метою даної 
публікації став аналіз основних теоретичних підходів щодо створення категоріально-
понятійного апарату проблеми «навчання у вишах крізь дослідництво» засобами активних 
форм навчання для виокремлення методологічного базису розроблення методичної системи 
формування ДУ майбутніх біологів. 

Грунтовний аналіз провідних психолого-педагогічних першоджерел і дисертаційних 
досліджень з вказаної проблеми засвідчив полісемію її понятійного апарату. Тому під час 
такого аналізу були сформульовані визначення вказаних вище понять, які дали можливість 
окреслити робочі положення для розроблення методичної системи формування дослідних 
умінь студентів-біологів засобами активних форм навчання. А саме: 

– дослідна діяльність студентів – це пізнавальне навчання, що здійснюється 
репродуктивним, продуктивним і творчим способами при домінуванні двох останніх; 

– вона складається з навчально-дослідної і науково-дослідної діяльностей; 
– навчально-дослідна діяльність студентів – вид продуктивної діяльності студентів, 

спрямований на одержання професійних знань і формування навчальних вмінь інноваційними 
методами навчання, її результатом є отримання суб’єктивно нових знань;  

– науково-дослідна діяльність студентів – вид навчальної діяльності, що організовується 
виключно дослідно-пошуковими методами для розв’язання актуальних питань науки в 
освітньому процесі, її результатом є одержання студентами об’єктивно нових наукових знань; 

– вказані різновиди діяльності – дві складові фахової підготовки студентів-біологів, 
організація яких здійснюється поступово; 

– навчально-дослідна діяльність є складовою і базисом науково-дослідної діяльності; 
– відповідно двох різновидів дослідної діяльності існують два різновиди дослідницьких 
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умінь студентів: навчально-дослідні і науково-дослідні; 
– структура дослідницьких умінь – ефективний інструментарій для виміру рівня 

сформованості вказаних умінь студентів; 
– така структура складається з мотиваційного, когнітивного (змістового), процесуального 

(операційного, практичного) і рефлексивного компонентів. 
Активні форми навчання, якими передбачено формування ДУ майбутніх біологів, 

заплановано втілювати пошуковими методами. Провідним серед них є навчання в межах 
проблемної наукової групи з цитоекології. Загальний підхід організації підготовки майбутніх 
біологів у межах такої групи описаний у попередній публікації [1]. Він передбачає участь 
майбутніх біологів у довготривалих комплексних наукових дослідженнях впродовж 2-5 курсів 
і, як її результат, не тільки оформлення курсових і випускних робіт, а і активну презентацію 
студентами результатів своїх досліджень на наукових конференціях різного рівня, у вигляді 
публікацій, робіт на наукові конкурси. Вказаний підхід забезпечує студентам водночас з 
формуванням ДУ розвиток різноманітні базових і професійні компетенції. Під час 
функціонування проблемної групи заплановано апробувати низку методичних прийомів 
реалізації пошукового методу навчання щодо формування чотирьох компонентів структури ДУ 
під час підготовки майбутніх біологів. Водночас зібраний фактичний матеріал щодо 
поелементного складу цих компонентів потребує подальшого аналізу для розроблення 
критеріїв і параметрів виміру їх сформованості. Вказане і становить мету подальшої дослідної 
роботи. 
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НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС З БІОЛОГІЇ У ШКОЛІ 

Логвіна-Бик Т. А.  
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

Актуальність дослідження визначається потребою розвитку в учнів середніх та старших 

класів загальноосвітньої школи комплексної системи знань, вмінь та навичок, для чого вчителі 

навчають учнів знаходженню декількох варіантів розв’язку завдань, логічному мисленню, 

прийомам запам’ятовування, формулюванню висновків та узагальнень, розвитку 

індивідуальних здібностей особистості. Основні проблеми підготовки майбутнього вчителя 

досліджував В.М.Володько [1, с. 90]. Вчений розглядав діяльність вчителя як конструктивний, 

організаторський, комунікативний, гностичний та проектувальний компоненти, які 

взаємопов’язані та доповнюють один одного. Деякі вчителі та викладачі активно шукають 

розв’язання завдань, але ці дії розрізнені. Ми згодні з вченими В.М.Володько [1], О.Г. 

Ярошенко [4], В.С.Пекельною, А.В.Фурманом, А.І. Сологубом, В.І.Шулдиком, 

І.М.Козловською в тому, що в основі теорії навчання повинен бути єдиний системний підхід, 

комплексне дослідження та наукове розроблення і обґрунтування з широким виходом на 

технології педагогічного процесу. Ефективність навчально-виховного процесу з біології 

залежить насамперед від вибору вчителем форми проведення занять. В.В. Якупов називає 

формою навчання спеціальну конструкцію навчального процесу, характер якої зумовлюється 

змістом навчання, методами, прийомами, засобами діяльності вчителів і учнів, а як дидактична 

категорія означає зовнішній бік організації навчального процесу, пов'язаний з кількістю учнів, 

часом і місцем навчання, а також: із порядком його здійснення [3, с.32].  

Керування навчальною діяльністю учнів з боку вчителя створює можливість: а) 

використовувати різні види завдань з урахуванням індивідуальних можливостей учнів різних 
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навчальних груп; б) визначати зміст і різні форми різнорівневих завдань; в) керувати 

ефективним використанням навчального часу на уроці; г) посилити контроль за пізнавальною 

діяльністю учнів, за виконанням домашньої роботи. Завдяки здійсненню диференційованого 

підходу до учнів здійснюється зворотний зв’язок між учнями й вчителем в процесі навчання. 

Управлінська структура припускає взаємодію чотирьох видів управлінської дії: планування – 

організація – керівництво – контроль [2]. Зворотній зв’язок розглядали як частину загального 

контролю. Таким чином, тільки в поєднанні з іншими формами навчання можна досягти 

максимального результату від вивчення біології, а підтвердженням цього є навчальний процес. 

Навчальні завдання при вивченні будь-якого предмета, а особливо біології, відіграють суттєву 

роль. Система добору навчальних завдань впливає на розуміння учнями матеріалу, а порядок їх 

подання сприяє систематизації та узагальненню знань. Для розвитку в учнів алгоритмічного 

мислення шляхом розв'язання типових задач можна запропонувати алгоритм рішення різних 

навчальних задач, які впорядковані за темами навчальної програми, а в межах кожної теми — 

за рівнями складності. Інтелектуальному розвитку учнів, їхньому усвідомленню рівня своєї 

успішності у вивченні навчальних дисциплін, що досягається доступними, цікавими творчими 

завданнями і використанням різноманітних допоміжних засобів навчання та сприятливим 

психологічним кліматом на уроці, сприяє висока мотивація учнів у навчанні. Це забезпечується 

добором матеріалу, що використовується на уроці, прийомами та формами роботи.  

У сучасній школі урок є основною організаційною одиницею навчального процесу, тому 

звертаємо особливу увагу на вимоги до планування уроку, що випливають з цілей, змісту та 

технології навчання цього предмета у школі. Кожен урок має конкретні практичні цілі, 

спрямовані на формування знань, практичних навичок та розвиток логічних умінь. Урок 

пронизує комунікативна атмосфера, починаючи з повідомлення вчителем завдань уроку і аж до 

підсумків уроку. Це можливо за умови використання комунікативних вправ, які моделюють 

типові ситуації, наближені до реального життя. Але, слід пам’ятати, що домашні завдання 

можуть бути різноманітними: фронтальними, індивідуальними, творчими, активізуючими 

(складання ребусів, кросвордів, казок, віршів, алгоритмів), розвиваючими (на розвиток 

логічного мислення та формування інтелектуальних умінь). Для подолання перевантаження 

учнів у навчальному процесі використовували оптимально складений розклад уроків, 

планування вчителем змісту творчих навчальних завдань під час підготовки до уроку; 

організаційну й методичну підготовку вчителів, що передбачала використання на уроці 

методів, що сприяють розвитку інтересу до предмета, а саме: ситуації пізнавального змагання, 

ситуацій успіху в навчанні, метод пізнавальної гри.  

Таким чином, діяльність вчителя біології можна розглядати як конструктивний, 

організаторський, комунікативний, гностичний та проектувальний компоненти, які 

взаємопов’язані та доповнюють один одного. Ми вважаємо, що для подальшого педагогічного 

аналізу та отримання набагато ґрунтовнішої інформації про процес методичного та психолого-

педагогічного дослідження необхідна комп’ютерна обробка даних навчально-виховного 

процесу, розробка моделі особистості вчителя біології середньої школи, моделі організації 

діяльності учнів сільської школи при вивчені навчальних предметів та моделі інтелектуального 

розвитку учнів різного шкільного віку. 

Література: 
1. Володько В. М. Основні проблеми підготовки майбутнього вчителя / В.М. Володько // Педагогіка і 

психологія. — 1999. — № 2 (23). — С. 89 – 98.  

2. Логвіна-Бик Т. А. Специфіка управління навчально-виховним процесом в сільських загальноосвітніх 

школах /Т.А.Логвіна-Бик/. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол.ред.) та інші. — К.: 

Наук. світ, 2002. — Випуск 3. — С. 51 — 57. 

3. Якупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник / В.В.Якупов. — К.: Либідь, 2002. — 560 с.  
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МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

Невмержицька А.Л. 
Житомирський інститут медсестринства 

Робота присвячена розробці методичної системи навчання фізико-технічних дисциплін, 
орієнтованої на формування технічної компетентності майбутніх медичних сестер. Автор 
досліджує шляхи формування технічної компетентності в процесі вивчення механічних 
коливань у медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Здійснена структуризація 
навчального процесу у відповідності до його значущості для майбутньої професійної 
діяльності. 

Медсестринство – найчисленніша й дуже важлива ланка спеціалістів охорони здоров’я. 
Медична сестра зможе заявити про себе як професіонала серед інших медичних спеціальностей 
лише тоді, коли буде високоосвіченим та висококваліфікованим фахівцем медичної галузі. 
Технічна компетентність є важливою складовою професійної компетентності фахівців 
середньої ланки медичної галузі. Поняття «механічні коливання», «ультразвук» та «інфразвук» 
є фізичними, але їх важливість для медицини безсумнівна. Переважній більшості явищ, які 
відбуваються в живій та неживі природі, властива повторюваність у часі – періодичність. 
Механічні коливання використовують з лікувальною метою в терапії та хірургії. Також вони 
можуть чинити на людський організм шкідливий, а подекуди й руйнівний вплив. Розв'язування 
подібних задач потребує не лише знань загальних закономірностей, що притаманні 
коливальним процесам незалежно від їх природи, а, зважаючи на специфіку професійної 
діяльності медсестри у сучасних умовах, й технічних компетентностей для роботи з 
діагностичною та лікувальною медичною апаратурою, яка базується на використанні 
механічних коливань різних діапазонів частоти та інтенсивності. 

За останні роки в арсеналі медичного працівника з’явилися нові лікарські препарати, 
методи діагностики, інструментарій та багато іншого, створеного на основі сучасних досягнень 
фундаментальних наук. У діагностиці захворювань широко використовуються рентгенівські 
промені, ультразвукові хвилі, радіо діагностика, лазер, плазмовий скальпель, ядерний 
магнітний резонанс та інші. 

Вивчення кожного з методів вимагає певних знань з фізики, математики, хімії, біології та 
суміжних наук, а це ускладнює процес опанування студентами цього матеріалу. Тому важливо 
розробити таку методичну систему, яка б забезпечила зв’язок між цими дисциплінами й дала 
змогу краще засвоювати матеріал студентами.  

Існує велика кількість медичних приладів, дія яких базується на використанні механічних 
коливань різних діапазонів. Прикладом поширення механічної хвилі в середовищі є звукова 
хвиля. Для майбутніх медичних працівників вчення про звук важливе тим, що має широку 
область використання в медичній практиці, яка охоплює як методи діагностики, так і методи 
лікування, тому формування технічної компетентності майбутніх медичних сестер передбачає 
насамперед знання фізичних основ біоакустики. 

У сучасній медицині ультразвукове дослідження (УЗД) є провідним методом у 
діагностиці та лікуванні багатьох захворювань.  

Для визначення норми або патології того чи іншого органа застосовують графічний запис 
періодичних процесів, які супроводжують його функціональну діяльність з подальшим його 
аналізом.  

Вплив потужного УЗ на біологічні тканини використовують для руйнування 
мікроорганізмів за стерилізації медичних інструментів та лікарських речовин. Ефект 
стерилізації забезпечується явищем кавітації, яке виникає в рідині.  

На подібних ефектах ґрунтується метод отримання емульсій – перемішування рідин, які 
не змішуються. Проблема отримання емульсій має місце, наприклад, в фармакології.  

За великих інтенсивностей ультразвук знаходить застосування в УЗ-хірургії. Для 
хірургічних операцій використовують фокусований УЗ, який дозволяє проводити локальне 
руйнування в глибинних структурах, наприклад мозку, без руйнування навколишніх тканин. В 
хірургії використовують також УЗ-ві інструменти, робочий кінець яких має вид скальпеля, 
пилки, голки і тощо. Накладання УЗ-вих коливань на такі типові для хірургії інструменти надає 
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їм нові якості, суттєво знижується травматизм оперативного втручання, крім того проявляється 
кровоспинний та знеболюючий ефекти.  

Контактна дія тупим УЗ-вим інструментом застосовується для руйнування деяких 
новоутворень. УЗ знайшов широке застосування в офтальмології. За його допомогою 
видаляють катаракту, досліджують форму та визначають розміри очного яблука.  

УЗ знайшов застосування в стоматологічній практиці для зняття зубного каменя.  
Широке використання УЗ знайшов в кардіології, де застосовуються методи, які 

дозволяють не тільки візуалізувати серце та його окремі компоненти, наприклад, клапани, але і 
за допомогою ефекту Доплера спостерігати рух крові в серці та великих судинах. 

В даний час починають повільно використовувати в медицині інфразвук. В основному 
при лікуванні раку (видалення пухлин) та у мікрохірургії ока (лікування захворювань рогівки). 
Складність застосування обумовлена тим, що інфразвук чинить згубний вплив на живий 
організм, а тому потрібно провести багато випробувань, щоб підібрати потрібні параметри 
впливу.  

Щоб допомогти майбутнім фахівцям сформувати технічні компетентності, необхідні в 
їхній професійній діяльності, важливо насамперед опанувати фізичні основи методу УЗД. З 
цією метою нами розроблено логічну схема чіткого структурування навчального матеріалу з 
встановленням взаємозв’язків між теоретичними знаннями та найважливішими практичними 
навичками майбутніх медсестер, що працюватимуть з такою діагностичною апаратурою. Потім 
здійснюємо планування часу, який на це відводиться з урахування значущості предметних та 
фахово орієнтованих компетентностей, а також базового (вихідного) рівня знань студентів. 
Важливим є використання прогностичної функції фізичної теорії, яке реалізується у вигляді 
навчальних передбачень професійно орієнтованого характеру, що здійснюється під 
керівництвом викладача.  

Кількість методів використання ультразвуку дуже велика, а тому й кількість технік і 
методик проведення процедур теж є декілька. Також існують певні алгоритми проведення 
таких процедур. Одним із перших пунктів алгоритму проведення ультразвукової терапії є 
пояснення пацієнтові суті процедури та повідомлення про відчуття під час її проведення. 

Звідси робимо висновок, що пояснити суть цієї процедури, не маючи відповідних 
фізичних знань про природу і властивості ультразвуку, зможе тільки компетентний медичний 
працівник (медична сестра). Третина пунктів такого алгоритму містять інформацію про 
підключення і налаштування апарату, що складає технічну сторону процедури. 

Для формування технічної компетентності майбутньої медсестри базовим є розуміння 
фізичних основ діагностичних і фізіотерапевтичних методів та медичної апаратури, а також 
розуміння основних принципів, що покладені в основу роботи медичної техніки; фізичні 
основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів на системи організму людини; 
трактування біофізичних закономірностей процесів життєдіяльності людини. 

У роботі розглянуто й проаналізовано роль технічної компетентності в підготовці 
майбутніх медсестер. Проведене дослідження дало змогу розробити підходи до створення 
методичної системи фізики в медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Розроблена 
модель формування технічної компетентності майбутніх медсестер базується на інтеграції 
фундаментальної та фахової підготовки, чіткому відборі та структуруванні теоретичного 
матеріалу з урахуванням його значущості для майбутньої професійної діяльності медсестри.  

ДИДАКТИЧНА ГРА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ  

Остапович Н.В. 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

Основним завданням якісної медичної освіти є потреба у формуванні дієвих 

довготривалих фахових знань. Вони покликані відповідати на сучасні виклики – необхідність 

високої фахової мобільності, уміння максимально швидко оволодівати новою інформацією, 

зростання вимог до професійної адаптації в умовах стрімких суспільних, соціальних, 

економічних та технологічних змін. Ці фактори повинні забезпечувати 

конкурентоспроможність фахівця з обраної спеціальності. У наш час однією з центральних 
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проблем педагогічної теорії і практики залишається формування творчих здібностей студентів 

як дієвий засіб досягнення зазначених вище цілей. Саме фундаментальним природничо-

науковим дисциплінам належить не менш важлива роль у підготовці висококваліфікованого 

сучасного лікаря. Це зумовлено їх функцією як базової системотвірної ланки фундаменту його 

професійних знань та предметних компетентостей. 

Виконання завдань, що постають перед системою навчання фізико-математичних 

дисциплін у вищих медичних навчальних закладах, потребує, з одного боку, системного 

аналізу проблем і суперечностей, з іншого – пошуку ефективних навчальних технологій. 

Насамперед йдеться про потужний потенціал ігрових навчальних технологій. Ігрові технології 

є складовою педагогічних технологій. В педагогічній науковій літературі виокремлено п’ять 

видів освітніх технологій: задачні, ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові . 

Огляд наукової літератури засвідчив певну прогалину у розробленні методики 

застосування дидактичних ігрових технологій на заняттях з медичної і біологічної фізики. 
Якщо розглядати гру як діяльність, то в її структуру органічно будуть входити цілепокладання, 

планування, реалізація мети, а також аналіз результатів, в яких особистість реалізує себе 

повністю як суб’єкт. В педагогічній науці феномен гри також розглядається як спосіб 

організації виховання і навчання, як компонент педагогічної культури, вивчаються форми і 

способи оптимізації ігрової діяльності сучасного покоління. 

Попередні дослідження та власний педагогічний досвід автора з викладання медичної та 

біологічної фізики в Івано-Франківському національному медичному університеті дозволяє 

висунути твердження, що найбільш дієвими дидактичними іграми уже зарекомендували себе 

асоціативні, брейнстормінгові та рольові. Оптимальним, за нашими відомостями, є 

застосування дидактичних ігор як допоміжного засобу закріплення знань, автоматизації 

набутих практичних навичок та поточного контролю при вивченні таких тем з медичної та 

біологічної фізики: «Електрографія і електропровідність тканин і органів» (гра і асоціації), 

«Основи біореології та геодинаміки» (інтелектуальні дидактичні ігри «Що? Де? Коли?», 

«Ерудит-лото»), «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу» (дидактичні іри 

«Помиленіум», «Пентагон»), «Дія електромагнітного поля на біологічні тканини», «Механічні 

та електромагнітні хвилі. Екологічні проблеми акустики. Захист живих організмів від 

шкідливого впливу електромагнітного випромінювання» (рольові сценарні ігри). 

Проведені нами дослідження дають змогу зробити висновки, що для викладання 

студентам медичної та біологічної фізики найоптимальнішим так само видається поєднання 

дидактично продуктивних аспектів ігрової діяльності. До них належать: аксіологічний та 

оптимізаційний потенціал організації навчання у формі гри (що полягає у творчому характері 

пошуку нетривіальних шляхів розв’язання проблеми); її аналітична, діагностично-корекційна 

та адаптивна складова; функція імітаційного регулятора соціальних відношень і правил; роль 

гри як ефективного засобу внутрішньої соціалізації із виведенням її «назовні» у студентській 

групі.  

Це можливо не лише за чіткого дотримання педагогічних умов, уже згаданої структури: 

цілепокладання, планування, реалізації та аналізу (тобто, максимально детально розписаного 

сценарію із логічною та часовою послідовністю), але й при успішній нейтралізації тих аспектів 

ігрової навчальної діяльності, які, окрім оптимізаційного потенціалу, несуть і приховані 

загрози. До останніх можуть належати: виключно «процедурне задоволення» (гра заради гри); 

емоційна напруга і нервозність через гіпертрофовану конкуренцію; умовність та 

амбівалентність гри як такої, коли інтереси залишатимуться «принципово нереалізовуваними», 

а ігрова їх реалізація – і надалі «ілюзорною». 

Навчання природничо-наукових дисциплін за допомогою ігрових навчальних технологій 

цілком відповідає сучасній парадигмі освіти, оскільки містить потужний інструментарій для 

реалізації компетентісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів до навчання і 

зумовлює зміни у всіх компонентах навчальної діяльності: мотиваційному, змістовому, 

процесуальному. 

Згідно з нашою концепцією та як засвідчили первинні емпіричні результати, 

психологічний феномен ”соціальних ножиць” – невідповідності біологічного і соціального віку 
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– у студентів-медиків нічим не відрізняється від представників інших спеціальностей, що 

уможливлює ефективне використання гри як навчальної діяльності.  

Назагал, саме формування інтелектуальної та когнітивної культури, як показує 

попередній практичний досвід, здійснюється значно ефективніше не формально-

репродуктивним, а саме інтерактивним та значною мірою ігровим шляхом.  

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

Слюта А.М. 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 

Враховуючи необхідність розвитку системи підготовки конкурентоспроможних фахівців-
екологів, які мають сучасні знання та вміння, виробнича практика є обов’язковим компонентом 
освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня та має на меті набуття 
студентом професійних вмінь та навичок.  

Удосконалення підготовки фахівців-екологів, перебуває у прямій залежності не тільки від 
орієнтації студентів на дану професію, а й від організації їх підготовки до майбутньої 
професійної діяльності, зокрема під час проходження студентами виробничої практики. 
Виробнича практика у професійному становленні майбутнього еколога посідає вагоме місце і є 
одним із найскладніших і багатогранних видів навчальної діяльності студента у вищому 
навчальному закладі освіти.  

Безпосередня практична діяльність на підприємстві чи організації здійснює значний 
вплив на підготовку майбутніх екологів, а доцільна її організація, за умови постійного 
удосконалення процесу виробничої практики, дозволяє формувати професійні уміння та якість 
особистості майбутнього еколога. 

Виробнича практика студентів на штатних робочих місцях – це заключний етап їхньої 
професійної підготовки, який проводиться в останні місяці навчання. Таким чином, для 
забезпечення повноцінної підготовки майбутніх екологів у процесі виробничої практики в 
першу чергу потрібно визначити стратегію роботи підприємства чи установи, встановити 
вимоги щодо знань та умінь студентів та погодити вимоги щодо виробничої практики з 
керівниками від підприємства. Наступним кроком є окреслення та узгодження спрямованості 
завдань виробничої практики. Отже, до завдань, що розв'язуються у процесі виробничої 
практики, належать: соціальна, психологічна й фізіологічна адаптація студентів до виробничих 
умов; удосконалення й конкретизація професійних знань, навичок й умінь; спеціалізація з 
обраної професії; накопичення досвіду самостійної роботи в ході виконання складних 
виробничих робіт; оволодіння прогресивними технологіями, навичками роботи на сучасному 
устаткуванні, засобами механізації й автоматизації, високопродуктивними інструментами й 
пристроями, досвідом передовиків і новаторів виробництва; вивчення заводської технічної й 
технологічної документації, питань наукової організації праці; формування навичок й умінь 
застосовувати знання на практиці, розв'язувати складні виробничі завдання. У період 
виробничої практики важливо вирішувати завдання формування професійно важливих якостей 
майбутніх робітників, таких як швидкість реакції, координація рухів, швидкість уваги, 
спостережливість, уміння визначати на слух несправність у роботі устаткування й 
інструментів, тощо. 

Підготовка спеціаліста не можлива без набуття випускниками навчального закладу 
певного досвіду роботи, нових знань та професійних умінь на виробництві. Отже, для 
контролю та перевірки освоєння знань та професійних умінь, для забезпечення повноцінної 
виробничої практики, необхідно провести зріз знань та умінь студентів-екологів до 
проходження ними виробничої практики, безпосередньо проаналізувати ступінь підготовки 
студентів до виробничої практики та провести контроль і оцінку змісту знань та умінь 
студентів після проходження виробничої практики. Враховуючи зазначені вище показники та 
результати підготовки студентів-екологів до виробничої практики, за необхідністю можливе 
вдосконалення програми виробничої практики. 

Практична підготовка студентів-екологів є обов'язковим компонентом професійної 
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підготовки, її проходження необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня і має за мету 
набуття студентами професійних умінь та навичок. Виробнича практика займає приблизно 20-
25 % усього навчального часу. Ефективність практики забезпечується зв'язками між вищим 
навчальним закладом та відповідним закладом для проведення практики – господарством, 
підприємством, фірмою тощо. Метою будь-якої практики є формування професійних, 
практичних та організаторських умінь і навичок.  

Практика студентів передбачає неперервність і послідовність її проведення під час 
одержання потрібного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до спеціальності 
майбутнього фахівця. Виробнича практика дає можливість студенту-екологу виконувати 
обов'язки фахівця на робочому місці, він здійснює весь цикл роботи за своєю спеціальністю, 
усвідомлює механізм дії підрозділу, у якому проводиться виробнича практика, загальну 
картину всього об'єкта практики. 

Протягом виробничої практики студенти починають засвоювати основи професійної 
майстерності, формувати стиль індивідуальної діяльності, набувають професійні уміння 
співпраці та спілкування в колективі, тобто відбувається процес первинної професійної 
соціалізації. Таким чином, обов’язково потрібно встановити вимоги щодо необхідних знань, 
умінь та навичок студентів під час виробничої практики, провести зріз знань студентів до 
проходження ними практики і після, для забезпечення повноцінності виробничої практики, а в 
подальшому, за необхідності, для її вдосконалення.  

Процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками в процесі виробничої практики 
становить пізнавальну діяльність студентів, якою керують керівники практик від ВНЗ і 
підприємства. Головний зміст керівництва полягає в тому, що керівник є насамперед 
організатором пізнавальної діяльності студентів, створює умови, за яких вони можуть 
найраціональніше і найпродуктивніше формувати професійні вміння. Здійснюючи контроль за 
навчанням на виробництві, він повинен бути готовий допомогти, коли в них виникають 
труднощі.  

Отже, професійна підготовка студентів-екологів у процесі проходження виробничої 
практики передбачає: визначення стратегії організації чи підприємства, встановлення вимог 
щодо необхідних знань, умінь та навичок студентів, погодження з керівниками практики від 
підприємства вимог щодо виробничої практики студентів-екологів, окреслення та узгодження 
спрямованості завдань виробничої практики, розробку методів і стратегій навчання під час 
виробничої практики, проведення зрізу та умінь студентів до проходження ними виробничої 
практики, аналіз ступеня підготовки до практики, проведення контролю і оцінки змісту знань і 
умінь студентів після проходження виробничої практики та здійснення вдосконалення 
програми практики.  

Результатом застосування алгоритму професійної підготовки майбутніх екологів у 
процесі виробничої практики є забезпечення повноцінної виробничої практики. 

ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ 

Степанюк А. В., Жирська Г. Я., Міщук Н. Й. 
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 

У педагогічній науці наступність вважається універсальною педагогічною категорією, яка 

відображає взаємоузгодженість, взаємозв’язок суміжних ступенів, етапів педагогічної 

діяльності, навчання, що і забезпечує неперервність освіти. Вона є необхідною умовою якісної 

підготовки фахівців в умовах ступеневої вищої освіти. Сьогодні розробка стандартів вищої, 

зокрема, педагогічної, освіти в Україні перебуває на етапі удосконалення з урахуванням 

компетентнісного підходу. Застосування цього підходу передбачає формування нової системи 

діагностичних засобів з переходом від оцінки знань до оцінки компетенцій та визначення рівня 

компетентності. Тому потребує уточнення пропонований рівень компетенцій фахівців різного 

ступеня підготовки та розробка технології їх врахування за умов безперервної педагогічної 

освіти.  

У обґрунтуванні компетенцій майбутніх учителів біології виходили з того, що вони 
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складають орієнтовну модель особистості випускника стосовно тих сфер, в яких він має набути 

не лише певних знань, умінь, навичок, але й досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного 

ставлення. Нами визначено головними такі групи компетенцій, як соціально-культурні, 

загальнонаукові (фундаментальні) та професійні (предметні і психолого-педагогічні), які 

формуються у процесі засвоєння навчальних дисциплін усіх циклів. Соціально-культурні 

компетенції – це розуміння соціальної значущості своєї професії і, відповідно, розуміння свого 

місця в системі соціальних відносин, а також здатність до критичної оцінки свого життєвого та 

професійного досвіду, свідомого вибору шляхів та методів удосконалення своїх особистісних і 

професійних якостей. Загальнонаукові (фундаментальні) компетенції – це базові знання в 

галузі фундаментальних природничих, гуманітарних, та соціально-економічних наук, 

необхідних для засвоєння професійно-профільних дисциплін. Професійні (предметні та 

психолого-педагогічні) компетенції відображають сукупність тих знань, умінь, навичок і 

ставлень, які є по суті кваліфікаційною характеристикою педагогічної професії певного фаху, 

зокрема, вчителя біології. Професійну компетентність вчителя біології ми розуміємо як 

систему особистих якостей, знань та вмінь, що забезпечує готовність ефективно планувати, 

організовувати й здійснювати педагогічну діяльність у різних ситуаціях для вирішення 

педагогічних задач та досягнення очікуваних результатів, а також здатність до професійного 

вдосконалення. Ми вважаємо, що сприятиме реалізації принципу наступності у підготовці 

майбутніх педагогів врахування особливостей конструювання змісту компетенцій майбутніх 

учителів біології в умовах ступеневої освіти, а саме стосовно розвитку особистісних цінностей 

та ставлення студентів до професійних знань, умінь та навичок.  

Врахування принципу наступності щодо підготовки учителів біології пов’язано з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти, який характеризує ступінь сформованості 

знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки 

(роботи) певного рівня професійної діяльності. Тому вимоги до фахівців, зокрема зміст 

компетенцій, що характеризують результати навчання випускників певного освітньо-

кваліфікаційного рівня, потребують їх розширення та ускладнення в процесі підготовки 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки Біологія
*
. Так, освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавр біології
*
 отримує особа, яка здобула базову вищу освіту, 

фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо біологічних систем різних рівнів їх 

організації, достатні для створення розвивального, здоров’язберігального освітнього 

середовища для організації навчально-виховного процесу з біології та природознавства в 

середніх загальноосвітніх навчальних закладах.  

Спеціаліст біології
*
, з огляду на більш високий ступінь розвитку особистісних цінностей 

та відповідального ставлення до професійних знань, умінь та навичок, повинен уміти не лише 

ґрунтовно аналізувати природні та суспільні явища, але й особисто оцінювати їх. Спеціаліст 

має вміти розкривати значення найважливіших сучасних досягнень національної, європейської 

та світової біологічної науки і освіти для визначення стратегії розвитку світової громадськості 

та пріоритетів педагогічної діяльності. Важливим для нього є уміння здійснювати збір, обробку 

та інтерпретацію біологічної інформації на основі сучасних методів пізнання для здійснення 

дослідницького пошуку щодо вирішення наукових і практичних завдань професійної 

діяльності.  

Магістр – фахівець, який отримує поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного 

характеру. На нашу думку, для магістра біології
*
 як майбутнього науковця важливим є якісне 

засвоєння та використання методології наукового пізнання для дослідження різних рівнів 

організації живих систем та їх моделювання, а також уміння обґрунтовувати використання 

сучасних методів пізнання для здійснення власного дослідницького пошуку щодо вирішення 

наукових і практичних завдань професійної діяльності. Магістр повинен бути готовий 

організовувати паритетну суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу з 

біологічних дисциплін як у загальноосвітніх, так і у вищих навчальних закладах, орієнтуватися 

в сучасному освітньому просторі, аналізувати передовий педагогічний досвід та 

впроваджувати його у своїй діяльності. 

Отже, проведений аналіз літературних джерел та власний досвід практичної діяльності у 
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педагогічному вищому навчальному закладі засвідчив, що принцип наступності в процесі 

навчання доцільно реалізувати через конструювання змісту та діагностику компетенцій 

майбутніх учителів біології. На нашу думку, важливе значення у формуванні готовності 

майбутнього фахівця до виконання обов’язків педагога належить розвитку особистісних 

цінностей та ставлення студентів до професійних знань, умінь та навичок.  

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ РОБІТ УЧНІВ З 

БІОЛОГІЇ 

Цуруль О.А. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

В умовах реалізації у сучасній системі освіти методології компетентнісного підходу 
зростає роль самостійної роботи учнів. Саме тому готовність до організації та проведення 
комплексу самостійних робіт учнів (СР) потрібно розглядати як важливу результативну 
складову методичної підготовки сучасного вчителя.  

Базовим для розробки методики підготовки студентів до організації та проведення СР є 
визначення самостійної роботи як активної пізнавальної діяльності усіх учнів класу, що 
виконується за завданням учителя і в спеціально відведений для цього час; при цьому 
результати самостійних розумових та фізичних дій учнів виражаються зовнішньо 
контролюючими вчителем формами (малюнком, моделлю, таблицею тощо). Ознайомлення 
студентів з теоретичними засадами організації СР здійснюється в межах опанування 
різноманітності та оптимального поєднання методів і методичних прийомів навчання біології. 
Їх конкретизація та формування процесуальної складової готовності до досліджуваного виду 
діяльності відбувається під час лабораторних занять (ЛЗ) з методики навчання біології (МНБ). 
Так, зокрема, вже на першому ЛЗ «Аналіз НМК біології-7» студенти ознайомлюються з 
методикою організації СР з підручником біології [1]. У межах самостійної позааудиторної 
роботи та безпосередньо на ЛЗ з МНБ студенти ознайомлюються з рекомендаціями вчених-
методистів і досвідом творчих учителів та розробляють різноманітні види дидактичних карток. 
У своїй роботі студенти не повинні обмежуватися аналізом сучасних методичних розробок, 
увагу потрібно звернути на методичну цінність літератури радянської доби: праці Д.К. 
Богданової, Л.А. Луцької, В.І. Кузнєцової, А.І. Нікішова, О.М. Розенштейна та ін. Підготовка 
студентів до організації СР, що передбачають спостереження за поодинокими біологічними 
об’єктами, здійснюється у межах вивчення методики проведення лабораторних і практичних 
робіт з біології. Адже такі спостереження зазвичай складають їх основу: учні працюють з 
натуральними об’єктами, за певним планом здійснюють спостереження, з’ясовують їх будову 
та властивості, визначають істотні й неістотні ознаки, фіксують результати спостереження 
(замальовують або описують об’єкт, заповнюють таблицю, складають схему тощо). Важливо 
сформувати у майбутніх учителів чітке розуміння, що спостереження – двосторонній процес, 
який відображає діяльність учителя (організація спостереження) та діяльність учнів. Тому 
практично на кожному ЛЗ з МНБ, опановуючи методику проведення різних розділів шкільної 
біології доцільно акцентувати увагу студентів на можливостях різних видів СР: з гербаріями, 
живими об’єктами, мікропрепаратами, колекціями тощо. Поглиблення і розширення знань про 
методику організації та проведення СР, розвиток у студентів відповідних умінь здійснюється 
на ЛЗ з МНБ розділів біології-8: СР з навчальною книгою, таблицями, натуральними 
об’єктами, а також роботи комплексного характеру (навчальний зміст теми «Членистоногі», ЛЗ 
«Методика організації самостійної роботи учнів під час вивчення розділів біології-8»). З метою 
формування мотиваційного компоненту готовності студентам пропонується для аналізу та 
обговорення інформація про результати проведеного нами дослідження стану організації СР у 
процесі вивчення біології у ЗНЗ. Лише після формулювання методичних вимог до організації 
та проведення СР студенти виконують відповідні завдання у межах поза- та аудиторної роботи 
[2]. Опанування студентами методичних особливостей вивчення класів хребетних передбачає 
відпрацювання методики організації СР учнів з моделями та остеологічними препаратами. 
Подальше поглиблення знань студентів про специфіку СР відбувається у процесі вивчення 
методичних особливостей розділів біології-9 та старшої школи. Наприклад, студентам 
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пропонується розробити 6-7 завдань для узагальнення і систематизації знань учнів, що 
передбачають СР з рельєфними таблицями (до 1 з навчальних тем біології-9 на вибір). На ЛЗ 
«Організація процесу навчання біології учнів старшої школи»: 1. Визначте можливості 
реалізації диференційованого підходу у процесі організації та виконання лабораторних робіт у 
старшій школі, розробіть інструктивні картки для проведення однієї із лабораторних робіт (на 
ваш вибір): а) Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей; б) Вивчення 
властивостей ферментів; в) Будова клітин прокаріотів і т.п. 2. Користуючись ресурсами мережі 
Іnternet та сучасною педагогічною періодикою, ознайомтеся із досвідом організації 
самостійних робіт учнів старшої школи. Визначте особливості таких робіт.  

Окремим етапом підготовки студентів до організації СР є опрацювання методики 
фенологічних спостережень у природі, на навчально-дослідній земельній ділянці та куточку 
живої природи (ЛЗ «Методика організації та проведення позакласної роботи з біології в 
основній школі» та «Методика проведення екскурсій з біології у старшій школі»).  

Важливим є формування у майбутніх учителів біології розуміння доцільності проведення 
системи СР, яка передбачає виконання різних видів самостійних робіт та урізноманітнених 
самостійних і диференційованих пізнавальних завдань за рівнем складності, а також 
застосування індивідуальних і колективних СР. Система СР повинна задовольняти основні 
принципи дидактики: доступності, систематичності, зв’язку теорії з практикою, свідомої і 
творчої активності, принципу навчання на високому науковому рівні. А завдання мають 
спонукати учня оперувати конкретним змістом навчального матеріалу, розвивати мисленнєві 
операції та пізнавальний інтерес до вивчення біології.  

Література: 
1. Методика навчання біології та природознавства: Практикум [Текст] / [Мороз І.В., Гончар А.Д., Буяло 

Т.Є., Цуруль О.А., Фруктова Я.С.; за ред. І.В. Мороза]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– 143 с.  

2. Цуруль О.А. Збірник завдань для самостійної роботи студентів з методики навчання біології: 

Методичний посібник [Текст] / Ольга Цуруль. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 61 с. 

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЯ: ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКАМ ТРУДНО ИЗУЧАТЬ 

СОВРЕМЕННУЮ БИОЛОГИЮ? 

Чинкина Т.Б., 
Херсонский Академический лицей им. О. В. Мишукова Херсонского городского совета 

Стремительное развитие биологии в ХХ и начале ХХI века, вызванное комплексными, 
междисциплинарными исследованиями живых организмов, их систем, привело к 
неадекватному усложнению школьных программ и учебников биологии, что в свою очередь 
породило проблему ухудшения успеваемости учащихся общеобразовательных учебных 
заведений по данному предмету. Сложности в изучении курса современной биологии в средней 
школе определяются многими причинами. Цель моей работы - проанализировать основные 
факторы, определяющие возникновение трудностей у учащихся при изучении школьного курса 
биологии. Задачи работы: проанализировать школьные программы и учебники по биологии и 
экологии для 10-11-х классов относительно логичности и последовательности учебного 
материала; сравнить учебную программу по экологии и географии для 10-11-х классов средней 
школы относительно содержательной части учебного материала; сравнить учебную программу 
по химии и биологии для 10-11-х классов относительно существования межпредметных связей. 

Анализ школьной программы биологии для 10-11 классов [1] показывает, что логичное, 
на первый взгляд, изучение жизни, начиная с молекулярного уровня её организации, не 
учитывает незнания учащимися органической химии. Это объясняется тем, что изучение 
органической химии школьниками предусмотрено программой по химии (10-11-е классы) [2] 
начиная с 11-го класса, а её раздела – биохимии, в конце 11-го. У школьников, изучающих 
биохимию жизни в 10 классе нет знаний по соответствующим разделам органической химии и 
учителю биологии приходится упрощать излагаемый материал, делая его доступным их 
пониманию. Таким образом, налицо отсутствует межпредметная связь между двумя 
естественными науками, а авторы школьных программ по биологии и химии не замечают 
очевидного, – биохимию жизни, молекулярную биологию невозможно понять без знания 
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органической химии в целом и биохимии в частности. Тем не менее школьная программа 
требует от учителя биологии пояснять биологическую роль органических веществ, их функции 
в клетках в связи с особенностями структуры их молекул и типом химических связей в них. 
Таким образом, ограниченное время урока и отсутствие у школьников знаний по органической 
химии не позволяют учителю биологии на достаточном уровне научности пояснить 
химические основы жизни. Это приводит к тому, что ученики 10-х классов перестают 
понимать, а, следовательно, и усваивать биологию (молекулярный уровень жизни) из-за 
неудачных школьных программ, не учитывающих связи между курсами естественных наук. 
Однако есть и противоположный пример чрезмерного перекоса межпредметных связей в 
школьном курсе экологии (10-11 классы) [3], который по своему содержанию практически 
дублирует и лишь незначительно дополняет школьный курс географии и экономики [4]. 
Экология – самостоятельная биологическая наука и современные экологические проблемы 
прежде всего связаны с нарушениями или полным игнорированием человечеством законов 
живой природы. Уклон школьной программы экологии в сторону географии и экономики не 

способствует формированию четких экологических знаний и приоритетов у учащихся. 
Анализ школьных учебников биологии для 10-11-х классов [5] показывает их чрезмерное 

насыщение новыми понятиями и фактическими данными. Отсутствие специальной 
философской и методологической подготовки учащихся (азы философии дают поверхностно в 
школьном курсе истории) обусловливает их неумение анализировать, сравнивать, обобщать, 
систематизировать большое количество новой информации по биологии. В результате 
школьники перестают учить и понимать новые биологические понятия, законы и 
закономерности, либо (в «лучшем» случае) заучивают их наизусть и быстро забывают 
непонятные или малопонятные термины, а фактический материал воспринимают как 
механический набор данных, ничем не связанных друг с другом. Когда на уроках биологии в 
10-11-х классах мы применяем фактические данные из курса биологии растений, животных, 
грибов или человека, то часто можно слышать удивлённые реплики учащихся типа: «А причём 
здесь ботаника?» или «У нас сегодня что, - урок зоологии?». Это подтверждает отсутствие 
логической связи между школьными курсами биологии, накопление фактического материала, 
требующего его обобщения, систематизации и глубокого осмысления. В связи с этим считаю 
необходимым усилить школьные программы и учебники биологии методологическими, 
философскими заданиями, предусматривающими развитие самостоятельного мышления 
учащихся, умения приобретать, анализировать, обобщать и систематизировать новые знания. 
Это не только поможет преодолеть перегрузку учащихся биологической информацией, но и 
позволит избежать поверхностной оценки ими изучаемых явлений и объектов природы. 
Личный опыт преподавания биологии показывает, что большую роль в качественном усвоении 
новой учебной информации учащимися играет их умение работать с учебником. Уверена в том, 
что учителю биологии следует учить старшеклассников составлять развёрнутый план 
параграфа, биологический словарь терминов, схематические модели биологических или 
экологических явлений и систем. Применение интерактивных методик на уроке биологии и во 
внеклассной работе [6] способствует развитию интереса, активного участия, 
самостоятельности учащихся в изучении биологии и ведёт к повышению качества знаний по 
предмету.  

Выводы: 
Сложности, возникающие при изучении школьного курса биологии в старших классах, 

вызваны многими факторами, среди которых основными являются неудачно составленные 
учебные программы и перегруженные научной информацией учебники. 

Учебная программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учебных 
заведений не учитывает отсутствия знаний учащихся по органической химии и биохимии, 
таким образом, нарушены межпредметные связи между биологией и химией. 

Учебная программа по экологии для 10-11-х классов общеобразовательных учебных 
заведений в значительной степени дублирует программу по географии и экономике, что не 
способствует формированию экологических понятий и приоритетов. 

Школьные учебники по биологии для 10-11-х классов перегружены понятийным и 
фактическим материалом, что усложняет изучение данных дисциплин школьниками. 

Разнообразные методы и методики работы на уроках биологии и во внеклассной работе 
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способствуют повышению качества знаний учащихся. Важную роль в этом играет организация 
их работы с учебником. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

КУРСУ «ІСТОРІЯ ХІМІЇ» 

Шафорост Ю.А. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони 
значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. 
Впровадження комп’ютерної техніки в навчальні заклади відкриває широкі можливості для 

оптимізації процесу навчання. Використання програмних продуктів забезпечує реалізацію 

таких принципів навчання, як науковість, наочність, доступність, активність і самостійність 
Метою даної роботи є дослідження ефективності використання інформаційно-

комунікаційних технологій в процесі вивчення курсу «Історія хімії». У вищих навчальних 
закладах дисципліна «Історія хімії» викладається на V курсі денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст. Основними формами організації навчального процесу з курсу 
«Історія хімії» є: лекційні, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання комплексу основних відомостей, 
необхідних для розуміння шляхів і закономірностей розвитку хімії. 

Освітні ресурси нового покоління дозволяють на якісно новому рівні викладати історію 
хімії, використовуючи найрізноманітніші методи і технології, а завдяки поєднанню 
традиційних педагогічних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій вдається 
зробити заняття більш насиченим і цікавим. Дуже перспективним і дієвим є використання 
презентацій, що поєднують теоретичний обсяг матеріалу з ілюстративним. Слайди, портрети 
вчених, їх автобіографія та картинки їх винаходів, хімічні перетворення – допоможуть зробити 
заняття з курсу «Історія хімії» таким, що більше запам’ятовується. Необхідно пам’ятати про те, 
що найбільш високою ефективністю для запам’ятовування служить поєднання наочності зі 
словом викладача. 

Особливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій є можливості 

застосування на різних етапах навчального процесу. Проте викладачу слід пам’ятати, що будь-

який навчальний процес базується на використанні педагогічних технологій, тому 

інформаційно-комунікаційні технології мають набути педагогічного змісту. Внаслідок 

використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з історії хімії: 

1) збільшується можливість використання наочних матеріалів; 2) підвищується ефективність 

роботи викладача і студента; 3) встановлюється міжпредметний зв’язок з основами 

інформатики; 4) змінюється ставлення до комп’ютера: студенти починають сприймати його як 

інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не як цікаву іграшку. 

Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям розроблені і накопичені не лише 

мультимедійні презентації лекцій до курсу «Історія хімії», але і окремі мультимедійні 

презентації. Підготовка презентацій – серйозний, творчий процес, кожен елемент якого має 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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бути продуманий і осмислений з точки зору сприйняття студента. Зате готова продукція 

дозволяє відмовитися від всіх інших видів наочності і максимально зосередити увагу викладача 

на ході заняття.  

Для більш глибокого засвоєння матеріалу і контролю знань використовуються різного 

роду тести. Тести можуть бути у вигляді завдань і кількох відповідей, з яких потрібно вибрати 

правильний. Вони можуть бути представлені у вигляді малюнків, зображень, фотографій. 

Способи роботи з тестами різноманітні: фронтальне опитування, індивідуальне опитування, 

самостійне виконання тестів, після чого на екран виводяться правильні відповіді. 
Для формування пізнавального інтересу до предмета і подальшого вдосконалення заняття 

можна використовувати кросворди: при закріпленні нового матеріалу на занятті, при 
підведенні підсумків заняття, після вивчення великих тем і коли необхідна інтелектуальна 
пауза на парі. Відповідаючи на питання кросвордів, студенти розвивають пам’ять і уяву, краще 
орієнтуються в поняттях і визначають не лише основні етапи розвитку хімії, але і основні 
досягнення в цей період.  

Найчастіше, кросворди використовуються як інструмент перевірки знань, набутих в ході 

вивчення пройденого навчального матеріалу. Також такий вид контролю має велике значення 

для стимулювання у студентів підвищення інтересу до навчання. Якщо під час звичайної 

контрольної діти перебувають в дуже напруженому стані, то кросворд асоціюється у них з 

грою: якщо студент не пам’ятає одного з термінів, то йому дається шанс вгадати його. 

Студенти, розгадуючи кросворд, отримують об’єктивну інформацію про результати своєї 

навчальної діяльності. 
Важливим елементом педагогічного процесу є проектна діяльність студентів. Проектна 

діяльність – порівняно нова форма роботи, а особливо стосовно комп’ютерних програм. 
Студентам пропонується підготувати свій проект, про автобіографію вченого-хіміка, у формі 
презентації. В кінці презентації запропонувати свій кросворд по даній темі, для закріплення 
матеріалу. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити заняття більш організованим, 
наочним, цікавим, мобільним.  

Використання інформаційних технологій допомагає викладачу підвищувати мотивацію 

навчання студентів до предмета, призводить до полегшення засвоєння матеріалу, мотивує 

живий інтерес до предмета пізнання. У результаті такої діяльності зростає рівень використання 

наочності на занятті, відбувається більш повне засвоєння теоретичного матеріалу. Студенти не 

лише оволодівають уміннями здобувати інформацію з різноманітних джерел, але і обробляти її 

за допомогою комп’ютерних технологій, формується вміння коротко і чітко формулювати 

свою точку зору.  
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РОЗДІЛ V. 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ І ВУЗІ  

ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 

ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

Голодюк Л.С. 
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» 

Освіта як відкрита система стає гнучкою, варіативною, реагує на зміни запитів 

суспільства, а викладання – мультифункціональним, чітко спроектованим, передбачає певну 

міру свободи для тих, хто навчається, з урахуванням їх індивідуальності. Зважаючи на 

зазначене вище та оновлення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

[1], створення нових навчальних програм [2] і підручників з математики стали підґрунтям для 

дослідження нових підходів щодо проектування уроку математики в контексті конструювання 

як змісту, так і системності у виборі форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Аналізуючи програму з математики, звертаємо увагу на переорієнтацію мети навчання на 

формування предметної математичної компетентності (особистісне утворення, що 

характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів навколишнього 

світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв’язування навчально-

пізнавальних і практично зорієнтованих задач [2]). А отже, організація навчально-виховного 

процесу з навчання математики передбачає не тільки формування предметної математичної 

компетентності, а й окремих ключових (більш загальних, що виходять за межі одного 

предмета) компетентностей. Формування зазначених компетентностей підпорядковується 

реалізації загальних завдань шкільної математичної освіти, що здійснюється на всіх ступенях 

школи. Виконання окремих завдань можливе тільки за умови усвідомленого проектування 

змісту навчального матеріалу до кожного уроку математики з урахуванням наступності та 

перспективності в навчанні. 

Конструювання змісту освіти здійснюється системно, у взаємозв’язку різних факторів, які 

впливають на якість навчання. Пріоритет належить добору і вдосконаленню змісту, що 

враховує його наступність і перспективність, потенційні можливості для взаємозв’язку 

навчання, виховання та розвитку, достатність за тривалістю навчання, об’єктивні передумови 

для організації навчальної діяльності різних видів складності. Нині в школах України діє 

майже сорока варіантів навчальних планів, які враховують потреби різних типів навчальних 

закладів і особливості регіонів. Разом з тим залишається актуальним питання впорядкування 

змісту уроку і форм організації навчального процесу з акцентом на розвиток особистості та в 

рамках діючих навчальних програм. 

Одним із визначальних компонентів процесу навчання є його мета, яку розглядаємо як 

мисленнєве передбачення кінцевого результату. Загальну мету освіти, як уже було зазначено, 

визначає суспільство. Вона відображається в державних документах, а потім конкретизується в 

програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для учителів, 

дидактичних матеріалах для учнів.  

Організація процесу навчання на уроці першочергово пов’язана з чітким визначенням 

його мети, а також усвідомленням і прийняттям її учнями. Цільові установки навчання 

спричиняють розуміння школярами сутності і способів організації навчально-пізнавальної 

діяльності в процесі опанування наукового змісту предмета. Під час проведення кожного уроку 

проектуємо триєдину мету. До першої складової мети уроку належать цілі навчальні: 

оволодіння знаннями, уміннями, навичками; до другої  цілі розвиваючі: розвиток 

інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфер особистості, розвиток 

операцій мислення; до третьої  цілі виховні: формування наукового світогляду; моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культур тощо. Це означає, що 

проектуючи проведення уроку, учитель повинен чітко визначити завдання навчання, розвитку 
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та виховання учнів через зміст. У процесі цього він конкретизує рівень, на якому будуть 

здійснюватися цільові установки: загальне ознайомлення з новою темою, засвоєння 

теоретичного аспекту матеріалу, що вивчається, формування практичних умінь і навичок, 

перевірка знань тощо.  

Продовжуючи розглядати процес проектування, звертаємо увагу на взаємозв’язок  мета 

 результат. Виокремлюючи мету уроку, необхідно чітко передбачати результат діяльності 

учнів, тобто перехід мети на мову зовнішньо виражених дій, за якими можна спостерігати. Так, 

результат навчання необхідно поділити на складові та описати їх через виконання конкретних 

операцій, вправ, формування простих навичок тощо. 

У процесі проектування результату уроку пропонуємо враховувати  дослідження 

Б. Блума, А. Харроу, Е. Симпсон щодо визначення типів результатів: когнітивний, афективний, 

психомоторний [3].  

Під когнітивним результатом розуміється формування знань через розширення, 

поглиблення та розвитку інтелектуальних навичок. Афективний результат  формування та 

розвиток системи цінностей через емоційне навчання (почуття, цінності, оцінка, мотивація та 

ін.). Психомоторний результат  розвиток кінетичної сфери та прикладних навичок. 

Отже, у процесі проектування результатів діяльності учнів слід розглядати в комплексі їх 

досягнення (табл. 1).  

Таблиця 1 

Взаємозв’язок типів результатів навчання через відповідні категорії 

Когнітивний Афективний Психомоторний 

Знання Поінформованість (отримання, 

сприйняття) 

Імітація (копіювання дії, 

спостереження, повторення) 

Розуміння Реагування (прийняття участі) Маніпуляція (відтворення дії за 

інструкцією, з пам’яті та ін.)  

Використання/ 

застосування 

Оцінка (надавати значення та виражати 

особисті думки) 

Точність (виконання завдань без 

допомоги) 

Аналіз Організація (переборення внутрішніх 

сумнівів та розроблення системи 

цінностей) 

Артикуляція (адаптація та 

інтегрування досвіду для 

вирішення нестандартних 

завдань) 

Синтез Зосередженість (формування системи 

переконань)  

Природність (діяльність доведена 

до автоматичного виконання) 

Оцінювання   

Досліджуючи у програмі окреслені напрями формування цілісного результату навчання 

через державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня, які враховуються авторами 

підручників, ми звертаємо увагу на необхідність розробки різних видів доповнень до 

підручників, оскільки їх практичний зміст не охоплює всі компоненти розвитку мислення учня, 

унаслідок чого порушується системність формування поняття.  

На наше переконання, необхідно зробити акцент на деяких аспектах організації 

навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках математики шляхом деталізації важливого 

компонента діяльності – виконання навчально-дослідницьких завдань, оскільки вони тісно 

пов’язані із змістовним (теоретичним) узагальненням, підводять учня до формування вмінь і 

навичок узагальнювати та систематизувати навчальний матеріал, до опанування нових 

способів дії.  
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СУТНІСТЬ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ – МЕТАЛУРГІВ 

Горшкова Г.А. 
ДВНЗ « Криворізький національний університет» Криворізький металургійний інститут 

Одним із принципів на яких ґрунтується державна політика у галузі вищої освіти є « 

інтеграція системи вищої освіти України у світову освітню систему при збереженні і розвитку 

досягнень та традицій української вищої школи» [4]. Процес інтеграції при цьому 

розглядається не як просте «пристосування» системи вищої освіти до нових реалій, а як засіб 

набуття нових якісних ознак. 

Поштовхом для вдосконалення вищої освіти є реалії функціонування суспільства. У 

результаті здобуття вищої освіти відбувається задоволення як фахових, так і духовних потреб 

особистості. Випускник вишу повинен бути конкурентно–спроможним на ринку праці, мати 

вміння і професійну мобільність – швидко реагувати на зміни, що відбуваються в практичній 

діяльності. Він зобов’язаний спостерігати, аналізувати, вносити пропозиції, відповідати за 

прийняті рішення. Як зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 

2021 роки – «сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних 

знань, а здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, мінливих життєвих ситуаціях, 

переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян» [4]. 

Особливе місце у підготовці майбутніх інженерів– металургів займає практично– 

прикладний аспект загальнонаукового знання, який формується системою фундаментальних 

дисциплін, до яких відноситься вища математика. Вивчення дисциплін математичного циклу 

сприяє накопиченню певної системи знань, умінь і навичок, що є основою для вивчення 

дисциплін професійної та практичної підготовки, є інструментом для розв’язування 

прикладних задач. Майбутні інженери – металурги повинні володіти основами математичного 

апарату, щоб мати змогу перекладати професійні задачі на мову математики та математичного 

моделювання. 

Проблема реалізації прикладної спрямованості фундаментальних курсів не втратила своєї 

актуальності. Важливі аспекти прикладної спрямованості курсу математики знайшли своє 

відображення у багатьох дисертаційних дослідженнях та працях відомих науковців. Так, 

теоретичне обґрунтування вона отримала в роботах науковців – методистів Г.П. Бевза , 

А.М. Колмогорова, Т.В. Крилової, О.В. Семенихіної, К.В. Власенко, М.О. Терьошина, 

С.А. Ракова та інших. 

У науковій літературі виділяють два види спрямованості: професійну та прикладну. На 

думку Г.Г. Кашканової та А.А. Кашканова професійну спрямованість доцільно розглядати з 

трьох сторін: предметної, соціальної і психолого–педагогічної. Структура професійної 

спрямованості особистості являє систему потреб, інтересів, мотивів, певних вмінь і навичок, 

які сприяють набуттю майбутніми фахівцями самостійного бажання і прагнення до постійного 

удосконалення знань, до постійного професійного зростання [2]. Принцип професійного 

зростання трактується в двох напрямках. Згідно з першим напрямом ( В.Д. Шадріков, 

О.Б. Каганов, Т.М. Альошина, Н.В. Кузьміна та інші), професійну спрямованість розглядають 

як систему потреб,мотивів, інтересів і нахилів, що виражають позитивне ставлення особистості 

до майбутньої професії. Другий напрям у трактуванні професійної спрямованості полягає в 

тому, що розглядається проблема добору змісту освіти на основі міжпредметних зв’язків 

загальнонаукових, загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін (А.Я. Кудрявцев, 

А.Ф. Салімова, Н.М. Самарчук,О.А. Фатєєва). 

Аналіз наукової літератури свідчить, що існує декілька визначень професійної 

спрямованості. Так, Р.А. Нізамов розглядає професійну спрямованість навчально–виховного 

процесу у ВНЗ як специфічний принцип дидактики вищої школи. На думку 

А.Я. Кудрявцева,професійна спрямованість – міжпредметні зв’язки загальнонавчальних та 

загально– технічних дисциплін. М.І. Махмутов принцип професійної спрямованості виділяє як 

вид взаємозв’язку змісту соціальної та технічної сторони праці в структурі освіти (своєрідне 

використання педагогічних засобів), при якому забезпечується засвоєння студентами знань, 
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вмінь, навичок, що передбачені програмами, і одночасно, вдало формується інтерес до даної 

професії, ціннісне відношення до неї, професійні якості особистості майбутнього працівника 

[3]. У своїх дослідженнях К.В.Власенко професійну спрямованість ототожнює із застосуванням 

змісту навчального матеріалу та організацією його засвоєння в таких формах і видах 

діяльності, які відповідають системній логіці побудови курсу математики і моделюють 

пізнавальні і практичні завдання професійної діяльності майбутнього фахівця. Г.І. Худякова 

розглядає професійну спрямованість як основу мотивації і гуманізації навчання студентів 

майбутньої професії, як єдність двох аспектів: змістового та процесуального. Змістовий аспект 

включає зміст навчання, який передбачає майбутню професійну діяльність студентів та 

прикладну спрямованість навчання. Процесуальний аспект професійної спрямованості 

навчання містить комплекс методичних засобів, систематичне застосування яких навчає 

студентів використовувати систему знань загальнонаукових предметів при вивченні 

спеціальних дисциплін. 

Паралельно із поняттям професійної спрямованості в науково – методичній літературі 

розглядається поняття прикладної спрямованості. Ю.М. Колягін,В.В. Пікант визначають 

прикладну спрямованість навчання математики як орієнтацію змісту і методів навчання на 

застосування математики в техніці і суміжних науках, у професійній діяльності, в народному 

господарстві і побуті. На думку В.А. Долінгера, прикладна спрямованість навчання 

математичних знань повинна означати як їх практичне застосування, так і їх теоретичне 

значення в самій математиці. Лише в цьому випадку буде виховуватися в учнів справжня 

повага до сили наукових знань. В.В. Фірсов зазначає, що сутність поняття прикладної 

спрямованості полягає в здійсненні цілеспрямованого змістового та методологічного зв'язку 

математики з практикою шляхом введення до шкільної математики специфічних 

моментів,характерних для дослідження прикладних проблем математичними методами. В 

наукових працях Й.М. Шапіро орієнтує зміст та методи навчання математики на тісний зв’язок 

з життям, основами інших наук, на підготовку школярів до використання математичних знань 

в майбутній професійній діяльності, на широке застосування в процесі навчання ІКТ. А 

М.О.Терьошин орієнтує зміст та методи навчання на застосування математики для 

розв’язування задач, які з’являються зовні математики. 

Узагальнюючи зазначені підходи, під прикладною спрямованістю будемо розуміти 

орієнтацію змісту та методів навчання на застосування математики до розв’язання задач, що 

виникають у процесі професійної діяльності. Професійна спрямованість навчання включає 

прикладну спрямованість навчання і є однією з форм прояву міжпредметних зв’язків. Цієї 

думки дотримується О.В Александрова: « професійна спрямованість – це вид навчальної 

діяльності, що включає в себе прикладну спрямованість навчання, в результаті якої формується 

всебічно розвинена особистість випускника – спеціаліста, готового до розв’язання професійних 

задач в динамічних умовах сучасного суспільства» [1 ]. Можна виділити два основні шляхи 

реалізації прикладної спрямованості навчання математики майбутніх інженерів – металургів: 

– розв’язування задач, які демонструють застосування методів математики в металургії, 

техніці, економіці; 

– розкриття  міжпредметних зв’язків математики зі спеціалізованими дисциплінами. 

Таким чином, суть прикладної спрямованості вищої математики полягає у встановленні 

змістового та методологічного зв’язку курсу з практикою, який є необхідною умовою для 

успішного засвоєння як фундаментальних дисциплін так і дисциплін професійно–оріентованих. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ МАЙБУТНІМ ПРОГРАМІСТАМ 

Григор’єва В.Б.  
Херсонський державний університет 

В условиях развития глобальных информационных процессов для решения социально-

экономических проблем общества актуализируется важность внедрения в образование новых 

информационных образовательных технологий, в разработку и освоение которых 

вкладываются большие средстваІнтенсивне застосування комп’ютерної техніки та засобів 

телекомунікаційного зв’язку у всіх сферах життєдіяльності обумовлює проблему розробки та 

використання інформаційних систем та програмного забезпечення. Виникає потреба 

суспільства у кваліфікованих спеціалістах в галузі обчислювальної техніки, які здатні до 

швидкої адаптації в умовах розвитку глобальних інформаційних процесів для вирішення 

соціально-економічних проблем. У зв’язку з цим оСоответствующие положения нашли 

отражение в принятой в конце 2001 года Правительством Российской Федерации Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года.Одним из основных 

направлений развития высшего образования в этих документах признается «.обеспечение 

условий для развития личности и творческих способностей студентов, индивидуализации 

форм, методов и систем обучения, в том числе на основе вариативных профессиональных 

образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования» 

[119].дним з основних напрямків розвитку вищої освіти визнається забезпечення умов для 

розвитку особистості та творчих здібностей студентів, індивідуалізації форм, методів і систем 

навчання. Успешному осуществлению этого направления способствует также формирование 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

использование нового поколения учебников и учебных пособий, средств обучения, развитие 

форм обучения и их гибкого сочетания в образовательном процессе, введение новых 

технологий и методов обучения, включая развивающие, личностно-ориентированные, 

модульные и информационные технологии.Успішному здійсненню цього сприяє формування 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, використання нового покоління 

підручників та навчальних посібників, засобів навчання, введення нових технологій і методів 

навчання, включаючи розвиваючі, особистісно-орієнтовані, модульні та інформаційні 

технології. Вместе с тем, постоянно увеличивается объем научно-технической информации, 

которая должна быть освоена студентами в процессе обучения.Разом з тим постійно 

збільшується обсяг науково-технічної інформації, яка повинна бути освоєна студентами в 

процесі навчання, постає проблема гострої нестачі часу, необхідного для вивчення великої 

кількості складних навчальних дисциплін. Таким образом, налицо противоречие между 

изменившимися требованиями к квалификации инженеров и традиционными методами 

преподавания , которые оказываются неэффективными при резком увеличении объемов 

учебной информации.В результаті цього виникають протиріччя між вимогами до кваліфікації 

майбутніх програмістів та традиційними методами викладання, які виявляються не досить 

ефективними при різкому збільшенні обсягів навчальної інформації. ЦяСложившаяся ситуация 

объясняет своевременность постановки таких образовательных целей, как применение новых 

информационных технологий в обучении студентов технических вузов и, как следствие, 

повышение качества их предметной подготовки.ЦяЦяЦмиро     ситуація обумовлює 

постановку таких освітніх цілей, як застосування нових інформаційних технологій у навчанні 

студентів інженерних спеціальностей і, як наслідок, підвищення якості їх предметної 

підготовки. Дополняя цели обучения для студентов первых курсов, можно утверждать, что в 

первую очередь необходимо развивать их познавательную самостоятельность, формировать 

умения самообразования, изучать современную вычислительную технику.Враховуючи основні 

цілі навчання студентів перших курсів, можна стверджувати, що в першу чергу необхідно 

розвивати їх пізнавальну самостійність, формувати вміння самоосвіти, що досягається при 
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вивченні студентами дисциплін природничо-наукового циклу, у тому числі й аналітичної 

геометрії.  

Данная дисциплина является основой графической грамотности , которая приобретает 

особое значение в условиях современного производства, оснащенного станками с 

программным управлением, робототехникой и системами автоматизированного 

проектирования.ВВВ В багатьох університетах країни створені і активно працюють наукові 

колективи з проблематики, пов’язаної з використанням ІКТ у галузі освіті. Одним з  

результатів роботи в цьому напрямку є розробка програмних засобів навчального призначення 

як для загальноосвітніх, так і професійних закладів України, зокрема, педагогічного 

програмного засобу (ППЗ) "Аналітична геометрія", розробленого колективом науково-

дослідного інституту інформаційних технологій Херсонського державного університету під 

керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Львова М.С. Головна мета 

педагогічного програмного засобу "Аналітична геометрія" – на основі єдиної системи вивчення 

всього теоретичного і практичного матеріалу розкрити теоретичні основи сучасної аналітичної 

геометрії,  сформувати практичні вміння та навички, необхідні для аналізу, дослідження та 

розв’язання прикладних задач, надати допомогу викладачеві у здійсненні диференційованого 

підходу до навчання, сприяти більш повному та глибокому засвоєнню студентами навчального 

матеріалу, закріпленню його в пам'яті. ППЗ містить набір модулів-складових для курсу: 

підручник, задачник, опорні конспекти, аналітичні задачі, лекції. Умовно весь матеріал можна 

поділити на дві частини: теоретична та практична. Практична частина може застосовуватися 

під час проведення лекційних занять, а також при вивченні матеріалу студентами самостійно. 

Розроблені опорні конспекти з таких тем курсу, як: метод координат, рівняння прямої, лінії 

другого порядку, класифікація кривих другого порядку, рівняння ліній в полярних 

координатах, елементи векторної алгебри, рівняння прямої та площини у просторі, поверхні 

другого порядку. До основних тем розроблені завдання практичного характеру, що містять 

базові задачі з курсу аналітичної геометрії та забезпечують перехід від навчально-пізнавальної 

самостійної діяльності студентів до якісного засвоєння ними навчального матеріалу, 

збагачують та реалізують активність і самостійність. Крім того, розв’язування практичних 

задач з курсу допомагає студентам не лише здобувати нові знання та закріплювати набуті 

навички, але й розвиває пізнавальну діяльність, допомагає відчути свою інтелектуальну 

спроможність незалежно від рівня їх підготовки, що робить продуктивним процес навчання, 

спонукає до творчої діяльності, саморозвитку та вдосконалення. 

Традиційна система навчання аналітичної геометрії на інженерних спеціальностях вузів 

не в повній мірі забезпечує досягнення однієї з основних цілей – розвиток розумової та 

алгоритмічної діяльності. В умовах невеликого обсягу навчального часу на математичні 

дисципліни, в тому числі на аналітичну геометрію, актуальною проблемою виступає пошук 

засобів, методів та форм активізуючої дії на розумову діяльність майбутніх програмістів в 

процесі навчання, які спрямовані на підвищення рівня сформованості прийомів розумової 

діяльності. І до таких методів навчання відносяться методично обґрунтовані методи 

застосування ІКТ в процесі навчання, оскільки не зважаючи на те, що геометричний тип 

міркувань найменше піддається комп’ютеризації, проте інформаційні технології виявляються 

досить корисним інструментарієм в геометричних дослідженнях. Саме тому гармонійне 

поєднання фундаментальних принципів традиційного навчання та сучасних інформаційних 

технологій відкриває широкі можливості для якісної перебудови принципів та методів 

навчання математичним дисциплінам, в тому числі й аналітичної геометрії. 
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ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» В МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Гудирева Е.М. 
Херсонська державна морська академія 

У сучасному інформаційному суспільстві вміння отримувати нові знання і на їх основі 

удосконалювати свої професійні навички є визначальним фактором успішності фахівця. 

Сучасні молоді люди черпають інформацію аж ніяк не в бібліотеках, а в більшій мірі в 

глобальній мережі Internet. Тому використовувати цей потужний ресурс при підготовці 

фахівців будь-якого профілю доцільно, а при підготовці судноводіїв просто необхідно в силу 

специфіки їх майбутньої роботи далеко від стаціонарних «паперових» джерел інформації. 

Використання мережі Internet для набуття професійних знань, насамперед, вимагає 

перебудови свідомості курсанта, приведення його до розуміння того, що Internet не тільки 

«місце» для розваг, а величезна потужна середовище для самоосвіти та самовдосконалення. 

Цей процес досить тривалий і в нього повинні бути залучені викладачі різних дисциплін, які 

повинні показати курсанту що, де і як він може знайти і застосувати при вивченні тієї чи іншої 

дисципліни. 

Таким чином, дослідження пов'язані з використанням глобальної мережі Internet у 

навчальному процесі ВНЗ сьогодні як ніколи актуальні. 

Система морської освіти бере свій початок від реформ Петра І. В основу створюваної ним 

системи професійної освіти Петро I поклав вивчення математики, об'єктивно і суб'єктивно 

оцінюючи її велику роль в морському та військово-технічному навчанні. 

І сьогодні математична освіта - найважливіша складова фундаментальної підготовки 

сучасних судноводіїв. 

Метою проведеного нами дослідження є з'ясування можливостей організації вивчення 

курсу «Вища математика» із застосуванням мережевих (Internet) технологій у вищому 

навчальному закладі морського профілю. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені і реалізовані наступні завдання: 

• вивчення проблеми організації навчального процесу із застосуванням засобів мережевих 

(Internet) технологій; 

• створення особистого сайту викладача вищої математики в морський академії та 

організація навчального процесу з його застосуванням; 

• аналіз досвіду викладання курсу «Вища математика» в морській академії із 

застосуванням особистого сайту викладача. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про те, що в сучасний час 

найбільш пріоритетними напрямами вдосконалення викладання у вищій школі є застосування в 

навчальному процесі новітніх інформаційних технологій і підвищення ефективності організації 

самостійної роботи курсантів. Ці напрями мають особливу значимість при організації 

навчального процесу у ВНЗ морського профілю. 

В даний час в мережі Internet існує досить сервісів, які дозволяють навіть новачкам легко 

і безкоштовно створити свій сайт, використовуючи візуальний редактор і конструктор блоків. 

Наприклад, uCoz, Wix, Moodle. 

Саме загальнодоступність і простота створення свого сайту, його подальше 

вдосконалення, модифікація і внесення доповнень зумовило появу безлічі сайтів освітнього, 

навчального характеру. Так, наприклад, в Херсонській державній морській академії тільки 

викладачами вищої математики розроблені три сайти, які з успіхом застосовуються в 

повсякденній роботі. 

Створення різних за формою і структурою проектів, спрямованих на досягнення однієї 

спільної мети - підвищення якості знань курсантів з вищої математики, різними викладачами 

однієї кафедри дозволяє в рамках обміну досвідом вдосконалювати шляхи і способи 

досягнення цієї мети. Крім того, це зручно курсантам, з якими працює викладач. 

«ХДМА. Вища математика судноводіям» - досить складний сайт, розроблений нами на 

платформі uuCCoozz, з метою вирішення вище вказаних завдань у процесі викладання вищої 
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математики в Херсонської державної морської академії курсантам факультету судноводіння. 

Сайт використовується як у позааудиторної роботі курсантів, так і при проведенні лекцій і 

практичних занять з вищої математики в аудиторіях академії. Для роботи з сайтом, 

користувачеві не потрібні ніякі додаткові програмні продукти крім стандартних, наявних на 

будь-якому комп'ютері засобів виходу і роботи в Internet. 

Відзначимо, що всі навчальні матеріали зберігаються на google-диску викладача і на 

сторінках сайту розміщені тільки гіперпосилання до них. Вносити зміни може тільки викладач 

на своєму google-диску. Відзначимо також, що всі навчальні матеріали представлені на двох 

мовах - українською та російською, так як в академії навчаються випускники шкіл, як з 

українською, так і з російською мовами навчання. 

Сайт містить три основні розділи «Дошка оголошень», «Навчальні матеріали» і 

«Успішність» і допоміжні невеликі бокси «Друзі сайту», «Міні-чат», «Статистика», 

«Календар», передбачена також можливість виходу на форум. 

Дошка оголошень. Розділ складається з двох частин. «Стаціонар» - місце розміщення 

оголошень для курсантів денної форми навчання. Це оголошення, що стосуються повсякденної 

роботи. «Заочне відділення» - місце розміщення оголошень для курсантів заочної форми 

навчання. Це оголошення, що стосуються термінів проведення сесії, а також містять 

інформацію про те які теми виносяться сесію, теми домашніх і аудиторних контрольних робіт і 

зразки їх вирішення. 

Навчальні матеріали. Розділ складається з трьох основних модулів: «Сьогодні», 

«Попереднє», «УМКД» і допоміжного «Додатково». 

У модулі «Сьогодні» представлена тільки та тема, яка вивчається протягом поточного 

тижня. Вважаємо, що особливо важливо, щоб в кожний момент часу в цьому розділі сайту були 

представлені тільки ті матеріали, які необхідні курсантам для розуміння теми що вивчається в 

даний момент часу, подібно до того, як на нашому письмовому столі знаходяться тільки ті 

книги і зошити, якими користуємося в даний момент часу, а всі інші знаходяться на полиці або 

у шафі. Модуль «Сьогодні» найбільш затребуваний модуль цього розділу, до нього 

звертаються, як правило, всі курсанти. 

У модулі «Попереднє» представлена тільки та тема, яка вивчалася безпосередньо перед 

розглянутої сьогодні. Модуль менш затребуваний, так як до нього звертаються в основному 

курсанти, які з якихось причин (служба, хвороба, неуспішність) не отримали залік по темі. 

У модулі «УМКД» представлені всі навчальні матеріали. Структура цього модуля 

відповідає змісту «Навчально-методичного комплексу дисципліни «Вища математика»: робоча 

програма курсу, лекції та практичні заняття, контрольні завдання з кожної теми, список питань 

і завдань, які виносяться на іспит. Модуль курсантами стаціонару затребуваний ще менше, так 

як до нього звертаються в основному ті, хто не отримали залік з якої-небудь темі, але більше 

затребуваний курсантами-заочниками. 

У всіх модулях робота з методичним матеріалом організована у вигляді ступеневого 

спливаючого меню. Вибираючи лекцію, практичне заняття, контрольну роботу курсант також 

вибирає і мову, на який він хоче працювати, що призводить до відкриття google-документа на 

обраній мові. 

Допоміжний модуль «Додатково» складається з підмодуля «Бібліотека», що містить 

посилання на корисні джерела в мережі Internet і підмодуля «Media», що містить 

відеоматеріали та презентації. 

Успішність. Розділ містить електронні журнали успішності курсантів, які ведуться 

викладачем протягом всього курсу вивчення вищої математики. Журнали являють собою 

google-таблиці і зберігаються на google-диску викладача. Дані в журналах постійно 

коригуються, організований автоматичний «прогноз» підсумкової оцінки. Це, мабуть, самий 

затребуваний розділ сайту. 

Ведення такого віртуального журналу дозволяє більш ефективно організувати навчальний 

процес, так як курсанти бачать свої оцінки в той же або на наступний день після здачі 

контрольної роботи, а не чекають тиждень до наступного практичного заняття. Як правило, раз 

на тиждень проводиться аудиторна консультація та курсанти можуть підготуватися і перездати 
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роботу на тому ж тижні, ще до початку вивчення нової теми, що благотворно позначається на 

успішності курсантів. 

Мережеве Internet-спілкування викладача та курсанта забезпечується засобами текстового 

обміну з використанням телеконференцій (форумів), електронної пошти, чату. Це, перш за все, 

проведення online-консультацій і можливість для курсантів спілкуватися з викладачем у 

позаурочний час, висловити свою думку про спільну роботу. 

Застосування «ХДМА. Вища математика судноводіям» при викладанні вищої математики 

на 1-2 курсах у морській академії курсантам денної та заочної форм навчання показало, що у 

курсантів з'явився додатковий інтерес до навчання, вони стають більш самостійними, більш 

уважними і зосередженими. 

Можливість доступу до навчальних матеріалів в любий час і в будь-якій точці земної кулі 

особливо важлива в морському навчальному закладі, так як курсанти, окрім навчання, несуть 

службу, можуть перебувати в рейсі і тому пропускають заняття. На сайті вони беруть необхідні 

їм матеріали і працюють самостійно, консультуючись з викладачем в аудиторії або на форумі. 

Прогнозування кінцевого результату роботи курсантів - підсумкової оцінки стимулює 

курсантів до навчальної роботи, а прозорість у виставленні оцінок і той факт, що курсант в 

будь-який час може побачити свої оцінки і порівняти їх з оцінками товаришів формує здорове 

змагання, що так само сприяє підвищенню успішності курсантів. 

Робота курсантів і викладача в режимі форуму формує як в одних, так і в інших вміння 

працювати з сучасними Internet-технологіями, вміння спілкуватися, удосконалює культуру 

спілкування. 

КОМБІНАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОГО І ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕМ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ 

Квітка Т.В. 
Криворізький національний університет 

В найбільш розвинених країнах освіта активно впливає на розвиток всіх сфер життя, що 
тягне за собою потребу в підвищенні рівня освіченості. Крім того постійно зростають обсяги 
інформації, швидко оновлюються зміст, форми, методи і знаряддя навчання, збільшуються 
терміни навчання, згідно концепції навчання протягом життя. Згідно головних принципів 
освітньої політики України, освіта повинна, зокрема, забезпечувати умови для всебічного 
розвитку особистості, бути гнучкою і прогностичною,  різноманітною, інтегрованою з наукою і 
практикою. 

Більшість дослідників наголошує на тому, що базовими вимірами інноваційної культури 
є: індивідуалізм (як цінність індивідуальних досягнень); високо розвинуті індивідуальна і 
колективна творчість; напористість у творчому пошуку, розв’язанні проблем, реалізації 
поставлених цілей і завдань тощо; здатність жити і ефективно діяти в умовах невизначеності. 

За дослідженнями вітчизняних соціологів наприклад П.Д.Фролова ментальні цінності 
українського суспільства дещо відрізняються від нав’язуваних інформаційним суспільством: 
колективізм – замість цінність  індивідуальних досягнень; консерватизм – замість 
спроможності жити і ефективно діяти в умовах невизначеності; традиційність – замість 
творчості; флегматичність – замість напористості в досягненні цілей і реалізації поставлених і 
завдань. 

В останні роки актуальним стає навчання у співпраці, що включає студентів в навчальний 
процес як рівноправних його учасників і забезпечує особистісно-орієнтований підхід, що є 
ознакою інноваційного навчання. Ознаками особистісно-орієнтованого навчання є те, що 
навчання – подія в житті особистості, що дає цінний життєвий досвід, в якому отримання 
знання є елементом; в процесі такого навчання, зокрема, використовуються навчальної гри, які 
стають джерелом досвіду. 

Традиційне навчання має наступні проблеми: по-перше традиційна модель навчання 
авторитарна, а не демократична,

  
обмежується рамками навчальної програми та курсовими 

завданнями; по-друге, успіх моделі багато в чому залежить від якостей і здібностей однієї 
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фізичної особи: викладача (учителя); по-третє, мотивація студента може бути проблематичною 
(Hidi & Harackiewicz, 2000), як відомо будь-якому викладачу. 

Студентів слід направляти і вчити освоювати дисципліну у співпраці, утворюючи групи 
(спільноти) однолітків, які поєднуються спільною метою. Взаємодіючи один з одним навіть 
при розв’язуванні типових навчальних задач, студенти обмінюються знаннями, спільно 
шукають розв’язання проблеми, джерела додаткової інформації. Співробітництво виробляє у 
них більш високий рівень мотивації, особливо коли вибір предмета і методів навчання 
залишаються повністю за ними. Таким чином навчання в спільнотах більш відкрите і більш 
гнучке. До такого висновку приводять нас дослідження іноземних вчених Г.Аланжік, 
М.Аланжік, що вивчали он-лайн співробітництво при навчанні математики. 

Як іноземні дослідники так і українські вбачають проблему у введенні інновацій в 
навчанні в наступному: спочатку ставлення до інновацій може бути позитивне, оскільки 
пов’язане з оптимістичними очікуваннями. Але по мірі її реалізації й рефлексування з приводу 
її результатів і наслідків, авансований оптимізм переходить у розчарування. Тому поруч з 
популяризацією інновацій (семінари, навчання і тощо), їх треба обережно і послідовно вводити 
в навчальний процес поряд зі звичними лекціями і семінарсько-практичними заняттями. 
Пропонуємо використовувати синанон-метод для систематизації знань студентів з теми 
«Скалярний, векторний, мішаний добуток векторів» групу можна розбити на чотири частини: 
три команди і групу експертів. По учаснику з кожної команди опиняється на «гарячому 
стільці» інші дві команди задають послідовно питання з однієї з підтем, в тому числі і 
провокативні, але не образливі, вимагають пояснень і уточнень. Експерти слідкують за 
відповідями зважаючи на їх правильність і стриманість учасника. Учасник на «стільці» 
змінюється. Питання продовжуються і т.д. Даний метод не тільки дозволяє перевірити рівень 
засвоєння теоретичного матеріалу, а також виступає тренінгом у міжособистісних стосунках, 
вимагає від студентів концентрації, стриманості, толерантності, дозволяє скоректувати 
поведінку учасників в групі, вчить взаємодії в команді. Оскільки дана тема вивчається на 
початку першого курсу, то такий підхід також сприяє пристосуванню студентів до освітніх 
інновацій. Таким чином поєднується традиційне навчання і інноваційне, в якому студент стає 
рівноправним учасником процесу, що включається в нього, як активна особистість, роль 
викладача змінюється до ролі модератора. Таке поєднання сприяє просуванню нових 
педагогічних технологій в вітчизняній освіті. 

Супутньою задачею, що розв’язується в процесі такого навчання є розвиток 
мотиваційного компоненту самоосвітньої діяльності. Таким чином ми поєднуємо традиційне 
викладання курсу «Вищої математики» з новітніми педагогічними технологіями, що 
збагачують досвід студентів як в предметному ключі так і в розвитку його особистості. 

Література:  
1. Петрунько О. В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями. / О. В. Петрунько // Наукові записки 

Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012, № 5 – с. 70-76. 

1. Фролов П.Д. Ментальні виміри інноваційної культури // Ел. ресурс. Gorjan Alagic, Mara Alagic 

Collaborative Mathematics Learning in Online Environments. // Visual Mathematics and Cyberlearning. Mathematics 

Education in the Digital Era . Volume 1. - 2013, pp 23-48.  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ТЕМЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кирюхова Е.Н. 
Барановичский государственный университет, Республика Беларусь 

Введение. В качестве общих приемов учебной деятельности, которыми должны овладеть 
студенты при изучении математики и дисциплин экономического цикла, выделяют следующие 
интеллектуальные умения и их составляющие: умение решать задачи; способность к 
математическому моделированию; умение логически мыслить; коммуникативные умения; 
умение применять информационные технологии (ИТ). Будущий экономист должен обладать 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gorjan+Alagic%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mara+Alagic%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-2321-4
http://link.springer.com/bookseries/10170
http://link.springer.com/bookseries/10170


 113 

и исследовательской деятельности, опытом социально-оценочной деятельности. Две последние 
составляющие формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов (СРС). 
Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки 
специалистов [1].  

В настоящее время на CРC отводится около половины запланированного на изучение 
предмета времени. Причем количество аудиторных часов, отводимых на математику в вузах, 
сокращается. Такое положение требует более эффективного проведения аудиторных занятий и 
организации СРС. Главный недостаток в организации СРС – однообразие форм ее проведения. 
Поэтому в современных условиях организации учебного процесса, задачи совершенствования 
ее содержания и методов являются актуальными.  

Методология исследования. Объект исследования ― процесс организации СРС. 
Предмет исследования ― методика организации СРС с использованием информационных 
технологий. Цель исследования ― разработать методику организации СРС по теме 
«Дифференциальные уравнения (ДУ)» с использованием информационных технологий. 

На первом этапе создан сайт кафедры, на котором размещены материалы для 
организации СРС: материалы с лекциями, справочные материалы, решения типовых задач, 
индивидуальные задания для самостоятельного выполнения, тесты, тренинги и т.п. Важной 
формой обучения в рамках предлагаемой методики становится СРС, выполняемая дома за 
собственным компьютером или в компьютерном классе ВУЗа.  

Всего по теме «Дифференциальные уравнения» студенты выполняют четыре 
самостоятельные работы: «ДУ первого порядка», «ДУ второго порядка», «Системы ДУ», 
«Приложения ДУ».  По каждой теме студент получает домашние задания, требующие 
непосредственных математических расчетов, а  также творческие индивидуальные задания для 

реализации в MathCad, Mathematica, Maple, задания по созданию презентаций в Power Point. 

В четвертой теме предложены задачи прикладной экономической направленности. 
Самостоятельная работа над индивидуальными творческими заданиями, организованная с 
помощью использования компьютерных программ, будет более эффективной, если студенты 
будут работать в группах по 2-3 человека, что дает возможность непосредственного обмена 
результатами процессов познания между студентами и создает благоприятные условия для их 
активного включения в учебный процесс.  

Вывод. Применение ИТ позволяет создать модель организации СРС, в которую будут 
включены как программные, технические и содержательные составляющие, так и возможность 
контроля и мониторинга самостоятельной работы. Предложенная методика организации СРС с 
использованием ИТ позволит качественно повысить уровень выполнения внеаудиторной 
работы студентами, влияя, таким образом, на качество обучения в целом. 

Литература: 
1. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие/ под ред. М. В. Булановой-Топорковой. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с. 

2. Темуров С.Ю. Методика организации самостоятельной работы студентов по курсу математического 

анализа с использованием ИТ/ С.Ю.Темуров // Молодой ученый. — 2012. — №6. — С. 428-431. 

ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

СТУДЕНТІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ 

Кислова М. А. 
Криворізький коледж НАУ 

Метою сучасної вищої інженерної освіти є підготовка таких фахівців, які б не лише 

досконало знали і правильно експлуатували доручену їм техніку, але й чітко розуміли 

принципи її застосування в різних умовах, мали здатність до постійної самоосвіти, 

самовдосконалення. Передусім ця задача має розв’язуватись у процесі навчання вищої 

математики. При визначенні теоретичних і методичних аспектів навчання вищої математики 

студентів інженерних спеціальностей технічних вищих навчальних закладів важливе значення 

мали науково-методичні дослідження таких вчених, як З. В. Бондаренко, К. В. Власенко, 
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І. М. Главатських, С. А. Кирилащук, В. І. Клочко , Т. В. Крилова, Т. С. Максимова, 

Г. О. Михалін, В. А. Петрук, М. В. Працьовитий, С. О. Семеріков, П. О. Стеблянко, 

І. М. Реутова та інших. Вони одностайні в тому, що розв’язання проблеми підвищення якості 

математичної підготовки студентів ВНЗ потребує глибокого засвоєння студентами основ 

математичної науки, вміння бачити й використовувати внутрішньопредметні й міжпредметні 

зв’язки, прикладну спрямованість курсу вищої математики, формування у студентів умінь 

застосовувати математику для розв’язування практичних задач. Вирішення проблеми 

вдосконалення математичної підготовки студентів інженерних напрямків на сучасному етапі 

розвитку суспільства можливе на засадах діяльнісного підходу до навчання, розвитком якого 

займалися такі вчені, як Г. О. Атанов, Б. Ц. Бадмаєв, П. Я. Гальперін, З. О. Решетова, 

Н. Ф. Тализіна. При проектуванні методичної системи навчання математики на засадах 

діяльнісного підходу первинною є діяльність, що задана характером майбутньої спеціальності, 

і дії, що складають цю діяльність. Враховуючи, що кінцевою метою навчання математики у 

ВНЗ є засвоєння способів дій, що забезпечують здійснення майбутньої професійної діяльності, 

необхідним є визначення цілей і змісту навчання математичних дисциплін для кожного 

конкретного напряму підготовки.  

Однією з дисциплін, яка є фундаментальною для навчання студентів технічних 

спеціальностей, а саме студентів-електромеханіків, є вища математика. Тому основну увагу 

необхідно приділити оновленню змісту навчання з даної дисципліни. В даній статті розглянуто 

проблему проектування змісту навчання вищої математики студентів-електромеханіків 

Згідно ГСВО інженер-електромеханік повинен: 

– в області математики та інформатики: 

1) мати уявлення: 

– про основні розділи вищої математики; 

– про математику як особливий спосіб пізнання світу, загальність її понять і уявлень; 

– про інформацію, сучасні засоби інформатики та інформаційних технологіях; 

– про математичне моделювання; 

2) знати і вміти використовувати: 

– основні поняття та методи математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної 

алгебри, теорії функцій комплексної змінної, операційного числення; 

– технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів; 

– методи теорії ймовірностей і математичної статистики, дискретної математики; 

3) володіти: 

– вживанням математичної символіки для вираження кількісних і якісних відносин 

об'єктів; 

– методами дослідження моделей з урахуванням їх ієрархічної структури та оцінки меж 

застосовності отриманих результатів; 

– основними прийомами обробки експериментальних даних; 

– діями над визначниками і матрицями; 

4) мати досвід: 

– аналітичного та чисельного розв’язування алгебраїчних рівнянь; 

– диференціювання та інтегрування функцій; 

– якісного дослідження, аналітичного та чисельного розв’язування звичайних 

диференціальних рівнянь; 

– аналітичного та чисельного розв’язування диференціальних рівнянь математичної 

фізики; 

– програмування і використання можливостей обчислювальної техніки і програмного 

забезпечення 

Мінімум змісту освітньої програми підготовки інженера-електромеханіка з математики 

містить такі розділи: основні алгебраїчні структури, векторні простори і лінійні відображення, 

булева алгебра, дії над визначниками і матрицями; геометрія: аналітична геометрія, 

багатовимірна евклідова геометрія, диференціальна геометрія кривих і поверхонь, елементи 

топологій; дискретна математика: логічні обчислення, графи, теорія алгоритмів, мови та 
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граматики, автомати, комбінаторика; аналіз: диференціальне й інтегральне числення, елементи 

теорії функцій і функціонального аналізу, теорія функцій комплексної змінної, диференціальні 

рівняння, операційне числення, ймовірність і статистика: елементарна теорія ймовірностей, 

математичні основи теорії ймовірності, моделі випадкових процесів, перевірка гіпотез, 

принцип максимальної правдоподібності, статистичні методи обробки експериментальних 

даних. 

Згідно ОПП місце і роль вищої математики в системі підготовки спеціалістів інженерів-

електромеханіків визначається наступним чином: математика належить до фундаментальних 

дисциплін і забезпечує основу теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і 

спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, 

проектування, дослідження і планування. Роль математики полягає в оволодінні 

математичними основами сучасного математичного апарату. Знання з математики дають 

можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові 

логічного та алгоритмічного мислення. 

ОГЛЯДОВІ ЗАНЯТТЯ КУРСУ «АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ», ЇХ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ 

У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МАТЕМАТИКА 

Кляцька Л.М.  
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Постановка проблеми. Контроль знань студентів у процесі вивчення фундаментальних 

дисциплін виконує кілька функцій: навчальну, контролювальну, коригувальну, виховну. 

Здійснюється він поступово на різних етапах навчання тому поділяться на поточний, 

модульний, підсумковий, залишковий. Кожен із вищеперелічених видів контролю має свої 

особливості, зокрема модульний контроль виступає одним із дієвих засобів для моніторингу 

навчальних досягнень студентів. Однак навіть за умови успішного  виконання різних видів 

робіт для модульного контролю (тестів, колоквіумів, контрольних, самостійних робіт), 

студенти не завжди спроможні сформувати цілісну картину вивченого курсу, яка б відображала 

зв’язки між основними поняттями, фактами, способами їхнього доведення, способами 

розв’язування типових і нетипових задач. Навіть найкращі з них не зажди в змозі «побачити ліс 

за деревами», а відтак можуть у подальшому мати утруднення у застосуванні отриманих знань 

для засвоєння нового матеріалу. Щоб усунути означену проблему ми пропонуємо проводити 

оглядові заняття. 

Мета статті схарактеризувати цілі, зміст, особливості підготовки й проведення оглядових 

занять з курсу «Алгебра і теорія чисел». 

Виклад основного матеріалу. Курс «Алгебра і теорія чисел» (АТЧ) займає одне з 

провідних місць у фаховій підготовці майбутнього фахівця математика. Він розрахований на 

324 години, з них аудиторних – 126 годин, лекцій – 60 год., практичних – 64 год. Вивчається 

цей курс протягом 3-х семестрів (ІІ, ІІІ, IV). Після закінчення курсу пропонуємо проводити 

оглядові заняття, метою яких є забезпечити усвідомлення студентами цілісності курсу, а саме 

зв’язків між різними його темами, а також зв'язок курсу АТЧ із різними розділами математики 

та інших наук чи їх розділів (фізики, архітектури, криптології тощо). Зміст оглядових занять 

формується відповідно до тем розділів «Теорія чисел», «Алгебри і алгебраїчні системи», 

«Основи теорії груп», «Основи теорії кілець», «Розширення полів», «Основи теорії Галуа». 

Кожна із тем має бути розглянута відповідно до плану: 1) основні поняття; 2) основні теореми; 

3)методи і спеціальні прийоми, що використовуються в доведенні; 4) базові й типові задачі 

даної теми, прикладні задачі, задачі математичних олімпіад; 5) зв'язок теми з іншими темами 

курсу АТЧ, зі шкільним курсом математики; 6) історичний аспект розвитку змісту теми; 7) 

аналогії з іншими темами, причини їх появи. Для проведення оглядових занять студенти 

об’єднуються у групи, кожна група обирає собі теми для огляду.  

Послідовність тем, винесених на оглядові заняття, може відрізнятися від місця цих тем у 

навчальній програмі. Наприклад, «Подільність в кільці цілих чисел», «Конгруенції в кільці 

цілих чисел» вивчаються в другому семестрі, тобто, на початку вивчення курсу АТЧ, а оглядові 
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заняття, присвячені цим темам, не є початковими, а винесені на більш пізній етап у розділ 

«Основи теорії кілець», і кільце цілих чисел розглядається як одна з моделей евклідового 

кільця. Темою першого оглядового заняття є: «Алгебри. Алгебраїчні системи». Вибір такої 

теми обґрунтований тим, що на сучасному етапі розвитку алгебри як науки, основне її завдання 

– вивчення алгебр, алгебраїчних систем і розв’язування тих задач, які в них виникають. Надалі 

оглядові заняття присвячені темам: «Циклічні групи», «Розклад групи за підгрупою. Нормальні 

дільники. Група кватерніонів», «Гомоморфізм груп», «Групи підстановок на множині», «Ряди 

підгруп», «Розв’язні групи», «Основи теорії кілець. Загальні поняття. Аналогії з теорією груп», 

«Кільця головних ідеалів», «Евклідові кільця», «Факториальні і нефакториальні кільця». При 

цьому доцільно дидактично виважено акцентувати увагу на аналогіях як у термінології, так і у 

формулюваннях основних теорем теорії груп і теорії кілець (наприклад, теореми про 

гомоморфізм). Важливо, щоб студенти самостійно відшукали причини виникнення таких 

аналогій (кільце є адитивною абелевою групою). При розгляді останніх тем з розділу «Основи 

теорії кілець» пропонуємо для виявлення аналогій зробити порівняльну таблицю основних 

понять і фактів, що стосуються загальної теорії кілець, кільця цілих чисел і кільця многочленів. 

На основі порівняльного аналізу студенти переконуються, що останні два кільця є моделями 

евклідового кільця, і основні властивості цих кілець є безпосередніми наслідками з цього 

факту. Додатково пропонуємо проілюструвати наявність зв’язків між класами кілець 

(евклідових, кілець головних ідеалів, факторіальних і нефакториальних) за допомогою схем, 

діаграм Ейлера тощо. Особливу увагу слід приділити факту неспівпадіння цих класів кілець, 

навівши відповідні приклади. При огляді розділу «Розширення полів» доцільно акцентувати 

увагу на таких поняттях як «алгебраїчне число», «мінімальний многочлен алгебраїчного 

числа», «трансцендентне число», на будові елементів простого алгебраїчного розширення поля 

Р, на співпадінні класів простих, складених, скінченних алгебраїчних розширень, тобто, на тих 

поняттях і фактах, які необхідні студентам для розуміння теорії Галуа. Особливість підготовки 

студентів до оглядового заняття полягає в тому, що готуються до нього всі студенти без 

винятку. Група студентів, відповідальна за його проведення, готує презентацію (відповідно до 

пунктів плану), запитання для актуалізації основних понять теми, фактів, способів їхнього 

доведення. Усі інші студенти готуються давати відповіді на ці запитання. У такий спосіб 

реалізується інтерактивне навчання, коли студенти стають суб’єктами взаємного навчання і 

взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності.  

Висновки. Оглядові заняття курсу «Алгебра і теорія чисел» сприяють формуванню, 

поглибленню, розширенню математичного світогляду майбутніх фахівців математиків, 

допомагають сформувати цілісний погляд студентів на сучасну алгебру як науку, що вивчає 

алгебри, алгебраїчні системи і ті задачі, що в них виникають.  

НОВОВВЕДЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Колесникова Л.В. 
Харківська академія неперервної освіти 

В умовах інноваційного розвитку України, реалізації національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року актуальним є оновлення в системі післядипломної 

освіти, що спрямовані на реалізацію функції розвитку особистості вчителя. За В. Олійником 

післядипломна педагогічна освіта це галузь освіти дорослих, яка забезпечує безперервне 

вдосконалення професійних знань, умінь та навичок педагогічних, науко-педагогічних та 

керівних кадрів освіти шляхом підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та 

стажування на основі новітніх технологій, досягнень науки і виробництва [2, С.682]. 

Особливість системи післядипломної освіти, полягає в тому, що вона здатна реагувати на 

швидкі соціально-економічні зміни в суспільстві; має безпосередній двосторонній зв’язок з 

практикою. Не менш важливим є те, що заклади післядипломної освіти навчають дорослих 

людей, які вже мають відповідну вищу освіту та досвід практичної діяльності за фахом.  

До головних принципів організації післядипломної освіти відносяться: 
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– науковість, гуманізація, демократизація, єдність, комплексність, диференціація, 

індивідуалізація, інтеграція, безперервність, модульність; 

– зв'язок з процесом ринкових перетворень, різних форм власності і господарювання; 

орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку 

праці; відповідність державним вимогам та освітнім стандартам [1]. 

Завдяки дослідженням різних аспектів післядипломної освіти вчителів таких науковців як 

В. Бондар, С. Крисюк, І. Мисік, О. Мороз, В.Олійник, Н. Протасова та інших з’явилась 

можливість упровадження різноманітних інновацій під час проведення курсів підвищення 

кваліфікації вчителів математики, що впливають на перебудову свідомості педагогів, 

орієнтацію їх на нове професійне мислення; на розвиток креативно-аналітичного мислення, на 

оновлення та поглиблення знань і вмінь з предмету. 

На базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» під час організації та проведення 

курсів підвищення кваліфікації впроваджуються нові підходи: 1) розробка інтегрованих курсів 

підвищення кваліфікації; 2) запровадження  кредитно-модульної системи навчання; 3) 

проведення курсів підвищення кваліфікації у формі авторської творчої майстерні; 4) 

проведення тематичних спецкурсів.  

Так, на кафедрі методики природничо-математичної освіти для учителів математики 

запроваджено інтегровані курси за напрямами  «Математика та інформатика», «Фізика та 

математика». Зміст програм цих курсів сприяє поглибленню знань учителів з питань методики 

викладання фізики, математики та інформатики, оволодінню методикою реалізації 

міжпредметних зв’язків, можливості побачити певний навчальний предмет з точки зору іншої 

навчальної дисципліни. Необхідна увага приділена також ознайомленню вчителів з методикою 

проведення навчальних досліджень, формуванню та розвитку ІКТ-компетентності педагогів.  

Упровадження кредитно-модульної системи навчання, авторських творчих майстерень та 

тематичних спецкурсів сприяє професійному зростанню педагогів, вирішуванню певних 

педагогічних задач із залученням комп’ютерних технологій, формуванню здатності самостійно 

діяти та взаємодіяти з іншими членами колективу для досягнення значущої мети, а також 

формуванню в учителів внутрішньої мотивації та потреби у неперервній освіті та орієнтації на 

постійне професійне самовдосконалення. 

Ще одним з напрямів інноваційних пошуків є впровадження тестових технологій під час 

проведення вихідного діагностування вчителів (фахової контрольної роботи) за допомогою 

тестової оболонки MyTestX. Таке тестування дає можливість здійснити якісний аналіз 

результатів навчально-пізнавальної діяльності вчителів під час проходження курсів 

підвищення кваліфікації. 

Для цього викладачами кафедри методики створено базу контрольних завдань, що 

складається із запитань психолого-педагогічного напряму і завдань з предмету відповідно до 

змісту шкільного курсу математики (та фізики – для інтегрованих груп). Ці завдання 

відповідають трьом рівням складності; вони подані у вигладь тестових завдань закритої та 

відкритої форм, а також завдань на відповідність та послідовність.  

Для кожної навчальної групи завдання для фахової контрольної роботи складаються 

окремо (вибір здійснюється зі створеної бази даних). 

По закінченню першого тижня очної форми занять слухачі отримують завдання для 

самопідготовки. Під час наступних чотирьох тижнів вони мають можливість підготуватися до 

контрольної роботи, розв’язуючи запропоновані завдання. Такій підхід дозволяє організувати 

комплексне повторення шкільного курсу математики для всіх учителів, незалежно від класів, в 

яких вони працюють, та типу шкіл, а також продемонструвати їм можливості використання 

тестових програм у навчальному процесі в школі. 

Таким чином, запроваджені зміни в організації та проведенні курсів підвищення 

кваліфікації вчителів математики створюють умови до творчої діяльності та професійного 

саморозвитку вчителів. А це в подальшому буде сприяти підвищенню якості та 

результативності педагогічної діяльності вчителів у процесі навчання  предмету  
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Література: 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЧИСЛОВІ СИСТЕМИ» У 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Котова О. В. 
Херсонський державний університет 

Підготовка вчителя математики, що задовольняє сучасним вимогам, можлива лише на 
основі системного, цілісного підходу до навчання. При відборі змісту предметної підготовки 
необхідно виходити з тієї ролі, яку відіграють окремі види математичних структур у підготовці 
вчителя математики і в його майбутній професійній діяльності. Велике значення для 
математичної освіти вчителя мають такі алгебраїчні поняття, як: групи, кільця, поля, векторні 
простори тощо. В курсі «Числові системи» схрещуються основні алгебраїчні, порядкові і 
топологічні структури, і в той же час, цей курс є основою професійної діяльності вчителя в 
школі, де вивчення і вживання чисел, становить головну лінію математики. У цьому курсі 
студенту слід запропонувати подивитися на шкільну математику з нових позицій, виявити та 
усунути прогалини в шкільних доведеннях, перевести інтуїтивні знання про числа на доказову 
основу, виходячи з аксіом. 

Можливими є два варіанти щодо визначення місця курсу «Числові системи» в 
навчальному процесі: курс завершує вивчення математичних дисциплін за напрямком 
підготовки «Математика*», курс вивчається у четвертому семестрі підготовки студента ОКР 
«бакалавр».  

На нашу думку, курс «Числові системи» варто вивчати на завершення вивчення 
математичних дисциплін. Таким чином, систематизуються знання, одержані з таких курсів 
дисциплін, як: «Алгебра та теорія чисел», «Лінійна алгебра», «Математичний аналіз», дає 
можливість застосувати їх на практиці і цим самим сприяє фаховій підготовці вчителя 
математики. 

Вивчення числових систем починається з аксіоматичного означення натурального ряду 
(аксіоматика Пеана). Вивчаючи натуральний ряд чисел, студенти отримують уявлення про 
аксіоматичну побудову теорії, з’ясовують, якими властивостями повинна володіти система 
аксіом, яка може бути покладена в основу математичної теорії, знайомляться з різними 
моделями. 

Доскональне вивчення побудови натурального ряду дозволяє студентам робити прогнози, 
щодо введення інших числових систем, як мінімального розширення відповідних алгебраїчних 
структур. Така робота вчить аналізувати, будувати узагальнення, проводити класифікацію, 
логічні обґрунтування, доведення. 

Кільце цілих чисел вводиться як мінімальне розширення півкільця натуральних чисел. 
Доводяться ознаки кільця цілих чисел. Доведення основних властивостей кільця цілих чисел 
проводяться студентами самостійно. Студентам доводиться використовувати навчальну 
літературу, працюючи з якою, вони вдосконалюють навички самостійної роботи з текстом, 
вступають у дискусії, здобувають комунікативні компетенції. 

Поле раціональних чисел визначається як мінімальне розширення кільця цілих чисел. 
Студентам пропонується схема побудови моделі поля раціональних чисел, доводяться основні 
властивості цього поля. Побудова моделі поля раціональних чисел і представлення 
раціонального числа періодичним десятковим дробом реалізуються на практичних заняттях.  

Особливої уваги при викладанні курсу «Числові системи» потребує розділ, присвячений 
системі дійсних чисел, яка є мінімальним розширенням системи раціональних чисел. Систему 
дійсних чисел зручно будувати конструктивним методом, використавши розрізи Дедекінда. 
Оскільки в математиці існує кілька різних рівносильних означень неперервності 
упорядкованого поля, то студентів слід ознайомити з іншими теоріями побудови системи 
дійсних чисел. Серед них такі, як: 

http://www.mon.gov.ua/
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– теорія дійсних чисел за Вейерштрассом, в якій упорядковане поле неперервне, якщо 
довільна неспадна обмежена зверху послідовність цього поля має границю в цьому ж полі;  

– теорія дійсних чисел за Кантором, в якій упорядковане поле неперервне, якщо для його 
елементів має місце аксіома Архімеда та принцип Кантора, за яким довільна стяжна 
послідовність вкладених відрізків у цьому полі має єдиний спільний елемент, який належить 
цьому ж полю; 

– теорія дійсних чисел за Коші, в якій упорядковане поле неперервне, якщо для його 
елементів має місце аксіома Архімеда та принцип Коші, за яким довільна фундаментальна 
послідовність елементів цього поля збіжна у цьому ж полі; 

– теорія дійсних чисел за Завало, в якій упорядковане поле неперервне, якщо довільна 
непорожня обмежена підмножина цього поля має точну верхню межу в цьому ж полі; 

– теорія дійсних чисел за Колмогоровим; 
– теорія побудови дійсних чисел за допомогою ланцюгових дробів. 
Потім доводиться рівносильність цих підходів до введення дійсних чисел. 
Студентам можна нагадати і про те, що в шкільній математиці дійсні числа можна 

визначати як нескінченні десяткові дроби. Таким чином, у майбутнього вчителя в результаті 
вивчення курсу «Числові системи» формується уявлення про число і числові системи від 
натуральних до дійсних чисел. 

В блоці «Подальші розширення поняття числа» вводяться в розгляд лінійні алгебри над 
полем. Слід відмітити, що всі алгебри з діленням скінченного рангу над полем комплексних 
чисел ізоморфні полю комплексних чисел, тому детального розгляду потребують лише алгебри 
над полем дійсних чисел. Тема «Лінійні алгебри з діленням над полем дійсних чисел» 
викладається оглядово. Подальше вивчення теми виноситься на самостійне опрацювання, 
написання рефератів, курсових робіт, що припускає розвиток наступних професійних 
компетенцій у майбутніх вчителів: 

– здатність розробляти й реалізовувати програми базових та елективних курсів у різних 
освітніх установах; 

– готовність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання для 
визначення та розв’язання дослідницьких задач. 

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В ЧЕХІЇ 

Сердюк З. О. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Чинна реформа української шкільної освіти спрямована на суттєве підвищення якості 
освітніх послуг. Створення сучасної конкурентоздатної освітньої системи в нашій країні 
неможливе без вивчення досвіду інших країн, у першу чергу своїх сусідів. Однією із таких 
країн є Чехія – слов’янська країна, спосіб життя в якій набагато зрозуміліший для нас та багато 
в чому схожий до нашого більше, ніж у багатьох країнах Західної Європи. 

Шкільна освітня система в Чехії складається з базової та старшої. У базових школах 
навчаються діти з 6 до 14 років, навчання проходить 9 років (від 1 до 9 класу). Базові школи 
потрібні для отримання всіх основних знань. Базова освіта в Чехії є загальнообов’язковою. 
Базова школа ділиться на 2 рівні: початковий (5 років) і середній (4 роки). 

Розподіл годин щодо вивчення математики подано в таблицях 1 і 2. 
Таблиця 1 

Розподіл годин щодо вивчення математики в Чехії на 1 рівні [1] 
 1 рівень (початкова освіта) 

Рік навчання 1 2 3 4 5 
Кількість годин 4 4 5 4 5 

 

Таблиця 2 
Розподіл годин щодо вивчення математики в Чехії на 2 рівні [1] 

 2 рівень (середня освіта) 
Рік навчання 6 7 8 9 

Кількість годин 4 4 5 5 
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Математична освіта в Чехії насамперед зосереджена на підготовці такої особистості, яка 

вміє використовувати знання з математики в різних ситуаціях повсякденного та професійного 

життя. Тобто прикладна спрямованість математики є одним із головних завдань вивчення 

математики в чеських школах. На уроках математики вчителі прагнуть: заохотити учнів для 

розв’язання тих чи тих математичних завдань, що відтворюють певні побутові чи життєві 

ситуації; навчити їх оцінювати достовірність отриманих результатів; розвивати здатність учнів 

правильно математично висловлювати свої думки; сприяють зміцненню віри учнів у своїх 

силах; навчають учнів бути наполегливими, критичними, вміти працювати в команді; прагнуть 

сформувати в учнів позитивне ставлення до математики.  
Цілі освітньої галузі «Математика» [1]. 
Освіта в цій області спрямована на формування і розвиток основних компетенцій, 

спрямовуючи учнів на: 
– навчання і розуміння основних математичних операцій; 
– розвиток пам’яті і логічного мислення за допомогою математичних операцій; 
– вміння використовувати математичні символи; 
– розвиток просторової уяви; 
– вміння аналізувати ту чи ту задачу, знаходити її розв’язок, оцінювати отриманий 

результат; 
– вивчення основних математичних операцій; 
– вміння чітко формулювати постановку завдання та його результат; 
– застосування математичних знань, навичок і вмінь у повсякденному житті 

(вимірювання, порівняння розмірів і відстаней, орієнтація на місцевості тощо); 
– розвиток вміння розв’язувати кілька подібних завдань та встановлювати зв’язки між 

ними; 
– розвивати незалежність, упорядкованість, наполегливість, чіткість і точність; 
– покращення вмінь графічного зображення різних об’єктів. 
Під час вивчення математики в базовій школі насамперед акцентується увага на створенні 

в учнів підґрунтя для застосування математичної символіки, математичної мови у процесі 
розв’язання тих чи тих практичних задач. 

Основні математичні знання, які отримують учні під час навчання в базовій школі 
структуруються в чотирьох тематичних областях: 

– числа і операції над ними;  
– числові залежності, робота з даними; 
– геометрія на площині і в просторі; 
– прикладні задачі.  
Наприклад, під час вивчення навчального матеріалу з теми «Числа і арифметичні 

операції» на другому рівні навчання (6 – 9 класи) учень повинен вміти [1]:  
– записувати, читати, порівнювати і округлювати числа до 1000000; 
– орієнтуватися на числовій прямій; 
– виконувати арифметичні дії (додавання, віднімання, множення і ділення) з 

натуральними числами;  
– виконувати арифметичні дії з дробами і мішаними числами;  
– виконувати арифметичні дії з десятковими числами; 
– розв’язувати прості задачі з використанням відсотків;  
– оцінювати результат округлення чисел. 

Література: 
1. Standardy Matematyka. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.msmt.cz/search.php?action=results&query=Program+v+matematice. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ЯК 

МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  У ВИЩИХ МОРСЬКИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. 

Спичак Т.С. 
Херсонська державна морська академія 

Вступ. Основною метою вищої морської освіти є підготовка кваліфікованих фахівців 

відповідно до вимог ринку праці. Тому саме професійна діяльність фахівців задає і визначає 

мету навчання всіх навчальних дисциплін, у тому числі і курсу вищої математики (ВМ) як 

основи фундаментальної наукової підготовки майбутнього судноводія.  

Математика – основа судноводійної спеціальності і в роботі майбутнього фахівця 

покликана вирішувати професійні завдання. Цим обумовлена необхідність тісного зв’язку 

викладання математики з потребами професії. 

Профілюючі дисципліни на різних спеціальностях вищого морського навчального 

закладу застосовують різний математичний апарат, проте різниці у викладанні курсу ВМ 

майже немає. Немає наступності між курсом ВМ і профілюючими дисциплінами, у викладанні 

математики майже відсутнє професійне спрямування. 

У зв’язку з цим, мета нашої статті полягає у викладенні власного погляду особливостей 

реалізації принципу професійної спрямованості під час вивчення ВМ у вищих морських 

навчальних закладах (ВМНЗ). 

Для досягнення поставленої мети, необхідно виконати наступні завдання: 

– зробити аналіз методичної літератури з теми дослідження; 

– розглянути стан реалізації принципу професійної спрямованості у ВНМЗ; 

– запропонувати можливі шляхи реалізації принципу наступності у навчанні майбутніх 

фахівців. 

Аналіз літератури з цього питання дозволив встановити, що  професійну спрямованість 

як принцип навчання розглядали у своїх працях М.Берулава [1], С. Батишев [2], І.Козловська 

[4], та ін. Узагальнюючи результати їх досліджень, будемо вважати, що принцип професійної 

спрямованості навчання передбачає загальну орієнтацію всіх дисциплін,  що вивчаються у 

ВМНЗ, на кінцеві результати навчання студентів, пов’язані з набуттям конкретної спеціальності (у 

нашому випадку майбутнього судноводія).  

Вченими  виділено наступні ознаки професійної спрямованості:  

- взаємозв'язок професійної, суспільної та пізнавальної спрямованості; 

- зв'язок професійної спрямованості з сутністю діяльності; 

- усвідомленість і психологічна готовність до майбутньої професії; 

- стійкий інтерес до професії на основі схильностей і здібностей.  

Враховуючи першу і другу ознаки, дослідники (С.Король [5], Д.Чернилевський [8]) під 

терміном «професійна спрямованість» розуміють різновид міжпредметних (МПЗ) між 

загальноосвітніми, загальнотехнічними, фундаментальними дисциплінами й практичним 

виробничим навчанням. Вони вважають, що сутністю цього принципу є застосування 

загальноосвітніх і загальнотехнічних знань у тій чи іншій галузі професійної діяльності.  

Проблема професійної спрямованості підготовки фахівців різних профілів є предметом 

дослідження багатьох вчених. Умовно роботи науковців можна об’єднати навколо чотирьох 

напрямів. Представники першого напряму досліджують дану проблему в загальнометодичному 

аспекті: виявляють засоби, способи й умови, що сприяють найбільш ефективній реалізації даного 

принципу у навчанні природничо-математичних дисциплін (С.Федорова [7] та ін.). Представники 

другого напряму пов'язують професійну спрямованість із застосуванням математичних знань і 

методів у професійній галузі (, Н.Чхаїдзе [9] та ін.) Представники третього напряму розкривають 

значення професійної спрямованості як засобу мотивації навчальної діяльності студентів (Є.Заікін 

[3] та ін.). Представники четвертого напряму пов’язують професійну спрямованість навчання з 

формуванням у студентів особистісних характеристик, характерних для обраної ними професії 

(Р.Яфізова [10]). Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що принцип професійної 

спрямованості регулює в освіті співвідношення загального та специфічного, визначає 
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діалектику взаємодій всебічного розвитку особистості та формування її професійних 

компетентностей. Саме ця обставина визначає особливе дидактичне значення принципу 

професійної спрямованості у професійній освіті.  

У реальному процесі навчання математики прикладна й практична спрямованість 

зазвичай функціонують разом, тому що без вільного володіння математичним апаратом 

неможливо займатися навіть найпростішими додатками математики. М.Махмутов вважає, що 

прикладна спрямованість навчання — це «таке використання педагогічних засобів (змісту, форм, 

методів навчання), яке, забезпечуючи засвоєння передбаченого програмами мінімуму знань, умінь 

і навичок, сприяє розвитку цілісного, за характером відносин до даної професії, формування 

професійних якостей особистості» [6]. 

На думку М. Махмутова, принцип прикладної спрямованості навчання математики в 

узагальненому вигляді виражається в тому, що: 

- при вивченні математики розкриття сутності законів, принципів, положень науки ілюструється 

конкретними прикладами їх застосування в даній професії; 

- систематично використовуються завдання виробничого змісту, що відповідають 

профілю даної спеціальності. 

Дослідження стану реалізації принципу професійної спрямованості у Херсонській державній 

морській академії свідчить про те, що: жоден з чотирьох представлених напрямів теоретичної 

розробки проблеми  професійної спрямованості підготовки фахівців у процесі навчання 

математики належного відображення не отримав. Це підтверджують результати анкетування 

курсантів, згідно з якими: переконані у необхідності математичної підготовки для опанування 

професії судноводія 18% опитаних студентів; навести приклади конкретних загальнотехнічних і 

професійних дисциплін, для засвоєння яких необхідні математичні знання змогли лише 33% 

старшокурсників; продемонструвати уміння математичного моделювання професійних ситуацій 

змогли лише 15% випускників судноводійного відділення; пригадати приклади розв’язування на 

заняттях з ВМ задач професійного змісту не змогли 88% опитаних курсантів після завершення 

курсу її вивчення.    

У контексті нашого дослідження реалізація принципу професійної спрямованості 

навчання ВМ вимагає від її викладачів чіткої послідовності дій, до складу яких входять: 

а)аналіз змісту і діяльнісного складу професії судноводія та навчальних програм зі спеціальних 

предметів; б) аналіз програми вищої математики з позиції вивчення можливостей для їх 

розкриття; в) відбір змісту, методів, засобів і форм навчання, на базі яких здійснюватимуться 

МПЗ математики і загальнотехнічних та фахових дисциплін.  

Досліджуючи можливості реалізації даного принципу у навчанні майбутніх фахівців, науковці 

рекомендують при цьому застосовувати такі прийоми: повідомлення студентам інформації про 

можливе практичне застосування вивчаємого матеріалу в майбутній професійній галузі; 

використання виробничо-технічного матеріалу при формуванні наукових понять; роз’вязування 

задач професійного змісту; застосування на заняттях з даної дисципліни навчальної інструкційно-

технологічної документації; проведення лабораторно-практичних робіт виробничого характеру; 

виготовлення навчально-наочних посібників (технічні схеми, таблиці, плакати, ескізи тощо) і 

моделей виробничих деталей з поясненням їх геометричних форм і призначення; використання для 

самостійної роботи студентів різного роду завдань, що містяться в навчально-технологічній 

документації; проведення конкретних розрахункових робіт, виконання яких пов'язане з 

застосуванням знань і умінь з загальнотехнічних і спецдисциплін, що сприяє формуванню навичок 

творчої діяльності суб’єктів навчання.  

Отже можна зробити висновок, що практична реалізація принципу професійної 

спрямованості полягає в цілеспрямованому розвитку у студентів інтересу до математики як 

дисципліни, пов’язаної з майбутньою професією, а потім - до вироблення потреби застосовувати 

отримані знання та вміння в практичних професійних ситуаціях. За таких умов упровадження цього 

принципу сприятиме формуванню у студентів інтересу до математики та стійкості професійних 

намірів, а також дозволить  позбутися  формального  заучування  навчального матеріалу. 
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РОЗДІЛ VI.  

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПРОЕКТУВАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК КОМПЛЕКС ВИМОГ ДО 

МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Акуленко І.А. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Постановка проблеми. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя 

математики профільної школи відбувається в ході опанування студентом системи компетенцій 

– системи, яка відображає комплекс суспільно заданих вимог до обсягу й рівня засвоєння 

сукупності методичних знань, навичок, умінь, ціннісних орієнтацій та досвіду виконання 

молодим фахівцем різних видів методичної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових розвідках представлені різні 

системи методичних компетенцій, що опановує майбутній учитель. Комплекс методичних 

компетенцій, згідно з нашою концепцією, побудовано так, що він відображає основні фахові 

функції й типові задачі фахової діяльності вчителя математики профільної школи. У роботі [4] 

обґрунтовано, що основними видами методичної діяльності студентів є: аналітико-синтетична 

діяльність, діяльність з моделювання всіх видів діяльності працюючого вчителя (навчально-

виховної, організаційно-управлінської, соціально-педагогічної, культурно-освітньої) у процесі 

навчання математики старшокласників, діяльність із проектування та конструювання, 

прогнозування, рефлексія, моніторинг і оцінювання власної діяльності та діяльності учнів. 

Відповідними є групи методичних компетенцій, що опановує майбутній учитель математики 

профільної школи. 

Мета статті схарактеризувати компетенції, з виконання проектувальної діяльності у 

системі методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. 

Виклад основного матеріалу. Проектувальну діяльність у ході методичної підготовки 

студенти реалізують на основі попередньо виконаної аналітико-синтетичної діяльності, під час 

якої вони не лише ознайомлюються із виробленими і сформованими в теорії та практиці 

підходами щодо процесу навчання учнів математики, а й на основі синтезу мають змогу 

побудувати суб’єктивно або й об’єктивно нове теоретичне знання, яке описує закономірності й 

особливості навчально-виховного процесу з математики у старшій школі. Реалізація 

студентами цих методичних компетенцій створює об’єктивні умови як для побудови 

теоретичних логічних конструкцій і наукових абстракцій, пов’язаних із дослідженням 

феноменологічного поля науки дидактики математики, так і процедур їх перевірки в практиці 

навчання школярів. 

Першим кроком на цьому шляху є теоретичне дослідження й перетворення тих об’єктів, 

що є замінниками реальних процесів і об’єктів (їхніх моделей), що виступають предметом 

методики навчання математики як науки і навчальної дисципліни у вищому навчальному 

закладі. Це – діяльність з методичного моделювання. Методичне моделювання будемо визначати 

як процес побудови, вивчення та оперування спеціальними об’єктами (методичними моделями), 

які є складними системами, що відображають або відтворюють важливі для дослідника окремі 

характеристичні властивості, елементи, зв’язки в методичних об’єктах. Відповідно до змістового 

наповнення, методичні моделі поділяємо на цільові (прогностичні), змістові та процесуальні, 

останні, своєю чергою, представлені організаційно-управлінськими, інструментальними, 

моніторинговими, рефлексивними моделями. Відповідно майбутній учитель у процесі 

методичного моделювання відтворює, інтегрує, конструює, трансформує елементи навчально-

виховної, організаційно-управлінської, контролювально-оцінювальної, соціально-педагогічної, 



 125 

культурно-освітньої діяльності вчителя, який працює. Серед видів методичного моделювання, 

здійснюваного майбутніми вчителями математики саме профільної школи, ми виділяємо також 

моделювання елементів діяльності фахівця відповідного профілю (математика, фізика, лінгвіста, 

соціолога тощо), оскільки така діяльність сприятиме підсиленню соціалізуючої функції процесу 

навчання математики учнів профільної школи. 

Діяльність з методичного проектування виступає природнім продовженням методичного 

моделювання, позаяк передбачає подальшу розробку побудованої моделі й доведення її до 

рівня практичного використання. Методичне проектування передбачає трансформацію самого 

методичного об’єкта або його моделі (наприклад, системи дидактичних цілей навчання теми; 

одиниць змісту або організаційних форм чи засобів навчання теми тощо) відповідно до 

конкретних умов її передбаченого застосування. Оскільки майбутній фахівець значною мірою 

обмежений у можливості здійснити верифікацію, уточнення й коригування свого проекту в 

практичній діяльності, тому методичне проектування, здійснюване майбутнім учителем, на 

нашу думку, є діяльністю похідною (вторинною) у порівнянні з методичним моделюванням. 

Операційною основою для здійснення методичного проектування є діяльність з методичного 

моделювання, прогнозування та конструювання, що виконуються на базі попередньо виконаної 

аналітико-синтетичної діяльності студентів.  

До переліку проектувальних методичних компетенцій, які опановує майбутній учитель 

математики профільної школи у ході своєї методичної підготовки пропонуємо включити: 

уточнення дидактичних цілей відповідно до профілю навчання, деталізація очікуваних 

результатів навчання, розробка тематичного плану вивчення учнями програмової теми, що 

вивчається на рівні стандарту, на академічному або профільному рівнях, розробка тематичного 

плану вивчення учнями курсу за вибором, проектування дидактичного циклу навчання на рівні, 

що є відповідним до профілю навчання, проектування його підциклів, проектування конкретної 

педагогічної ситуації в процесі профільного навчання математики, проектування технології 

навчання через зіставлення теоретичних моделей з уточненою дидактичною метою, 

трансформацію й адаптацію обраного варіанта технології навчання до конкретних умов 

вивчення програмової теми учнями відповідного профілю, визначення процедури сумісної 

діяльності вчителя й учнів у процесі реалізації адаптованого способу навчання, створення 

засобів діагностики рівня та якості засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Висновки. Виділена група компетенцій відображає комплекс суспільно заданих вимог до 

обсягу й рівня засвоєння сукупності методичних знань, навичок, умінь, ціннісних орієнтацій та 

досвіду виконання молодим фахівцем діяльності проектування на основі попередньо 

здійсненого методичного моделювання, прогнозування та конструювання. На цій основі 

формується система навчальних методичних задач, що забезпечують максимізацію суб’єктного 

досвіду студентів із виконання вищеперлічених видів методичної діяльності. 

Література: 
1. Скворцова С. О. Проектування освітніх результатів на засадах компетентністного підходу / С. О. 

Скворцова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – 

Серія: Педагогіка і психологія. – № 27. – Вінниця, 2009. –  С. 395–398. 

2. Скворцова С. О. Динамічна модель формування методичних компетенцій у майбутніх учителів / С. О. 

Скворцова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / 

редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 17 (70). – С. 177–183. 

3. Отчёт о научно-исследовательской работе по теме: «Качество педагогического образования в России (по 

результатам международного исследования по изучению педагогического образования и оценке качества 

подготовки будущих учителей математики TEDS)» (заключительный) / Г. С. Ковалёва, Л. О. Денищева, 

Т. А. Корешкова, Ю. А. Семеняченко, Н. В. Шевелёва. – М. : Б.М.И., 2010. – 174 с. 

4. Акуленко І. А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики 

профільної школи (теоретичний аспект) : монографія / І. А. Акуленко. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2013. – 

460 с. 
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СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СУДНОВОДІЯ 

Андрійчук А. Б. 
Херсонська державна морська академія 

Впровадження компетентнісного підходу у систему підготовки фахівців морської галузі 
обумовлене міжнародними та національними вимогами, а також вимогами роботодавців до 
підготовки відповідних фахівців.  

Основним показником якості освіти у вищому морському навчальному закладі визнано 
компетентності, якими повинен володіти претендент для обіймання відповідної посади. Вищий 
рівень підготовки передбачає опанування більшої кількості компетенцій. Такий підхід, 
характерний для більшості країн світу, є досить новим в організації навчального процесу у 
вищих морських навчальних закладах України. Тому впровадження компетентісного підходу в 
систему підготовки фахівців морської галузі в Україні, враховуючи вихід на світовий ринок 
праці, є досить актуальним і першочерговим завданням.  

Перелік компетентностей, якими повинен володіти випускник факультету судноводіння, 
визначений Конвенцією та Кодексом ПДНВ 78/95 з Манільськими поправками. Їх аналіз на 
основі міжнародних і національних вимог до формування кожної окремої компетентності, дає 
можливість визначити методику формування кожної окремої компетентності. 

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти підготовки майбутніх судноводіїв, 
кожен випускник, як на рівні експлуатації так і на рівні управління, повинен вміти 
використовувати фізичні знання для розв’язання професійних задач, які пов’язані з рухом 
судна. 

Враховуючи вищезазначене можна стверджувати, що проблема формування фізичної 
компетентності у вищому морському навчальному закладі (ВМНЗ) є досить актуальною. 

Огляд літератури, присвяченої даній проблемі, дав можливість встановити, що на 
сьогодні проблема фізичної компетентності у ВМНЗ розроблена недостатньо: відсутнє чітке 
означення даного поняття, неоднозначно розглядається його структура, існують розбіжності у 
виділенні ключових компетентностей у галузі фізики, що ускладнює пошук системи 
ефективних шляхів і способів формування та розвитку фізичної компетентності студентів. 

Аналіз компонентного складу фізичної компетентності представлений у таблиці 1: 
Таблиця 1. 

Структура фізичної компетентності в науковій літературі 
Означення компетентності Компоненти 

Пінчук О.П. 

- системна властивість особистості учня, яка 
виражається в наявності у нього міцних знань з 
фізики, які відповідають певному ступеню 
навчання, в умінні застосовувати ці знання для 
пояснення природних явищ і процесів з позиції 
розуміння природничо-наукової картини світу, 
в здатності пов’язувати зміст програмного 
навчального матеріалу з розвитком технологій 

мотиваційний, 
світоглядний, 
змістово-процесуальний, 
рефлексивний  

Єрмакова Н.О. 

це готовність і здатність учня проявляти набуті 
знання з фізики, уміння і досвід при розв’язанні 
практичних, прикладних, професійних та 
життєвих задач. 

когнітивний, 
діяльнісний, 
особистісний 
 

Ми погоджуємося з твердженням В.Д. Шарко про те, що фізична компетентність, як і 
будь яка інша є видовим поняттям по відношенню до родового «компетентність» і повинна 
мати однакову структуру та включати: когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти. 

Когнітивний компонент включає систему знань що лежать в основі фізичного 
світогляду: 

Теоретичні знання: про фізику як науку, методи пізнання фізичних явищ і їх специфіку, 
елементи фізичних знань, знання про види фізичного експерименту, знання про логіку 
побудови експериментального дослідження; знання про типи лабораторних робіт з фізики, 
знання про експериментальні задачі та способи їх розв'язування та ін. 
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Процедурні знання: алгоритмів виконання основних розумових дій, способи кодування 
фізичної інформації, рівні і способи узагальнення й систематизації навчального матеріалу; 
знання про алгоритм розв’язування фізичних задач та ін.  

Практичні та експериментальні знання: про правила користування фізичними 
приладами; знання про похибки вимірювання, їх види та способи обчислення; знання про 
правила округлення значень фізичних величин; знання про те, що таке фізична задача та види 
фізичних задач, знання про способи розв'язування фізичних задач, знання про правила 
оформлення скороченого запису умови задачі та ін.  

Діяльнісний компонент передбачає наявність у студентів певних умінь:  
Уміння пов’язані із засвоєнням теоретичного матеріалу: 
– уміння виділяти в тексті головне і другорядне;  
– уміння складати опорний конспект та розшифровувати його; 
– уміння працювати з інформацією представленою у різному вигляді (текст, формули, 

зображення, графіки) і перекодовувати її; 
– уміння ставити запитання і шукати відповіді на них; 
– уміння висловлювати гіпотезу, планувати шляхи її підтвердження або спростування, 

формулювати висновки; 
– уміння складати анотацію, писати реферат або складати повідомлення 
Уміння пов’язані з практичною та експериментальною діяльністю: 
– уміння працювати з лабораторним обладнанням та інтерпретувати результати 

дослідження; 
– уміння робити висновки; 
– уміння планувати експеримент та проводити спостереження; 
– уміння робити розрахунки невідомих фізичних величин, здійснювати наближені 

обчислення, та аналізувати отриманий результат з позицій фізичного змісту; 
– уміння читати і будувати графіки залежності фізичних величин 
Уміння пов’язані із розв’язуванням задач: 
– уміння складати умову задачі та визначати тип задачі;;  
– уміння визначати галузь (розділ) до якої відноситься задача;  
– уміння здійснювати оформлення задачі та знаходити дані, яких не вистачає для 

розв'язування задачі,  
– уміння записати необхідні формули та визначити за їх допомогою невідомі дані; 
– уміння знаходити розмірність шуканої величини, уміння розширювати межі задачної 

ситуації. 
Особистісний компонент включає: пізнавальну активність; інтерес до різних видів 

діяльності (вивчення теоретичного матеріалу, проведення експерименту, розв’язування задач); 
усвідомлення студентами значущості отримуваних знань у подальшій професійній діяльності; 
самоконтроль, самооцінку і самоаналіз результатів навчального процесу;рефлексію і готовність 
до виконання різного виду навчально-пізнавальної діяльності та ін. 

Розвиток подальших досліджень ми вбачаємо у визначенні критеріїв сформованості 
фізичної компетентності у майбутніх судноводіїв. 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ФГОС 

Браверман Э.М. 
Институт содержания и методов обучения РАО, г. Москва 

Актуальность темы. Задача формирования у учащихся комплекса компетенций (умений) 

обозначена в Стандарте образования второго поколения как одна из важнейших. И это не 

случайно: ведь Стандарт нацеливает педагогов на «выращивание» из каждого ученика 

Личности, вполне самостоятельной, развитой, готовой к труду и продолжению образования. А 

для этого нужно обладать не только знаниями, но и рядом умений, иметь развитыми разные 

сферы своего Я: мотивационную, мыслительную, мыслительно-речевую, практическую 

когнитивную (знаниевую), коммуникативную, нравственную, эстетическую и др. 
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Что развивать, какие умения? Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту Стандарта 

второго поколения. Он выделяет такие 3 группы умений: метапредметные (или универсальные, 

общенаучные - УУ), предметные (ПУ - они связаны с конкретным учебным предметом), 

личностные (относятся к личности ученика). И называет некоторые из них. 

Для удобства использования в школе нами эта система раскрыта и модернизирована. В 

метапредметных умениях мы выделили 4 группы: организационные (регулятивные), 

познавательные, коммуникативные, практические. В свою очередь, группа познавательных 

умений нами разделена на 3 подгруппы: информационные умения, мыслительные, 

мыслительно-речевые. Для наглядности составлены соответствующие этому делению схемы. 

Далее проведена работа по определению наполнения групп, т.е. выяснено, какие из 

названных в Стандарте умений относятся к каждой группе. В результате появились списки 

умений, сгруппированные по назначению (темам). 

В итоге стало ясно, ЧТО нужно развивать на уроках по естественным дисциплинам. Этот 

материал опубликован в книге 4 серии «Развиваю учение» [4] и брошюре [5]. 

Какие методические задачи должен решить педагог, чтобы систематично вести работу 

по формированию умений? 

Задача 1. Провести планирование: определить, какие умения (У) можно выработать или 

закрепить на каждом уроке. Источники для работы: учебник (например, физики) и списки 

универсальных умений (о ни только что шла речь). 

 

Предлагаемая форма записи плана — таблица 

Вопрос программы Формируемое умение Конкретное задание 

Физические величины Выделение главной 

информации 

Какая в тексте главная мысль? 

Строение вещества Нахождение гипотезы В 1-м абзаце § найдите 

гипотезу 

Диффузия Перекодировка информации Составьте по тексту § схему 

«Свойства диффузии» 

 

Задача 2. Составить задания по преподаваемому предмету, относящиеся к 

формируемым умениям, т.е. конкретизирующие их. 

Основа выполнения этой задачи: тематические списки компетенций [4 или 5], наши 

образцы, приведенные в брошюре [5]. Примеры: 

На анализ. Проведите анализ текста параграфа... (указывают номер). 

– Проведите анализ установки для опыта.... 

– Выполните анализ условия задачи.... 

На сравнение. Сравните явления... (указывают какие). 

– Сравните процессы... (называют их). 

Подробный показ планирования, «привязанный» к учебнику физики A.B. Перышкина для 

7 класса, осуществлен в брошюре [5]. 

Задача 3. Составить проверочные задания, охватывающие те умения, которые были 

усвоены в процессе изучения пройденной темы или в ходе триместра. 

Основа выполнения этой задачи – почти та же, что и в предыдущей: списки компетенций 

[4 или 5], наши образцы, приведенные в брошюре [5], и ваш список, отражающий перечень 

освоенных в теме умений. 

Задача 4. Изготовить специальные дидактические материалы. Как это сделать - см. 

брошюру [5]. 

Методика работы по формированию умений. Выработка каждого умения должна 

пройти 4 этапа; наиболее важные первые два: создание ориентировочной основы действия – 

ООД (показ и разъяснение; выполняет учитель или вызванный ученик-демонстратор). 

Для осуществления ООД по каждой операции нужно пользоваться созданными нами 

алгоритмами; они предписывают, что и в какой последовательности должно быть совершено. 

Алгоритмов около 200. Они сгруппированы по темам и вошли в 4 книги серии «Развивающее 

учение». К каждому есть поясняющий пример. Эти материалы дают возможность вести работу 
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по становлению умений на научной основе и систематически (на каждом уроке). 

Первая книга (184 с, 66 советов) серии посвящена формированию предметных умений: 

работе с учебником физики, литературой, оборудованием, проведению наблюдений и 

экспериментов. Вторая книга (192 с, 60 советов) нацелена на становление мыслительных 

умений. В третьей книге (192 с, 47 советов) идет речь о развитии созидательных умений: 

вести исследования, делать проекты, писать конспекты и рефераты, рецензии, рекламы и др. В 

четвертой книге (134 с, 44 совета) рассмотрено формирование умений работать с 

информацией, вести деловое общение, грамотно организовывать начало и завершение работ. 

Книги 2-4 учат выработке универсальных умений. Этими пособиями могут пользоваться и 

ученики, и педагоги. 

Специально для учителей выпущена брошюра «Методика становления предметных и 

универсальных умений» [5]. В ней показано, как вести планирование, как создавать обучающие 

и проверяющие задания, какие нужно сделать дополнительные дидактические материалы, как 

создают ООД, осуществляют опрос и проверяют умения некоторые учителя. 

Коллег, заинтересовавшихся изложенной системой работы, отсылаем к вышедшим 

пособиям автора. 

Литература: 
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«Развивающее учение». Кн. 2.). 

3. Браверман Э.М. Учимся и учим думать и создавать. – М.: Илекса, 2011. – 192 с; ил. (Серия 

«Развивающее учение». Кн. 3.) 
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ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ ЯК ШЛЯХ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Вдовіченко Т.О. 
Херсонський Академічний ліцей ім.. О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті 

Херсонської міської ради. 

В Національній Доктрині розвитку освіти сказано, «Глобалізація, зміна технологій, 

перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, утверджено пріоритетів сталого 

розвитку, інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як головну 

мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу …» 

Традиційні цілі шкільної освіти у вигляді знань, умінь, навичок сьогодні є недостатніми, 

адже сучасне суспільство потребує особистостей, здатних практично вирішувати різноманітні 

професійні та життєві проблеми, спроможних до самореалізації у різноманітних сферах власної 

життєдіяльності тощо.  

Основою сьогоднішньої школи є зовсім нова людина, якому в найближчі роки доведеться 

активно включатися в життя і брати на себе самостійно відповідальність за долю держави, а 

цього може досягти лише соціально успішна людина. Досягти життєвого успіху, учень зможе 

тільки в тому випадку, якщо він само реалізується, як спеціаліст, як громадянин. 

Метою моєї статті є розкриття можливостей уроків фізики на шляху соціалізації 

особистості через розвиток самоосвітньої компетентності учнів. До завдань, які необхідно було 

розв’язати увійшли: визначення моделі випускника готового до самоосвіти; з’ясування чинників 

розвитку високо компетентного учня; опис методики використання інструментарію самоосвітньої 

діяльності. Фізика - це той предмет, який розвиває логічне мислення, уміння спостерігати, робити 

висновки, висувати гіпотези, знаходити вирішення складних завдань. Саме ці якості є запорукою успішної 

соціалізації особистості. 
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Чинники розвитку високо компетентного учня. 
 

Учень 

Позитивне 

комунікативне 

середовище 

Визнання в 

суспільстві 

Готовність до 

безперервної 

освіти 

Інформаційна 

культура 

Соціальна 

активність 

Внутрішня 

культура 

Професійна 

визначеність 

Творча 

особистість 

Духовність 

Підвищення рівня 

навчальних досягнень 

Співучасть у 

самоврядуванні 

різних рівнів 

Самоосвіта,само роз-

виток,самовиховання 

Реалізація 

індивідуальних 

можливостей 
Член дитячого, 

підліткового, 

молодіжного 

співтовариства 

 

Модель випускника, готового до самоосвіти 

– розуміти свої потреби на основі самопізнання, вміння критично оцінити свої достоїнства 

та недоліки; 

– прагнути до самореалізації, саморозвитку, постійного самовдосконалення, самокорекції, 

самовиховання, самоосвіти; 

– мати розгорнуті вміння самоорганізації; 

– вміти правильно поставити мету самоосвіти; 

– мати сформовані загально навчальні вміння та навички самостійного здобування, 

обробки інформації та застосування знань; 

– знаходити інформації, яка потрібна, у різних джерелах; засвоювати інформацію та 

логічно її переробляти; 

– знаходити помилки в отриманій інформації й вносити пропозиції щодо виправлення; 

– складати план виступу, повідомлення, пропонувати форм його викладання, адекватну 

змісту; 

– збирати й систематизувати довгий час тематичну інформацію; 

– вміти творчо використовувати отримані знання на практиці. 

В чому полягає особливість роботи, виходячи з цього питання? Це, використання 

інструментарію самоосвітньої діяльності на шляху соціалізації особистості.  

Проблемно-пошукові 

роботи творчого

характеру

Інструментарій 

самоосвітньої

діяльності

Участь 

в 

уроках-семінарах,

наукових

конференціях

Складання

опорних

конспектів

Домашні 

практичні

роботи

Підготовка і

проведення 

конкурсів, виставок,

вечорів

Учень в ролі 

вчителя,

лаборанта

Учнівське

співробітництво

Виготовлення 

динамічних

посібників
ЛНТ, МАН

Олімпіади,

конкурси

Проблемні

питання,

завдання

Робота

з

підручником

Інноваційні

форми

проведення 

уроку

 

Фізіолог

ічна зрілість 

Удоскона

лення творчого 

потенціалу 
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І насамперед, це організація самостійної роботи творчого характеру. 

Необхідно, щоб на уроках фізики дитина змогла реалізовувати свої потреби саморозвитку 

особистості. В самоствердженні, в самовираженні (через виступи на уроках у формі дебатів 

«Чи є майбутнє у ядерної енергетики?», семінарах, проведення уроків – дослідження з циклу 

«Фізика навколо мене» , використовуючи проектну технологію «Фізика в ліцеї», під час 

підготовки та проведення конкурсу по запускам повітряних шарів відбувався процес 

спілкування, творчості, пошук, виявлення своїх здібностей і сил); в захищеності ( на 

додаткових заняттях, у підготовці та проведенні олімпіад, приймаючи участь у міських 

конкурсах «Космічні фантазії», «Винахідників та раціоналізаторів», «Фізика і життя»); в 

самоактуалізації (досягнення особистих і соціальних цілей - участь і перемоги в міських і 

обласних олімпіадах та міських конкурсах).  

Перелік творчих завдань, що сприяють соціалізації особистості:  

Завдання, які втягують учнів у навчальний процес , мають творчий початок і сприяють 

соціалізації особистості . Найчастіше це завдання пошукового дослідницького характеру , на 

визначення причинно - наслідкових зв'язків , на рішення фізичних та ситуаційних завдань , 

спрямовані на інтеграцію навчальних предметів.  

У процесі такої роботи реалізуються загальнонавчальниі цілі:  

– застосування (використання ) вивченого матеріалу в конкретних умовах і нових 

ситуаціях ;  

– аналіз (вичленення частин цілого, виявлення взаємозв'язків між ними, 

усвідомлення принципів організації цілого); 

– синтез (комбінація елементів для отримання цілого, що володіє суб'єктивною або 

об'єктивною новизною); 

– оцінка (оцінка значення того чи іншого матеріалу для конкретної мети , заснована 

на чітких критеріях) .   
Фізика наука експериментальна, і тому дуже важливо, щоб на заняттях і в домашніх 

умовах ліцеїсти відпрацьовували навички експериментувати самостійно. Завдання для учнів повинні бути 

посильними, але не легкими, оскільки легкість «вбиває активність, а непосильність породжує зневіру в 

себе». 

Щоб налаштувати учня на ефективний процес пізнання, необхідно створити атмосферу його 

власної зацікавленості. Матеріалом для цього слугують: створення проблемних ситуацій, наслідки 

фізичних експериментів, аналіз життєвих ситуацій, фізичних парадоксів, використання 

інтерактивних технологій.  

Оскільки джерелом знань є підручник, то потрібно включати поетапну роботу з підручником. 

Дуже цікавою формою роботи може бути складання запитань до параграфа, написання листа 

автору з відгуком про виданий ним підручник. 

Залучення учнів спробувати себе в ролі «вчителя» і провести якийсь етап уроку, асистента 

вчителя (лаборантів) під час виконання лабораторних робіт. Ця діяльність, приносить також 

успіх і задоволення учневі, стає для нього неабияким чинником розвитку. Адже, вони вчаться 

керувати і контролювати, що свідчить про розвиток інтелекту успіху, а це в будь-якому випадку 

добре і є рисами майбутнього керівника, і спонукає до розвитку самоконтролю та самооцінки.  

Учнів здатних до творчості, до нестандартного мислення залучаю до виготовлення 

динамічних посібників, розробки тестів, до підготовки і проведення конкурсів, виставок, 

уроків-семінарів, уроків-конференцій.  

Вивчення природничих наук - запорука НТП держави. Чекати зросту науки, а значить, і 

зростання темпу розвитку економіки можна тільки там, куди підуть найсильніші. А 

найсильніших потрібно «вирощувати». Зацікавити учня науково-природничим фахом можна 

шляхом здійснення цілеспрямованої роботи в підготовці та участі в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях.  

Велике значення в житті здібного учня має участь у Малій Академії наук.  

Мої переконання: вірно спланована організація формування самоосвітніх 

компетентностей запалює юну творчу душу жагою знань. Народна мудрість каже: у кожного є 
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іскра Божа. З цим твердженням важко не погодитись. Угледіти цю маленьку іскорку, 

підтримати її вогник і розвинути - завдання сучасного вчителя. Вчитель є головною рушійною 

силою в забезпеченні процесу формування самоосвітньої компетентності учнів. Від нього, від 

його професійної компетентності (і його самоосвіти) залежать результати, яких досягнуть учні. 

Підтримаймо здібну дитину! Пам’ятаймо : талант у всіх державах світу коштує дорого! 

Виростити своїх учених – нелегка робота, і починати її потрібно зі шкільної лави! 

І, нарешті, настанови-заповіді, як краще студентам спланувати свою самоосвітню роботу: 

– Вчити, вчити і ще раз вчити. 

– Не забувайте, що для того, щоб прославитись, не обов’язково сидіти під деревом і 

чекати, поки на голову впаде яблуко, але завжди, коли щось зрозумієте, не забудьте хоч тоді 

згадати старого Архімеда і крикнути : «Еврика!» 
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10. Ребрик В. Система обліку навчальних досягнень учнів. (Фізика, 2010, №5). 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Дембіцька С.В., Кобилянський О.В. 
Вінницький національний технічний університет 

Сучасний ринок праці потребує ініціативних, цілеспрямованих і творчих спеціалістів, у 

яких сформована компетентність з питань охорони праці для самостійного вирішення 

професійних завдань, пов’язаних з гарантуванням збереження життя та здоров’я працюючих, з 

урахуванням ризику виникнення техногенних та природних небезпек. Характер діяльності 

майбутнього спеціаліста потребує формування в нього як теоретичного, так і практичного, а в 

підсумку – професійного мислення. 

Для формування компетентності технологічний навчальний матеріал потрібно 

опановувати на рівні навичок і умінь. Одним з ефективних шляхів набуття потрібної 

компетентності є виконання майбутніми спеціалістами лабораторних робіт, у процесі 

виконання яких здійснюється перевірка теоретичних положень на основі експериментальних 

досліджень. 
З огляду на стрімкий розвиток науки та техніки, питання модернізації методики 

проведення лабораторних занять і їх матеріальної бази завжди залишаються актуальними. Як 

свідчить наш досвід, отримання певної кількості балів за виконання лабораторної роботи (у 

відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання) не створює у студентів достатньої 

позитивної мотивації. Отже, зацікавити майбутніх спеціалістів можна лише виконанням 

лабораторних робіт на реальному фізичному обладнанні з використанням різноманітних 

сучасних технічних приладів та систем. Досягти цього в нинішніх скрутних економічних 

умовах в Україні не просто. Але така квазіпрофесійна діяльність не зводиться до копіювання 

будь-яких відомих десятки років технологічних операцій з підручників, а передбачає 

відтворення в аудиторних умовах динаміки реального сучасного виробничого процесу і носить, 
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відповідно, творчий характер.  

Кількість годин на лабораторно-практичні заняття з окремої дисципліни визначено 

навчальним планом. Розділом «Основи фізіології та гігієни праці» типової навчальної 

програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів 

передбачено набуття компетентності з використання приладів і методів контролю та захисту 

від електромагнітних полів (ЕМП) та випромінювань радіочастотного діапазону, але переліком 

рекомендованих лабораторних робіт виконання такої роботи не передбачено. 

Нами була розроблена лабораторна робота на тему: «Дослідження та оцінювання 

електромагнітного поля високої частоти». Метою роботи є ознайомлення з нормативними 

вимогами до рівнів напруженості електромагнітних полів високої частоти та опрацювання 

методики їх оцінювання. Виконання цієї роботи є цікавим та доцільним, оскільки життя і 

діяльність людини нерозривно пов’язана з впливом електромагнітних полів. Організація та 

проведення лабораторної роботи охоплює такі основні етапи: 

1) організаційний – оголошення теми та мети заняття, проведення актуалізації 

теоретичних знань, мотивація навчальної діяльності;  

2) основний – ознайомлення зі змістом роботи, послідовністю виконання дій, 

організацією робочого місця, порядком користування інструкційними картами, виконання 

конкретних завдань лабораторної роботи;  

3) заключний – оформлення індивідуального звіту, систематизація отриманих 

результатів, короткий аналіз робіт та типових помилок, підведення підсумків та оцінювання 

результатів роботи; 

У методичних вказівках до виконання лабораторної роботи обґрунтована актуальність 

такого дослідження. Це пояснюється тим, що електромагнітні поля впливають на людину як на 

робочому місці, так і у побуті та довкіллі. Електроприлади є необхідною складовою життя і 

використовуються у всіх його сферах. А кожен електроприлад є джерелом електромагнітного 

поля, негативний вплив якого характеризується інтенсивністю цього поля і часом, протягом 

якого користувач змушений перебувати під його дією.  

Загальна спрямованість лабораторної роботи має бути такою, щоб студент відчув зв’язок 

між абстрактними математичними поняттями та реальними фізичними об’єктами. Далі коротко 

характеризуємо основні методи вимірювань, що проводяться при виконанні цієї роботи. 

Для вимірювання та оцінювання напруженості електромагнітного поля в Україні 

використовуються тестери інтенсивності електромагнітного випромінювання ТМ-195 та ТМ-

196 виробництва TENMARS ELECTRONICS CO., LTD (Тайвань) та радіочастотні аналізатори 

HF35D, HF35C, HF38B, HF58B та широкосмугові комплекти високочастотних аналізаторів 

HFW35C, HFW59D, HFEW35C виробництва Gigahertz Solutions (Німеччина) та інші.  

Для проведення експерименту пропонуємо декілька різних завдань. Наприклад, оцінити 

безпеку при користуванні мобільним телефоном, оскільки одним з основних джерел 

електромагнітного випромінювання для сучасної людини є мобільна телефонія. Рівні 

опромінення за рахунок цих джерел вельми високі, і з ускладненням функцій телефонів та 

появою нових технологій слід очікувати подальшого збільшення інтенсивності 

випромінювання. 

Таким чином, стрімкий розвиток техніки викликає потребу в наповненні змісту освіти 

конкретним навчальним матеріалом. Широкі можливості відкриваються для вдосконалення 

методики проведення лабораторних робіт з охорони праці із використанням сучасних 

вимірювальних приладів. Не можна недооцінювати важливість цієї форми занять, адже саме 

лабораторні роботи сприяють виробленню навичок використання приладів, глибшому 

розумінню фізичної суті явищ, навчають поетапно виконувати експериментальні дослідження.  

Подальша наукова розвідка буде спрямована на всебічну перевірку запропонованих 

рекомендацій і розповсюдження запропонованої методики на весь лабораторний практикум. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕННОСТІ СУДНОВОГО МЕХАНІКА 

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ З ОСНОВ МЕХАНІКИ 

З ФАХОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

Дендеренко О.О. 
Морський коледж Херсонської державної морської академії. 

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю розробки курсу підготовки суднового 

механіка, який дасть змогу реалізувати у процесі навчання основні завдання 

міждисциплінарної інтеграції з метою підготовити освіченого, компетентного, 

конкурентноспроможного фахівця. 

Метою статті є аналіз теоретичних основ здійснення інтеграції в процесі підготовки 

морських фахівців і визначення можливостей запровадження інтегрованих курсів у підготовці 

майбутніх суднових механіків як засобу формування їх професійних компетенцій. 

Виклад матеріалу. Аналіз сучасної літератури висвітлює наступну інформацію з даної 

проблеми: 

– процес інтеграції (від лат. Integratio - з'єднання, відновлення) це об'єднання в єдине ціле 

розрізнених частин та елементів системи на основі їх взаємозалежності і 

взаємодоповнюваності. Суттю процесу інтеграції є якісні перетворення всередині кожного 

елемента, що входить в систему; 

– принцип інтеграції передбачає взаємозв'язок всіх компонентів процесу навчання, всіх 

елементів системи, зв'язок між ними. Він є базовим при розробці цілей навчання, визначення 

змісту, форм і методів навчання; 

– виділяють види інтеграції – горизонтальну інтеграцію, тобто інтеграцію між різними 

навчальними дисциплінами, і вертикальну, тобто інтеграцію навчального матеріалу в межах 

однієї дисципліни в різні роки навчання на різних рівнях складності [9, 11]; 

– розрізняють різні ступені інтеграції: тематична інтеграція (2-3 навчальних предмета 

розкривають одну тему), проблемна інтеграція (одну проблему студенти вирішують за 

допомогою декількох предметів), концептуальна інтеграція (концепція розглядається різними 

навчальними предметами), теоретична інтеграція (кілька теорій концентруються на одній 

філософській проблемі) [11]; 

– міждисциплінарна інтеграція в навчальному процесі може бути реалізована на трьох 

рівнях – міждисциплінарних зв'язків, дидактичного синтезу, цілісності. 

Враховуючи досвід зарубіжних вчених, виділяють можливі підходи до відображення в 

навчанні інтеграції знань: 

1.  Об'єднання досліджуваних предметів в інтегровані курси. 

2.  Координація навчальних дисциплін. 

3.  Об'єднання координації навчальних дисциплін з їх часткової інтеграцією шляхом 

включення окремих розділів однієї дисципліни в іншу або доповнення сукупності самостійних 

дисциплін інтегрованими спецкурсами за вибором. 

4.  Використання міжпредметних модулів, що несуть в собі ідею тривалих комплексних 

завдань, що виконуються в кількох лабораторіях-кабінетах відповідного профілю. 

Аналіз навчальних планів спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних 

установок» у Херсонському морському коледжі показав, що процес формування знань 

студентів при вивченні циклу природничо-математичних дисциплін можна ефективно 

реалізувати впровадженням принципу міждисциплінарної інтеграції на рівні цілісності, яка 

передбачає інтеграцію цілей, методів, знань дисциплін як природно-математичного, так і 

професійного циклів підготовки. 

Основою нашого дослідження стали інтеграційні процеси фізичних знань в курсі 

професійної підготовки.  

Інтеграція в курсі підготовки молодшого спеціаліста бере свій початок з 

фундаментальних фізичних знань і, за допомогою технічного пізнання теорій і процесів, 

впливає на формування професійних компетентностей. 

Нами виділено чотири вектори здійснення можливих інтеграційних процесів у підготовці 
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суднового механіка, одним з яких є механічний (фізика → технічна механіка → «механічні» 

модулі спецдисциплін). У ньому основною інтегрованою дисципліною є «Технічна механіка».  

За своїми цілями, завданнями і змістом дана дисципліна інтегрує базові фізичні знання та 

фундаментальні дисципліни «Теорія, будова судна та рушії», «Нарисна геометрія та інженерна 

графіка» шляхом вертикальної інтеграції. Також закладає основу для вивчення професійних 

дисциплін «Суднові дизельні установки», «Суднові допоміжні механізми, устрої та системи», 

«Суднові вантажні та палубні механізми», «Суднові турбінні установки» «Практична 

підготовка» (див. рис. 1).  

На малюнку 1 зображена ментальна карта зв'язків змістовного блоку курсу фізики 

«Основи механіки» з дисциплінами загальнотехнічного та спеціального циклів. 

 

Рис. 1. Міждисциплінарні зв'язки фізики, загально технічних і професійних дисциплін 
 

Нами вивчено навчальний план підготовки суднового механіка у зазначеному 

навчальному закладі, що дозволило також оцінити фактор послідовності у вивченні змістовних 

модулів, що мають інтегровані взаємодії. 

Аналіз зв'язків і розподіл дисциплін по семестрах дозволив встановити, що: 

- дисципліна «Технічна механіка» може розглядатися як інтегрований курс за умови 

дотримання міждисциплінарної інтеграції в межах розглянутого навчального плану; 

- структура досліджуваних взаємозв'язків механічної спрямованості підпорядкована 

інтеграційному принципу послідовності; 

- цілі та завдання вивчення даного курсу забезпечують єдність формування професійних 

знань і умінь на основі системи фундаментальних і загальнотехнічних знань; 

- спостерігається хронологічна неузгодженість деяких тем (модулів) з інтегрованими 

дисциплінами, що пояснюється неможливістю забезпечити узгоджене вивчення навчального 

матеріалу без порушення системи предметного навчання в цілому; 

- завершальним етапом у формуванні професійної компетентності майбутніх 

судномехаників є практична підготовка, що представляє собою невід'ємну складову 

міждисциплінарної інтеграції процесу навчання; 

До проблем розробки науково-методичного забезпечення інтеграційних курсів вчені 

відносять: 

– інтегративний підхід до формування змісту даної дисципліни; 

– вдосконалення організації навчального процесу на основі застосування нових засобів, 

методів, технологій навчання як у межах даного курсу, так і в процесі підготовки майбутнього 

морського фахівця; 

– орієнтація на застосування інформаційних технологій під час вивчення всіх навчальних 
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дисциплін. 

Висновок: Аналіз літератури та навчальних планів морського коледжу показав, що: 

- інтеграція навчальних дисциплін фундаментального, загальнопрофесійного циклів та 

циклу спеціальних дисциплін є необхідною умовою формування професійних компетентностей 

у процесі підготовки майбутніх суднових механіків; 

- у вищих технічних навчальних закладах морського профілю інтеграція реалізується у 

формі інтегрованих дисциплін на рівні цілісності; 

- впровадження інтеграції у практику вивчення основних навчальних дисциплін має 

поверховий і не систематизований характер, тому розробка цього напрямку вдосконалення 

навчального процесу є перспективною. 

Надалі нами планується дослідження можливості здійснення інтеграції елементів 

фізичних знань і умінь з дисциплінами загальнотехнічного і професійного циклів за іншими 

спрямуваннями, представленими в структурі міждисциплінарних зв'язків (рис.1), з 

урахуванням вимог до оновлення змісту навчальних дисциплін, які готують студентів до 

роботи з сучасним судновим обладнанням. 

Література: 
1. Дендеренко О.О. Міждисциплінарні зв'язки між загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами у 

підготовці майбутніх судномехаників. / О.О. Дендеренко, В.Д. Шарко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми математичної освіти в середній та вищій школі». Упоряд. Шарко 

В.Д. - Херсон: Гринь Д.С., 2012. - С.34-38. 

2.  Дендеренко О.О. Інтегровані курси як засіб підвищення якості підготовки морських фахівців у вузах I-II 

рівнів акредитації. / О.О. Дендеренко, В.Д. Шарко // Педагогічні науки. Збірник наукових праць . Випуск 61. - 

Херсон: ХДУ, 2012. - С.79-83. 

3.  Дендеренко О.О. Інтегрований курс гідромеханіки як нормативна складова підготовки суднового 

механіка. / О.О. Дендеренко, В.Д. Шарко // Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції 

«Інноваційні технології як фактор оптимізації педагогічної теорії і практики». Випуск 15 / Наук. ред. Юзбашев 

Г.С. - Херсон: Айлант, 2012.-С. 61-66. 

4.  Конвенція з підготовки та дипломування моряків і несення вахти 1978 року (з поправками 1995р. та 

2010р.). [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_052/print1334400509121276. 

5.  Лазарєв М.І., Божко М.В. Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТУ з використанням 

модульних технологій. Системний підхід / М.І. Лазарєв, М.В. Божко // Проблеми інженерно-пед. освіти: зб. наук. 

робіт Вип. № 18-19 - Х.: Укр.інж.-пед. акад., 2007. - С. 21-27. 

6.  Прокоф'єва М.Ю. Інтеграція професійних знань як фактор підвищення якості підготовки фахівця / 

М.Ю. Прокоф'єва / / Гуманітарні науки. Вип. № 1 (11). - К., 2006.-С. 12-18. 

7.  Собко Я.М. Алгоритмізація та структурування змісту інтеграційних курсів у професійно-технічній 

освіті. / Я.М. Собко. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua . 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В 

ЕКОНОМІЧНОМУ ВУЗІ 

Задорожня Т. М., Руденко І. Б. 
Національний університет державної податкової служби України 

Втілення ідей Болонської конвенції, вимагає приведення вітчизняних освітніх стандартів 

до європейських. Тому нові положення державних стандартів для вищої освіти, які сьогодні 

представлені для обговорення суспільством, опираються на компетентнісний підхід, що 

вимагає від здобувачів вищої освіти набуття певного набору компетентностей. На жаль існуючі 

державні та галузеві стандарти вищої освіти не відповідають міжнародним документам, що 

регулюють сферу вищої освіти, а освітньо-кваліфікаційні характеристики не ґрунтуються на 

переліку відповідних компетентностей фахівців економічної сфери та не вказують шляхів їх 

досягнення. 

Все це вимагає певного оновлення змісту освіти та передбачає узгодженість стандартів з 

сучасними потребами суспільства, орієнтацію на набуття ключових компетентностей та 

створення ефективних механізмів їх запровадження. Вважаючи, що ключові компетентності – 

це здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурно 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.nbuv.gov.ua
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доцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні 

проблеми; необхідними є посилення прикладної спрямованості професійно спрямованих та 

фундаментальних дисциплін. На думку С. А. Ракова, ключові компетентності мають 

«проектуватися» на загальногалузеві компетентності, які в свою чергу мають «проектуватися» 

на предметні компетентності, але при цьому ключові компетентності не є набором відповідних 

галузевих та предметних компетентностей – вони інтегрують галузеві компетентності у 

складну структурну компоненту, елементи якої пов’язані між собою різноманітними зв’язками 

та відношеннями. 

Серед усього різновиду ключових компетентностей яких мусить набути майбутній 

випускник фінансово – економічної фаху більш детально розглянемо підприємницьку 

компетентність.  

Підприємницька компетентність – це володіння засобами, що дають особі можливість 

ефективно організовувати особисту та колективну трудову й підприємницьку діяльність. 

Проаналізувавши основні напрями набуття підприємницької компетентності можна зробити 

висновок, що її формування не можливе без стійкої сформованості предметних 

компетентностей, які є складовими загальногалузевих компетентностей і стосуються 

конкретного предмета. 

Однією з досить важливих предметних компетентностей є стохастична, оскільки 

більшість процесів і явищ, в тому числі і економічних мають характер випадкового і можуть 

відбуватися з тією чи іншою ймовірністю. Стохастична компетентність – це вміння бачити та 

застосовувати стохастику (теорію ймовірностей та математичну статистику) у реальному 

житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміти будувати стохастичні моделі, 

досліджувати їх методами стохастики, інтерпретувати отримані результати та перевіряти їх 

достовірність. Тому наступним важливим кроком впровадження компетентнісного підходу до 

навчання теорії ймовірностей та математичної статистики має стати переорієнтація методики 

навчання на формування в студентів відповідних стохастичних компетентностей шляхом 

використання прикладних задач. 

Оскільки ведемо мову про майбутніх фахівців певного профілю, а саме фінансово-

економічного, то слід зосередитися на використанні прикладних задач відповідного напряму. 

Прикладними називаються задачі, які виникають на практиці і вказують на необхідність 

зокрема стохастичних знань для людей найрізноманітніших професій. Наприклад, під 

прикладною задачею фінансово-економічного змісту розуміємо сюжетну задачу, що є 

словесною моделлю реальної економічної ситуації, яка виникає на практиці та розв’язується 

засобами стохастики і відповідає економічному фаху.  

Відомо, що задачі прикладного характеру в підручниках з теорії ймовірностей і 

математичної статистики зустрічаються рідко, так як етап формалізації (побудови 

математичної моделі не математичної ситуації) вимагає ґрунтовних знань і математичної 

культури. Тому виникає ще й проблема підбору або безпосередньо створення таких задач 

прикладного характеру, які можуть бути використані в навчанні. Часто, створюючи такі задачі, 

ми розглядаємо реальну ситуацію, для якої ставимо спрощене завдання. Для спрощення 

зменшуємо число змінних, вводимо додаткові припущення тощо. Тобто задача яка моделює 

справжнє застосування стохастики, звичайно є спрощеною і дещо схематично описує реальну 

ситуацію. В якості матеріалу для дидактичного моделювання прикладних задач можна 

використовувати стохастичні ігри. Будь – яка гра вимагає прийняття рішення, вибору 

оптимальної стратегії, перевірки гіпотез тощо.  

Таким чином, актуалізація проблеми компетентності з позиції її реалізації при вивченні 

фундаментальних дисциплін, зокрема теорії ймовірностей та математичної статистики, у 

профільних вищих навчальних закладах дозволяє говорити про переорієнтацію методики 

навчання на формування в студентів відповідних предметних, наприклад стохастичних, 

компетентностей шляхом використання прикладних задач які відповідають визначеному 

профілю. Сформованість предметних компетентностей сприяє і полегшує формування 

ключових компетентностей, яких має набути сучасний випускник вищої школи фінансово- 

економічного спрямування.  
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 

КОЛЕДЖУ ПРИ НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

Кобилянська І.М. 
Вінницьке відділення Київського фінансово-економічного коледжу 

Національного університету державної податкової служби України 

 Технологічна революція кардинально змінила вимоги до працівників. Останніми роками 

проблеми якості професійної підготовки фахівців обговорюються практиками і теоретиками, 

психологами і педагогами. Адже значна частина спеціалістів після здобуття відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня не здатна знайти своє місце на ринку праці, адаптуватися до 

умов швидкоплинної, невизначеної національної економіки, розв’язувати складні сучасні 

завдання підприємства на високому професійному рівні з урахуванням ризику виникнення 

техногенних і природних небезпек, дбати про особисту та колективну безпеку в межах своїх 

повноважень.  

Відтак сучасна професійна підготовка спеціалістів економічних спеціальностей уже не 

може базуватися на моделі навчання, яка спрямована на послідовне й механістичне засвоєння 

людиною певного обсягу знань, повторення яких формувало уміння, у подальших тренуваннях 

набувалися стійкі професійні навички, що дозволяло реалізувати набутий у вищих навчальних 

закладах освітньо-професійний потенціал протягом усього періоду їхньої трудової діяльності. 

Такий спеціаліст повинен володіти здатністю працювати в жорстких конкурентних умовах, 

адаптуватися до нових вимог ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 

швидко приймати індивідуальні креативні рішення, навчатися впродовж життя.  

Основні підходи до формування професійної компетентності спеціалістів економічних 

спеціальностей відбиті в роботах американських (М. Альберт, М. Вудкок, П. Дракер, М.Х. 

Мескон), німецьких (Л. Зайверт,  Г. Шредер), фінських (Э. Воутілайнен, П. Поренне, Т. 

Санталайнен) та інших дослідників в кінці XX століття. Питанням компетентнісного підходу 

до підготовки майбутніх фахівців з дисциплін циклу безпеки життєдіяльності присвячені 

роботи Г.Гогіташвілі, Є. Желіби, В. Заплатинського, О. Запорожця, В. Лапіна, А. 

Русаловського, В. Худолея та інших.  

За діючими стандартами освіти результати формування системи компетенцій є одним із 

ключових моментів оцінки якості знань. Саме поняття «компетенції» включає знання й 

розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти 

(практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності 

як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). 

Компетентністю визнається також предметна область, в якій індивід добре обізнаний і 

проявляє готовність до здійснення діяльності. 

На вимогу стандартів особлива увага повинна приділятися формуванню компетенцій, які 

забезпечують спроможність спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей до рефлексії 

власних дій, аналізу та відбору інформації, синтезу знань і умінь для досягнення мети 

діяльності. Такі компетенції мають бути сформовані у випускників вищих навчальних закладів 

під час засвоєння, в основному, фундаментальної частини змісту навчання – знань щодо 

об’єктивних законів гармонійного розвитку природи й людства, методологій діяльності, 

засобів і стратегій досягнення мети діяльності тощо. Ці компетенції у межах морального та 

екологічного імперативів, із пріоритетом принципів сталого розвитку суспільства, повинні 

забезпечувати спроможність особи отримувати, обробляти та усвідомлювати інформацію, що 

необхідна для здійснення фахової діяльності.  

Отже, в системі навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах необхідно 

передбачити близькі до завдань професійної діяльності види навчальної діяльності: практичні 

та лабораторні заняття, виробничу практику, курсові роботи, самостійну аудиторну роботу 

студентів тощо. Участь студентів у практичній навчальній діяльності забезпечує оптимальні 

умови для інтелектуального розвитку особистості, оволодіння раціональними методами та 

прийомами практичної діяльності, формування соціальної зрілості майбутніх спеціалістів. Так 

у відповідності до типової програми для набуття умінь, навичок та компетентності з безпеки 
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життєдіяльності та їх застосування в майбутній професійній діяльності проводяться 

лабораторні заняття за наступними темами: дослідження параметрів мікроклімату і 

забрудненості робочої зони шкідливими речовинами, природного і штучного освітлення, 

виробничого шуму і вібрації та оцінювання їх на відповідність нормованим значенням, 

дослідження дії електричного струму на організм людини і електробезпеки в електричних 

мережах тощо 

Наш багаторічний практичний досвід доводить, що без використання на практичних 

заняттях з охорони праці сучасних електронних вимірювальних приладів набути достатній 

рівень компетентності з безпеки життєдіяльності майбутні спеціалісти фінансово-економічних 

спеціальностей не в змозі. Виконання лабораторно-практичних робіт вимагає від студентів 

творчої ініціативи, самостійності у прийнятті рішень, глибокого знання та розуміння 

навчального матеріалу, формує відчуття дослідника, позитивно впливає на розвиток 

пізнавальних інтересів та здібностей.  

Такі лабораторно-практичні заняття повинні проводитися в оснащеній сучасним 

устаткуванням та матеріалами навчальній аудиторії-лабораторії, оздоблення якої має 

відповідати вимогам технічної естетики і постійно удосконалюватись у співпраці зі 

студентами, що сприяє формуванню у них компетентності з безпечної життєдіяльності та 

упевненості у своїх силах. А, завдяки роботам, які мають проблемно-пошуковий характер і 

органічно пов’язані з майбутньою фаховою діяльністю, можливо сформувати у майбутніх 

спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей необхідні компетенції, навички та уміння, 

необхідні для забезпечення особистої безпеки та збереження життя і здоров’я працівників в умовах 

небезпечних ситуацій.  

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

Коробова И.В.  
Херсонский государственный университет 

Представление структуры методической деятельности с позиции праксеологического 

подхода, а также использование психологической теории П.Я.Гальперина позволяет 

разработать такие педагогические технологии, которые бы обеспечивали постепенное 

овладение студентом будущей профессией. Особенно актуальной является эта проблема в 

контексте компетентностного похода. Сущность понятия «технология» разными авторами 

трактуется по-разному. По мнению Л.Ю.Благодаренко, наиболее точно сущность понятия 

«технология» отображает процессуальный (алгоритмический) подход, поскольку он может 

быть применен как к любому педагогическому процессу, так и к отдельным составным 

частям этого процесса [1]. В нашем исследовании за основу взято определение 

педагогической технологии с позиции праксеологического подхода, а именно: «педагогическая 

технология – освоенная в практике профессионального содружества последовательность 

методов, разворачивающая педагогический процесс во времени от момента выдвижения цели 

до получения и оценки результата» [4, с.164]. Анализ источников дал возможность прийти к 

заключению, что технология представляет собой объективированное, инвариантное 

процедурное знание (учитывает только объективные параметры учебного процесса) о пути 

достижения запланированного результата; отражает типичную последовательность методи-

ческих действий в зависимости от поставленной цели. Именно поэтому главной отличительной 

чертой технологии является ее воспроизводимость в любых условиях. На основе определения 

понятия «педагогическая технология» ее структуру можно представить в виде системы 

методических действий, образующих цепочку технологических шагов, логически связанных 

между собой: «Цель → Шаг 1 → Шаг 2 → …. → Шаг N → Результат». Технологический шаг – 

«единица технологического процесса». По определению ученых, «технологический шаг – это 

профессиональное действие, вызывающее ожидаемую динамику педагогической системы в 

заранее известном диапазоне» [4, с.163]. Структура технологического шага может быть 

представлена следующими компонентами: «Профессиональная задача → Метод → Результат». 
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Опираясь на модель методической деятельности учителя, в состав которой входят три ком-

понента (проектировочный, исполнительский, рефлексивный), целесообразно разработать 

технологии формирования каждого вида методической деятельности. Наиболее приемлемой 

психологической основой для их построения является теория поэтапного формирования 

умственных действий (ТПФРД) П.Я.Гальперина [3], поскольку является наиболее 

технологичной. На ее основе учеными-методистами предложена схема этапов формирования 

методических действий-инвариантов [2, с.26]. Согласно ТПФРД процесс овладения отдель-

ными видами методической деятельности должен проходить последовательно шесть этапов: 

мотивационный, ориентировочный (показ образца действия), ориентировочный (изучение 

ориентировочной основы действия – ООД), материализованный, внешнеречевой и 

внутриречевой (рефлексивный). Этапы формирования методических действий-инвариантов 

соотвествуют этапам теории П.Я.Гальперина. По нашему мнению, практическая реализация 

технологии В.И.Вагановой в полном объеме возможна лишь на заключительном этапе 

формирования методической компетентности студентов в период обучения. Это связано с тем, 

что она носит обобщенный характер: в единой технологической цепочке соединены все уровни 

методической деятельности – от проектирования урока до его проведения и самоанализа. Опыт 

работы со студентами дает нам основание утверждать, что самостоятельная разработка 

конспекта урока, проведение урока по этому конспекту и его самоанализ возможны лишь на 

этапе реальной методической деятельности (педпрактика), а также на занятиях спецкурсов. Мы 

убеждены, что на этапах учебно-методической и квазиметодической деятельности должны 

«работать» отдельные технологии, приспособленные к овладению студентами одним 

конкретным уровнем методической деятельности (проектировочным, исполнительским, 

рефлексивным). С нашей точки зрения, сначала студенты должны научиться проектировать 

конспект урока и делать самоанализ его качества. Целесообразно на практических занятиях по 

методическим дисциплинам периодически организовывать обучение проектированию урока по 

следующей технологии, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 

Технология формирования проектировочной компетентности будущих учителей 

физики 

Технологиче-

ские шаги 

Содержание 

деятельности студента 

Методические действия преподавателя 

 

Шаг 1 

Мотивацион-ный 

Мотивация действия. Просмотр 

видеоурока, выделение 

основных его частей; показ 

конечного результата – 

эталонного образца конспекта 

данного урока 

Организация мотивации – какую роль 

играют проектировочные действия в 

процессе обучения учащихся физике; 

актуализация теоретических положений, 

необходимых для достижения конечного 

результата 

Шаг 2 

Ориентиро-

вочный 

(Показ образца 

действия) 

Изучение образца действия – 

методом коллективной 

разработки конспекта урока 

(или его части) 

Инструктирование и показ образца 

действия; повторное комментированное 

выполнение действия преподавателем; 

ориентация студентов на выполнение 

характерных операций 

 

Шаг 3 

Ориентиро-

вочный 

(Создание ООД) 

Изучение образцов (са-

мостоятельное констру-

ирование) технологических 

карт, обобщенных планов, 

структурно-логических схем, 

этапов проведения урока и т.п. 

Обеспечение студента системой ориентиров 

и указаний (памяток, образцов оформления 

и пр.), учет которых необходим для разра-

ботки конспекта урока 

 

Шаг 4 

Материаль-ный  

Самостоятельное выполнение 

проектировочного действия на 

основе раз работанной ООД; 

подготовка презентации раз- 

работанного проекта 

Организация и контроль за само-

стоятельным выполнением прое-

ктировочного действия студентом 

 

Шаг 5 

Презентация конспекта урока с 

обоснованием его построения и 

Организация самостоятельной подготовки и 

презентации студентом разработанного 



 141 

Внешнерече-вой  сравнение его с эталоном 

(образцом) 

продукта (конспекта); предоставление 

индивидуальных методических реко-

мендаций 

 

Шаг 6 

Рефлексия 

 

Коллективный анализ и 

самоанализ проекта (конспекта) 

урока; выявление и обсуждение 

методических ошибок, внесе-

ние коррективов 

Предоставление студентам образцов (схем) 

аспектного и полного анализа конспекта 

урока, критериев его оценивания; 

организация коллективного обсуждения и 

самоанализа презентуемого продукта 

(конспекта) 

Отметим, что процесс рефлексии имеет большое значение, поскольку лишь благодаря 

ему возможно сформировать компетентностный опыт и по проектированию урока, и по его 

проведению, и по его анализу [5]. Поэтому рефлексию необходимо рассматривать не только 

как этап технологии, но и как отдельную технологию приобретения рефлексивного опыта. 

Отметим, что параллельно с проектировочной и рефлексивной необходимо формировать 

исполнительскую методическую компетентность будущих учителей физики.  

Таким образом, комплексное применение технологий ТПФМК позволяет постепенно 

продвигать студента по ступенькам овладения профессией учителя по схеме: «проектирование 

→ рефлексия → выполнение → рефлексия», на основании чего им приобретается 

компетентностный опыт методической деятельности. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

Куриленко Н.В., Єрмакова-Черченко Н.О. 
Херсонський державний університет 

Сучасний стан навколишнього середовища передрікає людству у майбутньому глобальні 

екологічні кризи. Для подолання наявних екологічних проблем суспільству необхідні 

висококваліфіковані фахівці, які здатні не тільки оцінити та запропонувати шляхи розв’язання 

зазначених завдань, а й попереджати їх виникнення. Підготовка таких фахівців вимагає 

формування і розвиток у них екологічного стилю мислення та екологічної компетентності. А 

це передбачає необхідність екологізації системи освіти, зокрема її середньої ланки. 

Перехід загальноосвітньої школи на нові показники якості освіти (компетентності) дає 

можливість підготувати особистість, здатну розв’язувати навчальні, життєві та професійні 

завдання. Реалізувати зазначене дає можливість компетентнісний підхід, який передбачає 

спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток компетентностей особистості, у 

тому числі й екологічної. 

Екологічна компетентність - це складна та багатогранна категорія, яку можна визначити 

як інтегрований результат навчальної діяльності учнів, пов'язаний із набуттям системи знань, 

умінь та ціннісних орієнтацій особистості у сфері екологічної діяльності, які формуються 

завдяки опануванню змісту предметів екологічного спрямування, серед яких значне місце 

займає фізика [3]. 

Екологічна компетентність (як і будь-яка компетентність взагалі) формується, 
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розвивається та проявляється лише у процесі діяльності. У зв’язку з цим, в основі вибору 

підходів до організації навчально-виховного процесу повинна лежати діяльність учнів, до якої 

вони залучаються під час вивчення фізики в школі. Серед різноманіття підходів нами був 

обраний діяльнісний підхід, у межах якого були виділені методи та форми організації 

діяльності школярів, які сприятимуть формуванню та розвитку у них екологічної 

компетентності у процесі вивчення фізики (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Методи та форми організації діяльності учнів основної школи 

Д
ія

л
ь

н
іс

н
и

й
 п

ід
х
ід

 Методи організації діяльності Форми діяльності 

Метод проектів 
виконання індивідуальних або групових 

проектів; 

Кейс-метод 
розв’язання проблемної ситуації на 

основі фактів з реального життя; 

Проблемно-пошуковий навчально-дослідна діяльність; 

Задачний 
розв’язування та складання фізичних 

задач екологічної спрямованості. 

 

Як видно з таблиці одним із можливих методів, який може бути використаний вчителем у 

процесі організації навчальної діяльності учнів, є метод проектів. В основі даного методу 

лежить розгляд можливих, а також пошук і реалізація раціональних (ефективних) шляхів 

цілеспрямованого управління діяльністю протягом деякого (попередньо визначеного) часу [1]. 

Основною метою методу проектів є: здобуття та поглиблення учнями знань (у тому числі 

й екологічних), шляхом реалізації тісного зв'язку з реальним життям; використання системи 

проблемно-орієнтованих завдань з метою формування в учнів екологічної компетентності.  

Відзначаючи переваги методу проектів над іншими, необхідно відмітити, що даний метод 

дозволяє: 

– переконати учнів у практичній та теоретичній значущості тих знань і умінь, яких вони 

набувають під час навчальної діяльності; 

– надати можливість учневі самостійно обирати напрям дослідження, узгодивши його з 

власними інтересами; 

– одержати реальний продукт своєї діяльності; 

– розширити світогляд учнів через опанування невідомих аспектів проблеми; 

– стимулювати інтерес до суспільно значущих проблем, розв’язання яких потребує 

оволодіння певною сумою знань і умінь; 

– поєднати теоретичні знання з практичними, переконавши учнів у правильності 

відповідної філософської тези [2; 4]. 

В.Шарко, аналізуючи можливості застосування методу проектів у контексті нової 

програми з фізики для основної школи зазначає, що «залучення учнів до виконання проектів 

дозволяє досягти цілей, які не завжди можна реалізувати на звичайному уроці» [5]. 

Узагальнюючи вищезазначене можна сказати, що залучаючи учнів до виконання проектів 

екологічної спрямованості вчитель сприяє тому, що школярі: 

– навчаються самостійно планувати свою роботу; 

– самостійно збирають і накопичують необхідний матеріал екологічного змісту 

(формується уміння працювати з різними джерелами інформації); 

– аналізують отримані факти з різних галузей з екологічної точки зору; 

– приймають рішення і навчаються відстоювати власну точку зору (формується уміння 

спілкуватися); 

– представляють свої результати перед іншими учнями, а також здійснюють оцінку 

роботи інших виконавців; 

– поглиблюють свої знання не тільки з фізики, а й інших предметів природничого циклу.  
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ДИДАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ У ФОРМУВАННІ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ 

Кух А.М., Кух О.М., Дінділевич Є.М., Роздобудько М.О. 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Методична компетентність вчителя фізики розглядається нами як теоретична і практична 

готовність до проведення занять з фізики за різними навчальними комплектами, що 

виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь з окремих розділів 

та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування (дидактико-методичних 

компетенцій), спроможність ефективно розв’язувати стандартні та проблемні методичні задачі 

засобами медіаосвіти.  

Формування таких знань і вмінь в майбутніх учителів фізики здійснюється в процесі 

вивчення дисципліни «Методика навчання фізики в основній школі» та «Методика навчання 

фізики в старшій школі» за допомогою дидактичних завдань. Наведемо приклади подібних. 

Для розвитку вмінь готувати інформацію з певною метою студентам пропонується 

завдання придумати рекламу будь-якого технічного пристрою, який вивчається на уроці 

фізики. Причому текст реклами, підкреслюючи не надто суттєві позитивні якості пристрою, 

повинен замовчувати про його недоліки. Групу можна розділити на групи і дати їм завдання 

такого змісту: 

- виберіть у кожній групі певний тип теплового двигуна, складіть текст його реклами і 

назвіть переваги даного двигуна перед іншими; 

- знайдіть в додатковій літературі проекти "вічних теплових двигунів", доведіть 

спроможність своїх "вічних двигунів". У цьому випадку завдання інших - виявити помилки в 

пропонованих проектах. 

Уміння критично мислити можна розвивати, пропонуючи студентам (а згодом і учням) 

знайти помилки в тій чи іншії інформації. Це можуть бути і друкарські помилки в підручнику, 

в додатковій літературі, газетах, журналах. Фізичні помилки зустрічаються в художній, 

науково-фантастичній та навчальній літературі , уривки з якої корисно використовувати на 

заняттях: 

У навчальному діафільмі "Напівпровідники" є декілька кадрів, де переплутано текст , 

відповідний малюнкам на цих кадрах. Корисно в цьому випадку запропонувати студентам таке 

завдання: 

- прочитайте текст правильно, змінюючи слова там, де це необхідно. 

Дуже важливо навчити студентів критично відноситься і до самостійно отриманих 

результатів. Наприклад, при виконанні лабораторної роботи можна сформулювати завдання у 

вигляді : 

- проаналізуйте отриманий результат, порівняйте його, якщо це можливо, з табличним 

або теоретичним; назвіть основні причини невідповідності вашого результату теоретичному, 

запропонуйте способи його поліпшення ; 

- всі вимірювальні прилади, якими ви користуєтеся - джерела певної інформації, 
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обгрунтуйте достовірність цієї інформації. Чим ця достовірність обмежується?  

Багато явища, що вивчаються в курсі фізики основної школи, студенти можуть 

спостерігати самостійно. Тому їм частіше можна пропонувати завдання такого виду : 

- перевірте на досвіді (або запропонуйте, як це перевірити) правильність тверджень : "при 

нагріванні газу в замкнутому об'ємі його тиск збільшується" , "чим вище атмосферний тиск , 

тим вище температура кипіння води". 

Для розвитку вміння розуміти завдання в різних формулюваннях і контекстах у фізиці є 

практично неосяжне поле діяльності. Крім завдань, сформульованих традиційним способом (за 

деякими умовами знайти невідому величину; визначити її, використовуючи графік або схему; 

побудувати графік, схему і т.д.), корисно використовувати не зовсім звичайні прийоми. 

Наприклад , запропонувати завдання із завуальованими відсутніми або надлишковими даними; 

дати завдання скласти текст завдання за графіком руху або процесу; запропонувати вирішити 

експериментальну задачу. Можна запропонувати, наприклад, таке завдання: 

- за даним графіком ізобарного процесу, виявити, що відбувається з ідеальним газом, 

визначте, в яких координатних осях він побудований. 

При вивченні на уроках фізики явищ, законів, відкриттів вчених, побудованих ними 

теорій корисно знайомити школярів з уривками з оригінальних робіт. Чудовим посібником тут 

може послужити книга "Класики фізичної науки" . Наприклад, завдання може бути таким: 

- сформулюйте основну ідею наступного уривка з роботи М.В.Ломоносова : "Дуже добре 

відомо, що теплота порушується рухом: від взаємного тертя руки зігріваються, дерево 

загоряється полум'ям, при ударі кременя об кресало з'являються іскри, залізо розжарюється від 

проковування частими і сильними ударами, а якщо їх припинити, то теплота зменшується..." 

- назвіть сучасним терміном те, що Франклін називає "електричним вогнем": "Як тільки 

грозова хмара опиниться над змієм, загострений дріт стане витягати з неї електричний вогонь, і 

змій разом з линвою наелектризується ... А коли дощ змочить змій разом з линвою, зробивши 

їх тим самим здатними вільно проводити електричний вогонь, Ви побачите, як він рясно стікає 

з ключа при наближенні вашого пальця" . 

Всі описані прийоми сприяють розумовому і загальнокультурному розвитку школярів, а 

отже ними мають володіти майбутні учителі фізики. Включення медіаосвіти в курс методики 

фізики допоможе студентам застосовувати отримані знання в нових ситуаціях, знаходити 

правильні рішення, виховeє здатність до рефлексії, захистить студентів від негативної 

інформації, сформує почуття міри, критичне мислення, відкриє нові способи діяльності , 

допоможе орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО КОМПОНЕНТА КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

Ліскович О. В. 
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначена 

необхідність формування в учнів ключових, міжпредметних і предметних компетентностей. 

Однак, відвідування навчальних закладів, спілкування з учителями фізики засвідчило наявність 

проблем щодо реалізації даного підходу, які зумовлені недостатнім рівнем готовності педагогів до 

організації компетентнісно орієнтованого навчання. Встановлено, що найбільших труднощів у 

вчителів викликають ті складові компетентності, що стосуються особистості учня, а саме: цінності, 

ціннісні орієнтації, нахили, мотиви тощо. У представленій в багатьох дослідженнях 

трикомпонентній структурі компетентності (когнітивний, діяльнісний та особистісний 

компоненти) зазначені складові відносяться до особистісного компоненту. Присутність 

цінностей, ціннісних орієнтацій у структурі компетентності дає підстави стверджувати про 

доцільність використання аксіологічного підходу в навчанні фізики, як такого, що розкриває 

шляхи утворення цінностей, систему цінностей людини. Розглянемо особливості його 

застосування на прикладі трьох ключових компетентностей, а саме: навчально-пізнавальної, 

інформаційної та здоров'язбережувальної.  
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Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: встановлення зв’язку 

між цінностями та компетентністю учня; визначення переліку цінностей учнів, необхідних для 

формування навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної 

компетентностей учнів; з’ясування процесу формування в учнів основної школи визначених 

цінностей. 

Виконання першого завдання вимагало аналізу структурних компонентів 

компетентностей учнів основної школи, який дав підстави для висновку, що цінності є 

обов’язковою складовою компетентності людини. Як зазначається у філософських наукових 

джерелах, цінності – специфічні соціальні визначення об’єктів навколишнього світу, що 

виявляють їх позитивне або негативне значення для людини і суспільства. Цінності виконують 

роль основи при виборі потреб, інтересів, переживань, цілей, засобів їх реалізації, результатів 

діяльності і тих умов, за яких здійснюється вибір.  

З’ясування сутності цінностей та їх ролі в житті людини дозволяє перейти до розгляду 

питання, які саме цінності має формувати в учнів учитель під час залучення їх до навчально-

пізнавальної, інформаційної та здоров’я-збережувальної діяльності у процесі формування 

відповідних компетентностей. 

Аналіз наукових праць О. Александрової, О. Усік, В. Шарко виявив, що в контексті 

навчально-пізнавальної діяльності учнів актуальними є такі цінності, як: знання, творчість, 

свобода, гуманістичні цінності. Оскільки навчально-пізнавальна діяльність передбачає процес 

засвоєння знань, то в контексті компетентнісного підходу учень повинен усвідомлювати їх 

ціннісне значення для саморозвитку та самовдосконалення. Знання, які не перетворились на 

цінності, легко забуваються. Успіху в оволодінні знаннями учень може досягти за умови 

наявності таких цінностей, як працьовитість, цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, 

творча активність, відповідальність. 

Формування інформаційної компетентності учнів, на думку М. Галатюка, І. Карпенко, 

вимагає ціннісного ставлення учнів до інформації як відображення реального світу, норм і 

правил її використання, усвідомлення необхідності обміну інформацією, спілкування, 

використання ІКТ. 

Вивчення робіт В. Звєкової та А. Полуляха підтвердило нашу думку стосовно того, що 

цінностями, необхідними для формування здоров’язбере-жувальної компетентності учнів, є: 

людина, її життя, здоров’я, його збереження, бережне ставлення до природи, взаємоповага, 

гідність, порядність, визнання, співчуття, толерантність, терпимість, прагнення до 

самовдосконалення. 

Визначені нами цінності розподілимо за такими групами: загальнолюдські, громадянські, 

цінності особистого життя (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік цінностей, необхідних для формування навчально-пізнавальної, 

інформаційної та здоров’язбережувальної компетентностей учнів 

Компетент-

ність 

Цінності 

Загальнолюдські Громадянські Особистого життя 

Навчально-

пізнавальна 

Знання, 

доброзичливість, 

повага до людської 

гідності, милосердя 

Толерантність, 

порядність, терпимість, 

свобода вибору, 

відповідальність 

Саморозвиток, самовдоско-

налення, творчість, почуття власної 

гідності, працьовитість, 

цілеспрямованість, наполегли-

вість, самостійність, творча 

активність, відповідальність 

Інформа-

ційна 

Інформація, 

спілкування 

Обмін інформацією, 

норми, правила її 

використання  

Інформація, спілкування, 

використання ІКТ 

Здоров’я-

збережу-

вальна 

Людина, природа, 

співчуття, терпи-

мість, порядність 

Взаємоповага, гід-ність, 

порядність, то-

лерантність, визнання 

Життя, здоров’я, здоров’я-

збереження, здоровий спосіб життя 
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Важливим для нашого дослідження також було питання про процес формування 

цінностей. Як зазначає В. Шарко, механізм засвоєння цінностей має будуватися на технології, 

що органічно поєднує в собі методи формування суспільної свідомості (інформування, 

коментування, узагальнення, переконання) і методи залучення до соціально-культурної 

діяльності. Учена відмічає важливу роль емоцій у формуванні ціннісної сфери дитини. 

Позитивні емоції в учнів може викликати не лише зміст навчального матеріалу, його емоційне 

забарвлення, а й позитивні емоції від розв’язаної задачі, вдало виконаного цікавого досліду, 

спостереження красивих природних явищ і пояснення їх суті з точки зору фізики. Інший шлях 

формування цінностей особистості – це розкриття практичної значущості знань у житті 

людини тощо. 

На думку Е. Соломки, для ефективного формування особистісної цінності знань, умінь і 

навичок в учнів необхідно більше значення приділяти відбору змісту навчального матеріалу, 

урізноманітнювати пізнавальну діяльність. 

Російський науковець Р. Щербаков запропонував методику використання культурно 

збагаченого курсу фізики як засобу формування гуманістичних цінностей учнів. У процесі 

навчання важливо продемонструвати учням можливості використання знань для розв’язання 

життєвих проблем, особистісно значущих для учнів. У нашому дослідженні це, наприклад, 

оцінка впливу різних абіотичних факторів на організм, оцінка можливостей застосування 

електричного струму для потреб людини, визначення джерел електромагнітного 

випромінювання в квартирі та оцінка їх можливого впливу на здоров’я тощо. 

Результати аналізу підходів до формування цінностей учнів дають підстави для висновку, 

що науковці вирішують проблему формування цінностей учнів із позицій: змісту навчального 

матеріалу, видів організації навчальної діяльності учнів, впливу на емоційну сферу дитини (як 

через знання, так і через види діяльності). Процес реалізації аксіологічного підходу у 

формуванні предметної і ключових компетентностей учнів основної школи представимо у 

вигляді табл. 2. 

Таблиця 2 

Реалізація аксіологічного підходу до формування ключових компетентностей учнів 
 

Група 

цінностей 
Зміст навчального матеріалу 

Види навчальної діяльності, до якої 

залучаються учні 

О
со

б
и

ст
о
го

 

ж
и

тт
я
 

Осучаснення змісту навчального 

матеріалу; розкриття практичного 

значення фізичних знань, можливості 

їх застосування в повсякденному 

житті, майбутній професійній 

діяльності; 

 ознайомлення з інформацією 

здоров’язбережувального змісту 

Диференціювання складності фізичних 

задач, використання задач, які потре-

бують кмітливості, вирішення проб-

лемних ситуацій, дослідницького підходу, 

демонструють застосування знань у 

повсякденному житті; пошук додаткової 

інформації здоров’язбере-жувального 

змісту 

Г
р

о
м

а-

д
я
н

сь
к
і Демонстрація історичного шляху 

наукової ідеї, труднощі на шляху 

наукових відкриттів; використання 

інформації про вчених-фізиків  

Спільне виконання завдань; пошук 

додаткової інформації історичного, 

екологічного, політехнічного змісту; 

залучення учнів до оцінної діяльності 

З
аг

ал
ь
н

о
-

л
ю

д
сь

к
і 

Емоційний супровід викладу 

навчального матеріалу; культурне 

збагачення змісту навчального 

матеріалу; розкриття впливу фізики на 

інші галузі людської діяльності 

Виконання фізичного експерименту, який 

викликає позитивні емоції, демонструє 

вплив фізичних факторів на здоров’я 

людини, середовище, яке оточує 

 

Отже, застосування аксіологічного підходу в навчанні фізики забезпечує формування 

цінностей, що входять до структури компетентностей учнів. Нами з’ясовано перелік цінностей 

особистісного компонента навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров'язбережувальної 

компетентностей та методику їх формування. Перспективи подальших досліджень полягають у 

розробці відповідних методичних рекомендацій для вчителів. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО 

КУРСУ ПРИ ОПРАЦЮВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ФІЗИКИ 

Матвійчук О.В., Подласов С.О. 
Національний технічний університет України «КПІ» 

Важливою складової нової парадигми освіти є ідея неперервного навчання, що охоплює 
усі форми, типи та рівні навчальної діяльності. Реалізація ідеї неперервного навчання 
спрямована на подолання головної суперечності сучасної системи освіти – суперечності між 
стрімкими темпами збільшення обсягів інформації у світі та обмеження можливостями їх 
засвоювання людиною. Ця суперечність спонукає навчальні заклади формувати у студентів 
уміння вчитися, знаходити інформацію, критично її оцінювати і творчо використовувати, тобто 
створювати умови для формування в них інформаційної компетентності. Це зумовлене тим, що 
значна частина студентів першого курсу – вчорашніх школярів має недостатній рівень 
інформаційної компетентності, що проявляється у виникненні ускладнень при пошуку 
навчальної інформації, її опрацюванню за літературними джерелами та при спробах 
застосування одержаних знань. Як свідчить наш досвід, при необхідності одержання певної 
інформації студенти, у першу чергу, звертаються до джерел в Інтернеті (найчастіше Вікіпедії) і 
сприймають наведену там інформацію як остаточну істину. Що ж до друкованих видань, то 
студенти звертаються до неї значно рідше, оскільки не мають сформованих умінь роботи з 
ними. Саме тому актуальним постає завдання створити умови для формування цих умінь на 
всіх видах занять у ВНЗ, зокрема на заняттях з фізики. 

Вже на перших заняттях з фізики ми знайомимо студентів з особливостями читання 
навчальної літератури, акцентуючи увагу на вступному розділі, де описана будова підручника, 
особливості використаних в ній позначень, шрифтів, тощо. Незважаючи на те, що таке 
ознайомлення вимагає додаткового часу, надалі це дозволить студентам грамотно 
використовувати підручники та іншу навчальну літературу для самостійного набуття знань. 

Опрацювання навчальної літератури з фізики вимагає від студента першого курсу 
спеціальних вмінь, оскільки інформація у ній подається в дуже стисло, за допомогою символів, 
математичних формул, спеціальних термінів, які часто не розшифровуються, тобто вважається, 
що вони повинні бути відомими студенту першого курсу зі школи. Деякі доведення і 
аргументація опускаються, і їх необхідно відновлювати читачу самостійно. Це зумовлює 
виникнення цілої низки проблем у студентів першого курсу при необхідності опрацювання 
навчального матеріалу з фізики за друкованими виданнями. 

Усунення виявленої проблеми та формування інформаційної компетентності студентів 

першого курсу при опрацюванні навчальної літератури з фізики, як показує наш досвід та 

аналіз науково-методичних досліджень [1, 2] вимагає від педагога використовувати в 

навчальному процесі наступних видів самостійної роботи учнів і студентів з навчальною 

літературою: змістовий аналіз тексту – виділення в ньому головних ідей, термінів, означень, 

формул, дослідних обґрунтувань, теоретичних висновків, прикладів; розділення тексту на 

логічні змістові частини; складання опорного конспекту начального матеріалу; аналізування 

змісту рисунків, схем, графіків, таблиць; самостійне опанування математичними розрахунками; 

узагальнення навчального матеріалу одного чи декількох параграфів; користування змістом 

підручника, предметно-іменним покажчиком; знаходження відповідей на поставлені у тексті 

підручника запитання; одержання з тексту підручника додаткових відомостей; поглиблення 

знань; здійснення самоконтролю за розумінням та запам'ятовуванням навчального матеріалу в 

ході відповідей на запитання та розв'язування задач; виконання тестових завдань; підготовка 

повідомлень; ознайомлення з цікавими фактами, з історією фізики в Україні; ознайомлення із 

структурно-логічними схемами. 
Для поліпшення розуміння інформації, що наводиться у навчальній літературі з фізики 

ми: 1) ознайомлюємо студентів з особливостями розкриття суті наукових фактів 
(фундаментальних дослідів), фізичних явищ, величини, законів, моделей, теорії; 2) 
розкриваємо особливості пошуку навчальної інформації; 3) залучаємо знання студентів, 
опановані на заняттях з інформатики, для підготовки звітів по виконанню індивідуальних 
інформаційно-пошукових завдань.  
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Інформаційно-пошукові завдання для корегування та закріплення вмінь працювати з 
навчальною літературою для студентів першого курсу полягали в опрацюванні ними однієї з 
тем курсу загальної фізики, винесеної на самостійне вивчення у першому семестрі, і підготовки 
звіту. Звіт про виконану роботу необхідно було оформити у вигляді електронної презентації, 
яка повинна містити наступні елементи: а) анотацію (які основні формули та закони будуть 
розглядатися у тексті); б) стислий виклад основних теоретичних відомостей та їх наочне 
представлення за допомогою комп’ютерних анімацій або коротких відео фрагментів; в) розгляд 
історичних аспектів становлення теми; г) навести приклади використання у повсякденному 
житті фізичних законів за заданою темою; д) приклади та основні методи розв’язування задач з 
теми роботи; е) література оформлена за вимогами до наукових робіт. За відсутності 
анімаційних моделей і відео фрагментів, доступних для завантаження з мережі Інтернет, 
студентам пропонувалося створити їх самостійно.  

Використання такого підходу при організації самостійної роботи студентів створює 
умови для формування у них умінь переносити теоретичні знання з фізики на реальні об’єкти і 
підняти на нову сходинку на розуміння навчального матеріалу.  

Виконання інформаційно-пошукового завдання оцінювалося за наступними критеріями: 
якість обробки даних (аналіз, порівняння, узагальнення, аргументація); кількість використаних 
студентом інформаційних джерел; відображення власної точки зору студента, його погляд на 
проблему; форма презентації; використані під час підготовки звіту засоби наочності; виявлена 
ініціатива. 

Проведена робота зі студентами першого курсу НТУУ «КПІ» з формування 
інформаційної компетентності дозволила реалізувати дві головні складові: а) інформаційну, яка 
має на увазі вміння працювати з різними джерелами інформації – друкованими та 
електронними, вміння знаходити інформацію як серед друкованих видань (користуватися 
бібліотечними каталогами), так і електронних (користуватися сервісами Інтернету); 
б) процесуально-діяльнісну яка визначає здатність застосовувати одержану інформацію для 
розв’язування поставлених завдань.  

В ходів експериментального навчання студентів першого курсу технічного університету в 
системи «компенсаційно-вирівнювального курсу з фізики» було встановлено, що опрацювання 
теоретичного матеріалу з фізики за допомогою навчальної літератури стало усвідомленим, 
раціональним; знання студентів глибшими, а їх відповіді: чіткими, по сутті. 

Література: 
1. Благодаренко Л.Ю. Методичні можливості підручника фізики нового покоління у напрямі комплексного 

формування знань учнів / Людмила Юріївна Благодаренко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць – К.:НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2013. – № 12. –C. 12-17 

2. Сиротюк В.Д. Підручник як засіб формування в учнів знань, умінь і навичок з фізики / Володимир 

Дмитрович Сиротюк, Володимир Іванович Баштовий, Олександр Анатолійович Цоколенко // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. – Випуск 32 : збірник наукових праць / за ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2012. – С. 218-224 

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ ДО 

НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Одінцов В.В. 
Херсонський державний університет 

Постановка проблеми. Спрямованість системи освіти на засвоєння системи знань, яка 

була традиційною і виправданною ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному 

соціальному замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних 

членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язані соціальних, виробничих, 

економічних, наукових завдань. 

Як показує аналіз досвіду освітніх систем низки країн, одним з шляхів оновлення змісту 

освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового 
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освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення 

ефективних механізмів його впровадження [1]. 

Сучасні дослідження педагогів і методистів, вчених свідчень, що компетентнісний підхід 

до навчання є більш результативним, ніж знаннєвий, що відбувається зв'язок теорії із життям, 

учням прищеплюється вміння жити, користування своїми знаннями в побуті й подальшому 

підвищені своєї кваліфікації [2]. 

Аналіз дослідження і публікацій: вітчизняні педагоги А.Хугорський, В.Краєвський, 

І.Зимня, Н.Бібік, О.Овчарук, О.Локшина, Т.Баббара, О.Савченко, О.Заболотська та інші 

розглядають в своїх дослідженнях різні питання компетентнісного підходи в освіті в тому числі 

і формування дослідницьких умінь і навичок під час навчання [3]. 

Оволодіння методами наукового пізнання нині стає навчальною проблемою у зв’язку з 

важливим завданням навчання – розвитком інтелектуального потенціалу та ключових 

компетенцій учнів. Свідоме застосування науково обґрунтованих методів слід розглядати як 

найсуттєвішу умову одержання нових знань. Дослідник, який добре знає методи дослідження і 

можливості їх застосування, витрачає менше зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму 

дослідженні спирається лише на інтуїцію або діє за принципом «спроб і помилок». 

У педагогічній теорії встановлено, що включення загальних методів наукового пізнання 

до змісту освіти необхідне для підготовки учнів до самостійного набуття знань, формування у 

них дослідницької компетентності. 

На перший лише погляд метою формування дослідницьких компетентностей є: 

– вміння аналізувати, встановлювати зв’язки; 

– виділяти головне і встановлювати гіпотезу; 

– виявляти мету та завдання дослідження; 

– передбачати наслідки дослідження; 

– вміти організовувати дослідження; 

– вміти створювати модель; 

– вміти оцінювати наслідки досліджень; 

– вміти робити висновки; 

– вміти оперувати фаховим та математичним апаратом; 

– вміти спілкуватися з фахівцями в період дискусій та обговорень; 

– вміти робити узагальнення; 

– вміти користуватись науковими джерелами. 

Для реалізації цього можна виділити певні напрямки завдяки яким закладаються основні 

навички та відбувається залучення, йде формування дослідницьких компетенцій майбутніх 

фахівців: 

1. Практикування «Наукові дослідження», «Методи наукового пізнання». 

2. Самоаналіз власної діяльності. 

3. Аналіз тестів, задач загального та конкурсного рівня. 

4. Проведення анкетування, опитувань різного рівня. 

5. Написання рефератів з фахової тематики та споріднених дисциплін. 

6. Підготовка творчих робіт. 

7. Виконання лабораторних робіт дослідницького характеру та додаткових 

позааудиторних робіт дослідницького характеру, розробка віртуальних лабораторних робіт та 

експериментів. 

8. Участь у роботі проблемних груп та наукових гуртках. 

9. Участь у роботі кафедральних наукових лабораторіях. 

10. Участь у розробці, виконанні господарських і держбюджетних наукових тем 

кафедри. 

11. Написання наукових доповідей, статей. 

12. Підготовка презентацій та виступ на наукових конференціях. 

13. Участь у конкурсах, олімпіадах різного рівня, роботі у МАН. 

14. Написання випускних дипломних робіт (бакалавр, магістр, спеціаліст). 

15. Використання інформаційно-комукаційних технологій під час виконання пошуку, 
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отримання, користування науковою інформацією та виконання розрахунків, встановлення 

зв’язків, зокрема, використання соціальних мереж та створення проблемних груп. 

16. Використання світового досвіду. У тому числі організація стажувань в різних 

установах України та зарубіжжя. 

17. Вчитися оформлювати наслідки дослідницької роботи. 

Висновки: формування науково-дослідницької роботи учнів, студентів вимагає особливої 

методичної підготовки вчителя, викладача, систематичності її здійснення пам’ятаючи що це 

одна з складових компетентісного підходу до навчання. 

Література: 
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Плеяда.,2005.-120с. 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. 

Петров А.В. 
Горно-Алтайский государственный університет (г.Барнаул, Россия) 

Российское фундаментальное образование создавалось на знаниевой парадигме. 
Образовательный процесс в системе общего и профессионального образования строился в 
соответствии с дидактической триадой «Знания – умения – навыки». Причем основное 
внимание уделялось усвоению знаний. Считалось, что сам процесс усвоения знаний обладает 
развивающим потенциалом. Но многолетняя практика выявила существенные минусы такого 
подхода. В рамках знаниевой парадигмы всегда актуальной была и остается проблема разрыва 
знаний от умений их применять. 

Не без интересно обратить внимание на результаты сравнительного исследования 
выпускников высших учебных заведений постсоветских стран (Россия, Беларусь, Украина) и 
развитых стран Запада (США, Франция, Канада, Израиль), проведенного Мировым банком в 
2004 году, где было зафиксировано, что студенты постсоветских стран показ: очень высокие 
результаты (9-10 баллов) по критериям «знание» и «понимание» и очень низкие баллы – по 
критериям «применение знаний на практике» (1-2 балла). Студенты из развитых западных 
стран демонстрировали диаметрально противоположные результаты. Такое положение дел 
очевидно объясняется тем, что долгие годы у нас бытовала установка, что молодым людям 
достаточно дать знания, благодаря которым они станут успешными и в бизнесе, и на 
государственной службе. В результате такого подхода Россия пришла к ситуации, когда в 
избытке оказалось огромное количество специалистов с высшим фундаментальным 
образованием, а реальная экономика стала испытывать нехватку квалифицированных 
практико-ориентированных кадров. Сегодня можно констатировать, что Российская экономика 
перешла на рыночные рельсы, а профессиональное образование все еще не стало рыночным. 
Оно остается государственным по форме, фундаментальным и академичным по содержанию. 
Вот почему современное российское образование осуществляет серьезные шаги для 
переориентации системы образования со «знаниевого» на компетентностный подход. Это 
является необходимым условием модернизации образования в стране и приведения его в 
соответствие с Болонскими соглашениями, международными стандартами [1]. 

Наша высшая школа медленно движется в рамках Болонского процесса и главными 
причинами в этом, на наш взгляд, являются следующие: 

1). Нет теории компетентностного подхода. 
2). Нет понятийного аппарата для этого подхода. Даже базовые понятия «компетенция» и 

«компетентность» не определены однозначно и у них нет родовых понятий. Значит, в научном 
плане эта проблема практически находится на уровне гипотезы. 

3). Нет апробации этого подхода в исследовательских институтах. 
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4). Нет дидактических оснований для использования этого подхода (соответствующие 
принципы, методы и приемы обучения). 

5). Нет учебников и учебных пособий. 
6). Отсутствуют методики и технологии внедрения компетентностного подхода в школе и 

вузе. 
7). Нет специалистов в вузах, готовых внедрять компетентностный подход в систему 

образования (опора лишь на энтузиастов, уровень которых весьма сомнителен). 
8). Нет системы подготовки специалистов в вузах, способных внедрять данный подход в 

процесс профессиональной подготовки. 
9). Нет ни одной страны, в которой реализуется последовательно компетентностный 

подход. В странах Европы Болонский процесс идет тоже очень медленно и все еще является 
предметом жарких споров. 

10). Если дополнительно к знаниям, умениям и навыкам необходимо формировать 
компетенции, то потребуется дополнительное время. Но мы сокращаем время подготовки 
специалистов в вузах!? Все это требует глубокого изучения! 

При всех этих глобальных проблемах наше государство принимает волевое решение на 
внедрение компетентностного подхода в систему образования. В этих условиях на плечи 
педагогической науки ложатся все нерешенные к настоящему времени проблемы теории, 
практики, методики и технологии. 

Мы считаем, что одной из ведущих проблем при этом является решение вопроса: в 
рамках какой педагогической системы использовать компетентностный подход? Это должно 
быть личностно ориентированное развивающее обучение, в рамках которого, в отличие от 
классического развивающего обучения, должен быть не деятельностный подход, а 
компетентностно-деятельностный, решающий проблемы взаимосвязи теории и опыта 
практической деятельности, приводящей к формированию необходимого комплекса 
компетенций и как результат – соответствующей компетентности. 

Приоритетное место среди ключевых компетенций должно быть представлено 
компетенциям в сфере самостоятельной познавательной деятельности, в рамках личностно 
ориентированном развивающем обучении, так как его конечным продуктом является 
сформированность способности к самообразованию, самовоспитанию, сознательной регуляции 
личностной активности, рефлексии [3]. 

Разрабатываемый в настоящее время компетентностно-деятельностный подход (КДП) 

является тем новым подходом, с позиций которого предполагается модернизация образования. 

При таком подходе опыт практической деятельности, компетенции и компетентность должны 
рассматриваться как дидактические единицы и традиционная триада «Знания - Умения - 
Навыки» расширяется до секстета: «Знания – Умения - Навыки - Опыт практической 
деятельности – Компетенция – Компетентность». Компетентностно-деятельностный подход в 
системе педагогического образования мы рассматриваем как деятельностный подход, 
акцентирующий внимание на процессуальной стороне образования, способствующей 
ориентироваться на специализированную подготовку студентов, обладающих высоким 
уровнем профессионализма, компетентности и расматривающей главным аспектом в этом 
процессе не объем получаемой информации, а умение творчески находить, усваивать и 
пользоваться ею в различных проблемных ситуациях. 

Работы в рамках компетентностного подхода по существу выступа как новый этап 
обновления содержания и методов образования, связанный с приведением в соответствие 
существующего образования требованиям современной, экономики и общественного развития. 
При этом в большинстве работ [2] компетенция рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, необходимых для ее продуктивной творческой 
деятельности, а компетентность – владение человеком соответствующими компетенциями, 
позволяющее разрешать конкретные проблемы в определенной области. 

Мы считаем, что для разведения этих близких понятий необходимы определения в 
сопоставлении друг с другом. Если компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, необходимых, но недостаточных для ее творческой и продуктивной деятельности, то 
компетентность – это результат качественного диалектического скачка, когда количество 
необходимых качеств личности переходит в новое качество –владение человеком 
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компетенциями, позволяющее проявлять творческий подход для разрешения той или иной 
проблемы. Таким образом, компетентность – это та целостностная система качеств личности, 
которая делает ее самодостаточной и саморазвивающейся. Именно введение в образование 
компетентности позволило осознать, что простая совокупность знаний, умений не решает 
проблемы формирования специалистов высокого класса. Необходима целостная система 
личностно осмысленных и освоенных знаний, умений и принятых ценностей, обладающая 
свойством саморазвития, способная в процессе своего функционирования изменять свою 
структуру в зависимости от специфики решаемых проблем и позволяющая осуществлять 
творческий подход в нестандартных условиях. 

Обсуждение того, чем учащиеся должны овладеть в результате общего и 
профессионального образования в системе компетентностного подхода предполагает, что 
концепция компетенции должна обратиться не только к терминологии, но и рассмотреть 
организацию образовательного процесса, которая должна учитывать новые требования к 
сформированной личности. Это умения: 

– -принимать нестандартные решения, уметь взаимодействовать с другими людьми, 
обоснованно принимать или отвергать чьи-то действия и т.д.; 

– -ставить акцент на усилении развития человеческих ресурсов, от которых возможно 
сегодня более чем когда-либо зависит жизнь современного общества; 

– переключать внимание по отношению к компетенциям на практическую ситуацию, где 
и реализуются компетенции; 

– включаться в поле компетенций в трех направлениях: на деятельность в будущей 
профессии и на текущую деятельность, посредством которой и осуществляется развитие 
компетентности личности а также на деятельность, выходящую за рамки узко предметной 
области; 

– ориентировать компетентностный подход в сферу компетентностно-деятельностного 
подхода, который обеспечивает развитие личности с вектором на самообразовательную работу; 

– определять ту совокупность знаний, которая носит инструментальный характер, входит 
в ключевые компетенции и включает в себя необходимые элементы истории, искусства, 
литературы, науки и технологии, обеспечивающие понимание сегодняшней ситуации, реалий 
жизни и способность адекватной деятельности в реальной жизни (учитывать замечание А. 
Эйнштейна о том, что в его творческой деятельности Достоевский дает больше, чем Гаусс); 

– формировать цели и структуру компетентностно-деятельностного подхода, в котором 
компетенции носят не потенциальный (не реализованный), а действенный характер; 

– осуществлять главный акцент в обучении, воспитании на результате образовательных 
усилий и деятельности. При этом представлять в ном виде студентам, ученикам: что в конце 
изучения курса у них должно быть сформировано и развито. 

Позитивный потенциал компетентностного подхода заключается в том, что он не 
отрицает традиционную точку зрения на содержание образования, а актуализирует 
прагматический аспект того, что у учащихся должно быть сформировано и развито. Так, 
определенная образовательная компетенция интегрирует ряд однородных или 
близкородственных умений и знаний, относящихся к соответствующим сферам культуры и 
деятельности. Владение той или иной образовательной компетенцией предполагает, что ученик 
или студент усвоил не просто некую сумму знаний и умений, а определенную 
методологическую систему, позволяющую оперативно осваивать новое, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям, самостоятельно выбирать методы и средства в 
сфере своей деятельности, принимать ответственные решения и обеспечивать саморегуляцию 
поведения. Поэтому саму компетентность можно определять как владение комплексом 
специфических способностей, качеств, позволяющих oперативно осваивать новое, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям, самостоятельно выбирать методы и средства в 
сфере своей деятельности, принимать эффективные решения и обеспечивать саморегуляцию 
поведения в соответствующей области деятельности. Таким образом, компетентность 
включает в себя не только владение знаниями и умениями, т.е. когнитивными и 

операционально-технологическими компонентами, но предполагает мотивационную, 

этическую и социальную составляющие. Учитывая, что эффективность любой системы 
оценивается с позиции достижения поставленной перед ней цели, очевидно, что центральным 
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вопросом модернизации образования должна быть подготовка новых кадров, обладающих 
высоким уровнем профессионализма и компетентности. Когда говорят о профессионализме в 
образовании, то в первую очередь подразумевается владение педагогическими технологиями. 
Компетентность же подразумевает помимо технологической подготовки ряд других 
компонентов, имеющих, в основном, надпрофессиональный характер. Это, в первую очередь, 
такие качества личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные 
решения, творческий подход к любому делу, умение доводить его до конца, умение постоянно 
учиться, умение вести диалог, быть коммуникабельным, умение организовывать 
конструктивное сотрудничество и т.д. При этом следует понимать, что компетентность всегда 
шире, чем квалификация. 

Компетентность – это проявление «Я» (кульминация личностного развития, 
самоактуализация [4, с. 331]) сверх квалификации. 

Таким образом, компетентность – это та целостностная система качеств личности, 
которая делает ее самодостаточной и саморазвивающейся. Именно введение в образование 
компетентности позволяет осознать, что простая совокупность знаний, умений не решает 
проблемы формирования специалистов высокого класса. 

Для внедрения в практику обучения компетностного деятельностного подхода важным 
аспектом является определение инструментария самого принципа компетентностного подхода, 
которым могут выступать основные дидактические нормативные и процессуальные функции 
этого принципа. Не претендуя на полноту решения этой проблемы, можно выделить 
следующие из них: 

– Знание способов и приемов познавательной деятельности. 
– Не просто знание методов учебно-познавательной деятельности, но и практическое 

владение ими. Владение не только декларативными знаниями («Что?»), но и процедурными 
знаниями («Как?»). 

– Быстрая актуализация знаний в нужной ситуации. 
– Умение самостоятельно порождать новые решения в нестандартных учебно-

познавательных ситуациях. 
– Развертывание проектной и исследовательской деятельности в режиме творческой 

составляющей познавательной компетентности. 
– Не только умение творчески учиться, но и желание учиться. 
– Владение навыками самообразования, самовоспитания, самоактуализации, рефлексии. 
– Формирование ключевых, межпредметных и предмета компетенций, соответствующих 

новым требованиям рынка труда. 
– Рассмотрение компетентности как многофункционального инструмента измерения 

качества профессионального образования. 
– Осуществление главного акцента в обучении и воспитании на результате 

образовательных усилий: «что должно быть сформировано и развито?» 
Таким образом, компетентностно-деятельностный подход требует четкого и конкретного 

описания конечного продукта обучения (воспитания, образования, профессиональной 
подготовки) как обязательного для освоения всеми учащимися, студентами определенного 
вида самостоятельной продуктивной и творческой деятельности. При этом конечным 
продуктом подготовки студентов в вузе является овладение соответствующей профессией и 
необходимым мастерством на личностно-индивидуальном уровне, что и составляет в целом 
уровень компетентности выпускников. 
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ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Шевчук О.В. 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Сучасне високотехнологічне суспільство, яке не уявляє свого існування без сучасних 

гаджетів які допомагають нам у повсякденному житті: телефонів, планшетів …. Нове 

покоління викладачів (майбутніх учителів фізики) повинні орієнтуватись на освітню доктрину 

[3] за якою одним із пріоритетів якісної освіти є особистісна орієнтація освіти.  

Саме це вимагає від майбутнього вчителя фізики бути компетентним у своїй професійній 

діяльності, відповідно до Національної рамки кваліфікації [4, 11-13] 

компетентність/компетентності це – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що 

виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості фахівця. 

Особистісно орієнтоване навчання вимагає фахової компетентності педагога у організації 

навчального процесі. 

Хорошим прикладом особистісно орієнтованого навчання та формування фахової 

компетентності є лабораторний практикум. Саме виконання лабораторних [1] робіт студентами 

формує їхню фахову компетентність як майбутнього вчителя фізики. 

Організація процесу лабораторного практикуму залежить як і від самого лабораторного 

завдання так і від студентів які його будуть виконувати. Лабораторні роботи можуть бути як 

домашнім фізичним експериментом так і проводитись у лабораторії з лабораторним 

устаткуванням перевіряючи ті чи інші фізичні закони. Лабораторні роботи частково-

пошукового чи проблемно-пошукового характеру передбачають творчий і компетентний підхід 

до їх виконання та організації такого лабораторного завдання: підбір лабораторного 

устаткування (іноді навіть зайвого). Лабораторні роботи такого характеру вимагають 

професійної організації пізнавальної діяльності тих хто навчається, коли завдяки незначній 

допомозі викладача (лаборанта) студент знаходить певний спосіб вимірювання величин або 

встановлення характерних рис протікання явища чи досліджуваного процесу, та передбачають 

вибір обладнання для виконання тієї чи іншої лабораторної роботи знаючи мету і завдання. 

Оскільки, виконуючи такі роботи, ті що навчаються застосовують на практиці здобуті знання, то 

зрозуміло, що такий вид робіт має значний закріплюючий ефект. Тому здебільшого їх 

використовують після вивчення відповідного явища, поняття, фізичної величини або 

закономірності. Інколи їх бажано провести на етапі вивчення нового матеріалу, особливо коли 

потрібно усвідомити суттєві ознаки фізичних явищ, на прикладі наочностей демонструвати 

експерименти що позитивно відіб’ється на засвоєнні нових знань та формуванні 

професіональних компетентностей майбутнього вчителя фізики. 

Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам'ятаю,  

дай мені зробити – і я зрозумію.  

(Конфуцій). 

Для кращого контролю та корекції знань студентів та розвитку фахової компетентності 

майбутніх учителів фізики потрібно використовувати цільову програму (таблиця 1) [2] 

навчання для певного лабораторного завдання. Яка передбачає початковий та кінцевий рівень 

освоєння знань при підготовці до лабораторного завдання і рівень знань після виконання 

лабораторного дослідження. 

Цільова програма до теми «Два способи вимірювання маси тіла»: 

Таблиця 1 

Цільова програма 

№ 

з/п 
Змістово-методичні орієнтири навчання 

Рівень знань 

Початковий Кінцевий 

1. Інерція та інертність. Маса тіла РГ П 

2. Сила Закони Ньютона ПВЗ П 

3. Гравітаційна сила. Сила пружності. ПВЗ Н 

4. Механічні коливання. Пружинний маятник РГ Н 
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РГ – розуміння головного, ПВЗ – повне володіння знаннями, П – переконання, Н – 

навичка. 

Компетентність фахівця визначається рівнем освіти, знаннями і вміннями в області про-

фесійної діяльності. Основні знання і вміння набуваються у вищій школі, де студент 

безпосередньо контактує з викладачами, які мають пряме відношення до його майбутньої 

спеціальності і активно формують його як фахівця. Студентові надаються як базові, так і 

найновіші досягнення в науці. В процесі навчання використовуються сучасні технології. Тому 

ще під час навчання студенти повинні звикнути до того, що наука невпинно розвивається 

завдяки критичній оцінці [5, 55-57]. 

Література: 
1. Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності / П.С. Атаманчук. – Кам'янець-

Подільський : Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформаційно-видавничий відділ, 1997. 

136 с., 38 

2. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі : підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. — Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — 292 с. : іл. 

3. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К.: Шк. світ, 2001. – 21 с. 

4. Національна рамка кваліфікацій // Освіта. – 2012. – № 1 – 2 (5488 – 5489). – С. 11 – 13. 

5. Сусь Б. А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного 

мислення / Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні 

технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 55-57. 
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РОЗДІЛ VIІ. 

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІХ І ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ  В ПРОЦЕСІ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОЗДІЛОМ «ТЕХНОЛОГІЇ» В УМОВАХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

Бісіркін П.М. 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

Одним з найважливіших завдань трудового навчання є формування технологічно 

освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної 

діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. 

Для  сучасного техногенного середовища характерна різноманітність технічних засобів і 

технологій [3]. 

Завданнями трудового навчання є: формування цілісного уявлення про матеріальне 

виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства.  

Важливим є набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності,  

ознайомлення із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними 

технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом та надбань української 

культури через практичне вивчення традиційних ремесел [4]. 

Формування системи знань в учнів має базуватись на систематизованих уявленнях про 

сучасне виробництво на рівні глибоких знань, умінь і переконань з використанням найновіших 

досягнень Інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі ресурсами Інтернет-

простору [3]. 

Інтернет-ресурси є в наш час визначною складовою Інформаційно-комунікаційних 

технологій та суттєвим компонентом навчання, який розвиває ряд здібностей учнів, в тому 

числі мислиннєвих [1]. 

Розвиваючись Всесвітня мережа Інтернет дозволяє також оптимізувати значне число 

процесів, що протікають в ході професійної діяльності: комунікація, пошук інформації, 

професійне навчання т.п. [5].  

В Інтернет мережі представлені десятки різноманітних веб-ресурсів з розділу 

«Технології», відповідних до змісту навчальної програми з трудового навчання: 
 

Інтернет ресурси Веб-посилання на Інтернет-ресурси з «Технологій» 

Інтернет-портали  

та навчальні відео-  веб-

ресурси (з «Технологій» 

для трудового навчання) 

http://trudove.org.ua/category/kategor-ya-statt/trudove-

navchannya/tekhnolog 

http://tehnologi.su/index/0-4 

http://terpug.at.ua/index/0-9 

http://trudove.org.ua/category/kategor-ya-statt/navchalne-v-deo 

«Технології» роботи з 

матеріалами різними за 

властивостями 

http://technologys.info 

http://shtrih-33.ucoz.ru 

http://terpug.at.ua/index/bank_idej/0-10 

«Технології» виготовлення 

виробів української 

народної творчості 

http://homemade-product.ru 

http://vyshyvanka.ucoz.ru 

http://ukr-igrashka.narod.ru 

http://www.barvy-art.com.ua/soloma.html 

http://www.pysanka.nm.ru/etap.html 

http://www.slideshare.net/IgorEgurnov/ss-31668140 

Сучасні технології, що 

розвиваються 

http://energy-efficient-technology.blogspot.com 

http://www.eco-live.com.ua 

http://technologys.info/
http://shtrih-33.ucoz.ru/
http://terpug.at.ua/index/bank_idej/0-10
http://homemade-product.ru/
http://vyshyvanka.ucoz.ru/
http://ukr-igrashka.narod.ru/
http://www.barvy-art.com.ua/soloma.html
http://www.pysanka.nm.ru/etap.html
http://www.slideshare.net/IgorEgurnov/ss-31668140
http://energy-efficient-technology.blogspot.com/
http://www.eco-live.com.ua/
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Розвиток застосування засобів Інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 

Інтернет-технологій, в умовах практичних занять поширює можливості дослідження різних 

технологічних процесів та їх особливостей. [2] 

Всесвітня Інтернет-мережа постійно розвивається та оновлюється її ресурси. 

Систематизація веб-пошуку, в процесі вивчення розділу «Технології», сприятиме учням та 

вчителям у застосуванні доступних веб-ресурсів при реалізації навчальних та пізнавальних 

цілей в умовах практичних занять з предмету «трудове навчання». 

Література:  
1. Бісіркін П.М. Дослідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах 

навчального процесу загальноосвітньої школи. [Електронний ресурс] / П.М Бісіркін // Інформаційні технології і 

засоби навчання: електронне наукове фахове видання. — К. : ІІТЗН НАПН України, 2008. — , Том 5, — № 1.— 

Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/147#.U3OYuoF_vAk 

2. Бісіркін П.М. Використання засобів ІКТН у навчальному процесі закладів професійно-технічної освіти. 

[Електронний ресурс] / П.М Бісіркін // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове 

видання. — К. : ІІТЗН НАПН України, 2009. — , Том 14, — № 6. — Режим доступу: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/206 

3. Калігаєва О. О. Зміст і методика вивчення курсу «Основи виробництва. Інформаційні технології» в 

загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. О. Калігаєва; Національний педагогічний 

університет ім.. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 22 с. — укp. 

4. Навчальна програма з трудового навчання  5 – 9 класи  для загальноосвітніх навчальних 

закладів./Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України/ Київ 2012. [Електронний ресурс]/ ─ Режим 

доступу: www.mon.gov.ua/img/zstored/files/doc_29082013_tn_5_9.pdf 

5. Філіппов С. А. Важливість підвищення Інтернет компетенції спеціалістів.[Електронний ресурс]/ ─ 

Режим доступу: http://uastudent.com/vazhlyvist-pidvyshhennja-internet-kompetencii  

ІНТЕГРАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

Бузько В. Л. 
Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

За умов зниження пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи використання 

лише традиційної методики навчання є недостатньою для подолання зазначеної проблеми. 

Ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу учнів до фізики і до природничих 

наук взагалі є інтеграція навчальних предметів, що слід розуміти як взаємне узгодження 

завдань окремих програм з метою усунення дублювання, з одного боку, та створення умов для 

ефективного засвоєння різноманітного навчального матеріалу – з іншого. Формуванню 

пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи сприяють технології інтерактивного, 

інтегрованого, проектного, проблемного навчання. 

Виходячи із зазначеного, доречно, з нашого погляду, використовувати і такий термін, як 

інтегральна технологія. На нашу думку, ефективним засобом формування пізнавального 

інтересу до фізики в учнів основної школи є впровадження саме інтегральної технології у тому 

сенсі, що така навчальна технологія поєднує деякі окремо взяті педагогічні технології. 

У процесі навчання фізики інтегральна технологія реалізується, наприклад такими 

способами, як проведення уроків з використанням міжпредметних зв’язків або проведення 

інтегрованих уроків, зокрема проведення бінарних уроків. 

Мета бінарного уроку – створити умови вмотивованого практичного застосування знань, 

навичок й умінь, дати учням можливість побачити результати власної навчальної діяльності з 

двох різних навчальних дисциплін і отримати позитивні емоції. 

Бінарні уроки, зазвичай, дозволяють інтегрувати знання з різних галузей для вирішення 

однієї проблеми, дають можливість застосовувати отримані знання на практиці. Найчастіше 

такі уроки проводять два учителя. Важливу роль у підготовці і проведенні бінарного уроку 

відіграє психологічна і методична готовність кожного вчителя та їхня сумісність. Інтегровані 

уроки варто і досить корисно проводити періодично, щоб учні побачили взаємозв’язок між 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/147#.U3OYuoF_vAk
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/206
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навчальними предметами і могли зрозуміти та усвідомити, що знання, отримані під час 

вивчення одного навчального предмета, дозволяють краще зрозуміти явища і процеси природи, 

що вивчаються засобами і методами з іншого навчального предмета. 

Вимоги до бінарних уроків, на нашу думку, мають будуватися з урахуванням змісту 

вивченого матеріалу з обох навчальних дисциплін; раціонального відбору методів, засобів і 

прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (вибір видів діяльності на 

певному етапі уроку; підбір демонстраційних дослідів та індивідуальних завдань для учнів з 

обох предметів); інтеграції зусиль «активних» і «пасивних» учнів під час реалізації 

поставлених цілей і завдань інтегрованого уроку. 

Наш досвід і практика переконує, що у процесі навчання доцільними є інтегровані уроки 

з фізики, біології, хімії, математики. Ці уроки актуальні та ефективні навіть незалежно від того, 

чи вивчають учні новий або узагальнюють уже пройдений матеріал. На інтегрованих уроках 

розглядаються багатоаспектні об’єкти, які є предметом вивчення різних дисциплін. Сутність 

інтегрованих уроків як і інноваційних технологій розкривається через їхню направленість. Такі 

уроки дають цілісне уявлення про фізичні явища і процеси, що вивчаються, розвивають 

творчий потенціал учнів, спонукають до активної навчально-пізнавальної діяльності, до 

осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, 

комунікативних здібностей. Використання різних видів роботи і методів вивчення основного 

змісту впродовж уроку підтримує увагу учнів на високому рівні, знімає стомлюваність, 

перевантаження і напруженість учнів за рахунок запровадження різних видів діяльності, 

значно підвищує пізнавальний інтерес, сприяє розвитку у школярів уяви, уваги, мислення, 

мови і пам'яті. 

Бінарний урок об’єднує блоки знань з різних природничих дисциплін чи тем навколо 

однієї проблеми з метою інформаційного, мотиваційного збагачення сприйняття, мислення та 

уяви учнів завдяки цікавому матеріалу з обох предметів, що дає змогу з різних точок зору і під 

різними аспектами розглянути певне фізичне явище, поняття, що сприяє формуванню всебічно 

розвиненої особистості школяра і формує у нього активну життєву позицію. 

Достатньо переконливим у цьому, на нашу думку, є аналіз змісту і структури бінарного 

уроку з фізики та біології: 

1. Актуалізація опорних знань з фізики і біології та підготовка до сприйняття  нового 

матеріалу дають підстави для твердження про важливість вивчення даної теми з точки зору 

обох природничих дисциплін. На даному етапі доцільно застосовувати елементи ігрової, 

інформаційно-комунікаційної та інтерактивної технології навчання. 

2. Мотивація вивчення нового матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу  до 

вивчення фізики та біології; повідомлення теми, мети, завдань уроку обумовлена такими 

конкретними аспектами: мотивація навчальної діяльності учнів через створення проблемних 

ситуацій як фізичного так і біологічного напрямку. 

3. Вивчення нового матеріалу: усвідомлення змісту смислових блоків, розроблених на 

інтегрованій основі з фізики та біології, передбачають засвоєння учнями змістовного матеріалу 

з обох дисциплін. Виконання дослідницьких завдань з фізики та біології, експериментальних 

задач з фізики, практичних задач з обох предметів можуть бути поєднані у вигляді таких 

індивідуальних завдань: дослідити явище осмосу, використовуючи овочі (7 клас, розділ 

«Будова речовини»); визначити, від чого залежить кількість води, що випаровується листям 

рослини (8 клас, розділ «Теплові явища»); дослідити опір, який має внутрішній і зовнішній бік 

долоні людини (9 клас, розділ «Електричний струм»). 

4. Закріплення нових знань і способів дій: контрольно-оцінювальна діяльність (тести, 

інтерактивні вправи з елементами ігрової діяльності) дають можливість оцінити рівень 

опанування змістом навчального матеріалу з точки зору різних галузей знань, а формуються 

вони як єдине інтегроване знання.  Наприклад: інтерактивний кросворд, розміщений на сайті 

вчителя (такий кросворд створюють за допомогою он-лайн сервісу learningapps.org); 

інтерактивна вправа «анаграма», яку учні виконують за допомогою інтерактивної дошки та 

інше. 

5. Підсумки уроку (доцільно провести за допомогою інтерактивної дошки, де на 
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поставлені запитання вчителів (фізики та біології) учні дають ключові репліки, тим самим 

самостійно роблять висновки). Рефлексія. 

6. Повідомлення домашнього завдання передбачає виконання його диференційовано з 

обох предметів, що в кінцевому варіанті формується як єдине інтегроване. Окрім відповідних 

параграфів підручника з обох предметів, учні отримують завдання розміщене на сайті вчителя. 

Це дає можливість школярам обирати індивідуальний темп роботи, отримати оцінку і коментар 

учителя на власну електрону адресу учня. 

Схема бінарного уроку, який ми вже традиційно проводимо декілька років і який 

викликає пожвавлену зацікавленість вчителів фізики, біології і на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів зображена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема бінарного уроку з фізики та біології 

 

 
З досвіду проведення таких уроків слід зазначити, що бінарні уроки вмотивовують учнів, 

викликають у них значний пізнавальний інтерес до обох дисциплін. 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ 

ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ  

Войтенко Л.П.  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Розвиток та активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

медичні дослідження та клінічну практику актуалізують проблему інформатичної підготовки 

майбутнього лікаря, яка здійснюється у процесі вивчення дисципліни «Медична інформатика». 

Одним із важливих завдань вивчення цієї дисципліни у вищих медичних навчальних закладах є 

оволодіння програмно-апаратним забезпеченням інформаційних технологій для розв’язання 

типових задач професійної діяльності лікаря. Варто зазначити, що в умовах інформатизації 

суспільства програмно-апаратне забезпечення інформаційних технологій досить стрімко 

розвивається та оновлюється. Це зумовлює потребу постійного розвитку та удосконалення усіх 

компонентів методичної системи навчання медичної інформатики. 

У даному контексті особливої значущості набуває проблема використання у навчальному 

процесі сучасних ефективних форм, методів та засобів навчання. У зв’язку з цим для 

забезпечення і підвищення якості інформатичної підготовки майбутніх лікарів поряд із 

традиційними освітніми технологіями виникає необхідність розробляти і впроваджувати 

новітні технології, які дозволять активізувати пізнавальну діяльність майбутніх фахівців, 

сформувати в них почуття самостійності, відповідальності тощо. Одним із шляхів розв’язання 

даної проблеми є впровадження в освітній процес дидактичних імітаційних моделей.   
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Дидактичні імітаційні моделі по суті є ієрархічною системою структурно-логічних схем, 

призначених для формування компетентностей відповідно до цілей навчання. На наш погляд, 

використання цих моделей у навчальному процесі дозволить активізувати навчально-

пізнавальну діяльність студентів, сприятиме підвищенню інтересу, розвитку самостійності 

студентів у засвоєнні знань та набутті практичних навичок. 

Розробку дидактичних імітаційних моделей слід починати з цілей навчання як основного 

системоутворюючого елементу.  

На нашу думку, при цьому слід розрізняти три рівні цілей навчання:  

– кінцеві цілі вивчення дисципліни, що визначені у галузевих стандартах вищої освіти – 

освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки 

фахівців;  

– конкретні цілі вивчення дисципліни, що сформульовані на основі кінцевих цілей до 

кожного змістового модуля дисципліни у вигляді певних умінь (дій), що забезпечують 

досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Ці цілі фіксуються у програмі навчальної 

дисципліни; 

– дидактичні цілі кожного виду занять з дисципліни, що визначаються її навчально-

методичним забезпеченням.  

Зауважимо, що на кожному із вказаних рівнів цілі навчання сформульовані з точки зору 

«професійної діяльності» з урахуванням відповідних таксономічних рівнів. Вони формують 

ієрархічну систему цілей навчання, яка пов’язує кінцеві цілі вивчення дисципліни з 

конкретними цілями кожного змістового модуля та окремої теми.  

Згідно з визначеною системою цілей навчання далі розробляються дидактичні імітаційні 

моделі у вигляді ієрархічної системи структурно-логічних схем для формування кожних з 

визначених на попередньому етапі знань, умінь та навичок. Вони містять основні елементи 

структурно-логічних схем.   

Завершальним етапом створення дидактичних імітаційних моделей є розробка системи 

дидактичних завдань, розв’язання яких здійснюється студентами з використанням розроблених 

дидактичних імітаційних моделей. Робота студентів з дидактичною імітаційною моделлю 

передбачає послідовне, неперервне (без пропусків) виконання всіх дій і перехід до відповідної 

дії згідно з умовою завдання. Саме тому, розроблені дидактичні завдання повинні враховувати 

необхідність багаторазового повторення початкових дій не порушуючи логіку викладання 

навчального матеріалу. 

Використання дидактичних імітаційних моделей (однієї чи кількох) дозволяє 

організувати багаторазове повторення розв’язування студентами навчальних завдань. В 

результаті послідовного виконання всієї сукупності навчальних завдань з використанням 

моделей у студентів формується система знань, умінь та навичок з відповідної теми.  

Узагальнення власного досвіду дозволяє зробити висновок, що використання 

розроблених дидактичних імітаційних моделей у процесі вивчення медичної інформатики 

дозволяє забезпечити інтенсивне формування стійких практичних навичок розв’язання типових 

задач професійної діяльності лікаря з використанням сучасних комп’ютерних технологій, 

сприяє підвищенню інтересу студентів-медиків, їхньої самостійності, творчої активності у 

засвоєнні знань та оволодінні практичними навичками.  
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медичної інформатики / Л.П. Войтенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ПЕДАГOГIЧНИХ ТЕХНOЛOГIЙ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ  

Войтович І.С. 
Рівненський державний гуманітарний університет 

Педагoгiчна технoлoгiя впевненo увiйшла в лексикoн наукoвцiв пoряд iз пoнятття 

«метoдика навчання», «теoрiя навчання», «дидактика». Пiд педагoгiчнoю технoлoгiєю 

рoзумiють сукупнiсть засoбiв i метoдiв вiдтвoрення теoретичнo oбґрунтoваних прoцесiв 

навчання i вихoвання, якi забезпечують мoжливiсть реалiзoвувати пoставленi oсвiтнi цiлi [1, 

с. 350]. З визнанням педагoгiчнoї технoлoгiї важливим чинникoм навчальнo-вихoвнoгo прoцесу 

не припинялися спрoби з’ясування її сутнoстi та oсoбливoстей. З oднoгo бoку, це спричиненo 

пoглибленням наукoвoгo i практичнoгo iнтересу дo педагoгiчних технoлoгiй як засoбу 

пiдвищення ефективнoстi навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, з iншoгo – рoзвиткoм кoнкретних 

педагoгiчних технoлoгiй, у хoдi якoгo рoзкривалися їх нoвi унiверсальнi сутнiснi данi.  

В oсвiтнiй практицi педагoгiчна технoлoгiя мoже функцioнувати на таких рiвнях [2, с. 68]: 

1. Загальнoпедагoгiчний рiвень функцioнування педагoгiчнoї технoлoгiї. 

2. Предметнo-метoдичний рiвень функцioнування педагoгiчнoї технoлoгiї.  

3. Лoкальний (мoдульний) рiвень функцioнування педагoгiчнoї технoлoгiї. 

Вихiдним матерiалoм для рoзрoблення технoлoгiї є теoрiї, кoнцепцiї. Багатo педагoгiчних 

технoлoгiй мають у свoїй oснoвi такi кoнцепцiї засвoєння сoцiальнoгo дoсвiду: 

1) асoцiативнo-рефлектoрне навчання, у межах якoгo рoзрoблена теoрiя фoрмування 

пoнять; 

2) теoрiя пoетапнoгo фoрмування рoзумoвих дiй, згiднo з якoю рoзумoвий рoзвитoк (як i 

засвoєння знань, умiнь, навичoк) вiдбувається пoетапнo, спрямoвуючись вiд «матерiальнoї» 

(зoвнiшньoї) дiяльнoстi у внутрiшнiй рoзумoвий план; 

3) сугестoпедична кoнцепцiя навчання, яка oбґрунтoвує кoмплексне викoристання у 

навчальних цiлях вербальних i невербальних, зoвнiшнiх i внутрiшнiх засoбiв сугестiї 

(навiювання), щo сприяє надзапам’ятoвуванню; 

4) теoрiя нейрoлiнгвiстичнoгo прoграмування (НЛП), щo рoзглядає прoцес навчання як 

рух даних через нервoву систему людини; 

5) теoрiї змiстoвoгo узагальнення, в oснoву яких пoкладенo гiпoтезу прo прoвiдну рoль 

теoретичнoгo знання у фoрмуваннi iнтелекту. 

Складнiсть, багатoграннiсть педагoгiчнoї дiяльнoстi є чинникoм, щo вiдкриває прoстiр 

для багатьoх педагoгiчних технoлoгiй, динамiка прoдукування яких пoстiйнo зрoстає. Ширoкий 

спектр, багатoварiантнiсть педагoгiчних технoлoгiй зумoвлюють неoбхiднiсть їх класифiкацiї. 

Найдoскoналiшoю серед багатьoх вважають класифiкацiю, за якoю педагoгiчнi технoлoгiї 

згрупoванo за рiзнoманiтними системними та iнструментальними oзнаками.  

Будь-яка педагoгiчна технoлoгiя виражає певний кoнцептуальний пiдхiд дo oсвiти, тoму 

для пoрiвняння технoлoгiй неoбхiднo дoтримуватися унiверсальнoї метoдoлoгiї її прoектування 

та експертизи, пoслугoвуючись апрoбoванoю системoю критерiїв oцiнки педагoгiчних 

технoлoгiй навчання. Параметри цiєї системи дають змoгу oхарактеризувати кoнкретну 

педагoгiчну технoлoгiю на етапах її прoектування, функцioнування, oцiнювання результатів. 

З огляду на існуючі потреби соціуму у висококваліфікованих фахівцях з вищою 

педагогічною освітою, ми виoкремили три групи oсвiтнiх технoлoгiй (рис. 1): 

– кoгнiтивнo oрiєнтoванi; 

– гуманiстичнo oрiєнтoванi; 

– прoфесiйнo oрiєнтoванi. 

Такий поділ випливає із суспільного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

та конкретних навчальних цілей спрямованих на розвиток особистості майбутнього педагога, 

реалізацію його навчально-пізнавальних потреб та підготовку до майбутньої професійної 

діяльності 
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Рис. 1. Oсвiтнi технoлoгiї в структурi рoзрoбленoї метoдичнoї системи пiдгoтoвки 

майбутнiх учителiв iнфoрматики 

 

Таким чином нами розкрито сучасні теоретико-методичні підходи до навчання майбутніх 

учителів через три групи oсвiтнiх технологій: кoгнiтивнo орієнтовані; гуманiстичнo 

oрiєнтoванi; прoфесiйнo орієнтовані. Освітні технoлoгiї є важливoю умoвoю втiлення кoнцепцiї 

в практику, а осoбливiстю педагoгiчнoї технoлoгiї є гарантування кiнцевoгo результату i 

прoектування майбутньoгo навчальнoгo прoцесу. 
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/ Гoнчаренкo С.У. – Рiвне: Вoлинськi oбереги, 2011. – 552 с.  

2. Дичкiвська I. Μ. Iннoвацiйнi педагoгiчнi технoлoгiї: Навчальний пoсiбник. 2-ге видання, дoпoвнене 

/ Дичкiвська I.Μ. – К.: Академвидав, 2012. – 352 с.  

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО 

ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Гончаренко Т.Л. 
Херсонський державний університет 

Підготовка вчителя до інноваційних видів діяльності сьогодні є одним із шляхів 

забезпечення реформування освіти та обумовлює необхідність проведення наукових розвідок, 

осмислення їх результатів та розробки технології підготовки вчителя фізики до проектування 

навчального процесу, як одного з головних видів цієї діяльності.  

Технологію підготовки вчителя фізики до проектування навчального процесу у 

післядипломній освіті (ПО) ми будемо розглядати як технологію формування та розвитку у ПО 

готовності вчителя фізики до проектування навчального процесу (НП), яка включає систему 

методів, форм і засобів організації цього процесу, орієнтовану на досягнення передбачуваного 

результату. 

Аналіз досліджень вчених [1; 2] дає можливість виділити особливості технологічного 

підходу до організації освітнього процесу, зокрема, він: створює умови для організації 

самостійної навчальної діяльності, стимулювання пізнавальної активності тих, хто навчається; 

забезпечує розвиток особистості, її творчих здібностей, умінь рефлексії, здатності до 

самокерування своєю навчальною діяльністю, конструктивної або креативної ментальності; 
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сприяє створенню комфортного освітнього середовища; розрахований на забезпечення 

гармонійного синтезу гуманітарного, загальнопедагогічного і спеціального компонентів 

професійних освітніх програм, індивідуалізації й інтенсифікації процесу навчання, дієвості 

контролю діяльності тих, хто навчається й підвищення якості процесу ППО. 

Аналізуючи можливості застосування технологічного підходу у післядипломній освіті, 

Л. Лісіна [2] стверджує, що основне призначення технологічного підходу в системі ППО 

полягає в проектуванні та впровадженні спеціальних технологій, спрямованих на вирішення 

конкретних проблем учителя (професійних і особистісних, які є взаємозалежними). 

Під час моделювання технології підготовки вчителів ми враховували психологічні основи 

цієї підготовки, зокрема акмеологічний, андрагогічний та особистісно-діяльнісний підходи, які 

передбачають використання активних методів навчання шляхом активного залучення вчителів до 

опанування досвідом проектувальної діяльності під час розв’язання професійних 

проектувальних завдань, а також те, якими видами діяльності повинен оволодіти вчитель (для 

проектувальної діяльності це діагностична, аналітична, гностична, проектувальна, виконавча, 

контролююча, корегувальна).  

Аналіз наявних освітніх технологій з позиції означених вимог дозволив виділити серед 

них технології: рівневої диференціації, проектну, колективних способів навчання, 

інтерактивну, інформаційну, застосування та комбінація яких забезпечують продуктивну 

діяльність учителів на занятті, дозволяючи кожному досягати результатів, відповідно до цілей, 

зафіксованих в індивідуальній траєкторії розвитку. 

Процесуально технологія формування готовності вчителя до проектування НП 

складається з чотирьох взаємозалежних етапів:  

– етап андрагогічної діагностики рівня готовності вчителя до проектування НП. 

Завданням цього етапу є виявлення наявної системи професійних знань і вмінь вчителя, 

необхідних для здійснення проектування НП, мотивації, спрямованості на творчість у 

проектувальній діяльності, усвідомлення важливості, місця та ролі педагогічного проектування 

у цілісній системі професійної педагогічної діяльності та необхідності підвищення рівня своєї 

проектувальної компетентності. Результат здійснення цього етапу дає можливість викладачу 

сформувати групи, визначити цілі й розробити з учителями різного рівня підготовленості до 

проектувальної діяльності індивідуальні траєкторії розвитку. 

– етап присвоєння проектувальних знань та вмінь – передбачає збагачення уявлень учителів 

про цілі, сутність й структуру педагогічного проектування, рівні проектування НП, 

проектувальну діяльність вчителя як вид професійної діяльності, що визначає його 

професіоналізм. Учитель аналізує власну професійну проектувальну підготовку та намічає шляхи 

подальшого професійного становлення. 

– етап трансформації знань і вмінь, необхідних для проектування НП, у досвід виконання 

проектувальної діяльності – має на меті збагачення досвіду вчителя з проектувальної 

діяльності під час виконання практичних завдань на семінарських заняттях, а також блоку 

самостійної роботи. Особистісна спрямованість діяльності вчителів на цьому етапі навчання 

проектуванню полягає у визначені ступеня самостійності під час розробки проекту. 

– етап рефлексії та корегування – включає як експертну діагностику, так і 

самодіагностику готовності до проектування навчального процесу на різних рівнях, 

прогнозування подальшого професійного й особистісного розвитку в напрямі збагачення 

отриманого проектувального досвіду.  

Розроблена технологія підготовки вчителя до проектування НП може здійснюватися в 

різних формах їх післядипломного навчання: очній, дистанційній, заочній та ін., а також 

забезпечується розробленими програмою [3] на навчально-методичним посібником [4]. 

Результативність підготовки вчителя фізики до проектування навчального процесу у ПО 

може визначатися на основі динаміки позитивних змін по кожному компоненту та готовності 

вцілому. Оцінка цих змін є підґрунтям для подальшого самовдосконалення. 
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НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТА ВИД ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ 

Декарчук М.В. 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Проте на даному етапі 
розвитку фізичної освіти ця технологія стає все більш актуальною бо сприяє оптимальній 
реалізації особистісний, діяльнісний і компетентнісний підходи як «триєдину» методологію 
сучасної освіти. Навчальна проектологія спрямована на освоєння учнями цінностей і способів 
діяльності в сучасному соціокультурному (інформаційному) середовищі. Робота учнів при 
цьому принципово змінюється: вони стають активними й самодостатніми учасниками 
навчального процесу. Їх навчально-пізнавальна діяльність є сповна продуктивною.  

Аналіз стану проблеми показує, що виявленню напрямів, способів і прийомів 
упровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів методу 
навчальних проектів окреслено в працях українських та зарубіжних вчених таких як, Дж. Дьюї, 
Селевко Г. К., Сисоєва С. О., Пєхота О. І., Пометун О. І. та ін. Автор теж має певний досвід 
розробки методики використання навчальних проектів у процесі вивчення фізики. 

Навчальний проект – це одна із форм організації навчальної діяльності учнів. Він 
орієнтований на засвоєння навчального матеріалу певної теми або  розділу навчального 
предмету. У навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів навчальний проект 
може реалізовуватися як індивідуальна так і групова діяльність учнів, які спрямовані на 
досягнення основного результату навчального процесу, а саме набуття знань, та інших 
складових навчальних компетенцій. Під час виконання навчального проекту учень стає 
суб’єктом пізнавальної діяльності відповідно до своїх пізнавальних можливостей, здібностей, 
переваг, у нього формується продуктивне мислення. При цьому індивідуалізація виражається 
як в свободі вибору способів і видів діяльності, так і шляхів реалізації поставленої мети. 
Засадничо, метод проектів трактувався його основоположниками як навчання, що організоване 
навколо конкретної практичної справи. У своїх працях О. М. Пєхота розглядає «метод 
проектів» як педагогічну технологію, яка в свою чергу включає сукупність дослідницьких, 
пошукових проблемних методів, творчих за своєю суттю. 

Виділяється три базові форми реалізації методичної моделі розвитку проектної діяльності 
учнів у процесі навчання фізики: пропроектної (І етап), квазіпроектної (ІІ етап) і навчально-
проектної (ІІІ етап). Це дозволяє поєднати урочну форму роботи з позаурочною. 

Крім того, метод проектів - це ефективний дидактичний засіб для навчання проектуванню 
- умінню знаходити розв’язання різних проблем, які постійно виникають в житті людини, що 
займає активну життєву позицію. Він дозволяє виховувати самостійну і відповідальну 
особистість, розвиває творчі начала і розумові здібності - необхідні якості розвиненого 
інтелекту. 

Як освітня технологія метод проектів може бути реалізований на різних етапах навчання, 
а саме: вивчення нового навчального матеріалу, закріплення, узагальнення, та під час 
контролю (проміжного або підсумкового). 

Працюючи над проектом (індивідуально або в групі), учень: вчиться самостійно набувати 
знання і використовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань, 
ознайомлюючись із різними точками зору на одну й ту ж проблему; опановує практичні навики 
дослідницької роботи; збирає інформацію, вчиться аналізувати факти, розглядаючи їх з різних 
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точок зору; висуває гіпотези, робить висновки. Проект активізує і диференціює діяльність 
учня. В процесі роботи над ним повинна спостерігатися самомотивація, обумовлена 
особистісними інтересами і здібностями учнів. 

В основу проекту повинна бути покладена певна проблема (пізнавальна задача). Аби її 
вирішити, учні мають попередньо оволодіти певним обсягом знань, необхідних і достатніх для 
вирішення проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, 
комунікативними та іншими уміннями (див. таблиця). 

Типи проектів мають бути різними, бо це розширює можливості індивідуального підходу 
відповідно до здібностей, схильностей, типу мислення та ін. 

На різних етапах навчання учням можна запропонувати наступні типи проектів: 
– дослідницький (теоретичне або експериментальне дослідження); 
– інформаційний (реферат); 
– практичний (зйомка відеофільму, виготовлення приладу, розробка комп’ютерної 

програми, дидактичного матеріалу, посібників, сценарію тематичного вечора і т. п.).  
Щоб оптимально реалізувати такий підхід до організації діяльності учнів, у навчальну 

програму з фізики для 7-9 класів загальноосвітньої школи після кожного розділу передбачено 
теми навчальних проектів та виділено години для їх виконання.  

Упровадження методу проектів слід розглядати, з одного боку, як набір педагогічних 
прийомів, які дозволяють індивідуалізувати створення навчальних ситуацій, в яких учень має 
вирішувати власні проблеми, а з іншого боку - як технологія супроводження вчителем 
індивідуальної самостійної діяльності учнів. В конкретно-методичному аспекті - навчальні 
проекти це і засіб навчання, і вид навчальної діяльності учнів  з фізики.  

Вважаємо, що  тематика і орієнтовний зміст навчальних проектів  мають бути включені 
(відповідно до вимог навчальної програми) і в шкільні підручники.   

ПОЄДНАННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ВІРУТАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТІВ У 

САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ 

Забара О. 
Кіровоградський держанийо педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

Організація індивідуальної роботи студентів у процесі підготовки до фізичного 
практикуму, який є обов’язковою складовою курсу загальної фізики у будь-якому ВНЗ і 
спрямовується на інтеграційні процеси теоретичної та експериментальної складової фахової 
фізичної підготовки майбутнього вчителя фізики, позитивно вирішує низку методичних 
проблем у процесі навчання студентів в університеті та формування важливих якостей 
майбутнього фахівця й особистих його властивостей. 

Особливо зазначена проблема виокремлюється для педагогічних університетів у зв’язку з 
підготовкою майбутніх учителів фізики, де студент, з одного боку, є об’єктом процесу 
навчання, а з іншого – виступає суб’єктом такого процесу, бо в кінцевому варіанті він, 
набуваючи професійних компетентностей, націлений на організацію і керівництво самостійною 
роботою школярів і згодом самостійно реалізовує набуті професійно-педагогічні компетенції у 
своїй практичній діяльності.  

На сучасному етапі подальшого розвитку фізичної освіти у вищій школі досить широко 
запроваджуються засоби ІКТ, однак їхня ефективність в організації і проведенні фізичного 
практикуму обмежена низьким рівнем індивідуальної підготовки студентів, відсутністю 
відповідних ППЗ, які давали б можливість кожному студенту активно проявляти свій власний 
досвід, свій рівень готовності і бажання реалізуватися як суб’єкт навчання; 

Проблему використання засобів  інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
навчально-виховному процесі варто розглядати залежно від  напряму дослідження цього 
питання. Діяльність із засобом ІКТ як окремим видом вирішення  навчальної задачі, до 
розв’язування якої студент звертається у випадку залучення названого засобу, доречно 
розглядати у контекстні до педагогічної ситуації. 

Оцінюючи вплив цієї проблеми на розвиток особистості, ми приходимо до потреби 
вирішення проблеми навчально-розвивальної діяльності в умовах застосування ІКТ і 
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визначення умов, за яких ця діяльність стає засобом розвитку особистості в цілому і 
здібностей, зокрема. Названу проблему можна розв'язувати з позиції концепції системогенезу 
діяльності. Розглядаючи навчальну діяльність, яка здійснюється у процесі застосування ІКТ, 
доцільно представити її у вигляді деякої заданої моделі. Виділення такої моделі може 
виступати як теоретичне узагальнення,  яке дозволяє звести різні форми і види діяльності до 
визначеного теоретичного конструкту, у якому відображені загальні для цього виду діяльності 
компоненти і їх зв'язки. Окреслена модель надає можливість розглянути окремі питання щодо 
організації навчальної діяльності, зокрема діяльності студента у процесі підготовки і 
самостійного виконання навчального дослідження з використанням засобів ІКТ. 

У міру опанування студентом системою правил діяльності із засобом ІКТ, яка виступає як 
система супідрядних дій відносно основної діяльності й одночасно вичтупає як система 
усвідомлених додаткових цілей, будується єдиний процес, єдина складна дія. При цьому той 
зміст, який раніше займав місце усвідомлених цілей цих часткових дій, займає у побудові 
складної дії структурне місце вимог його виконання. А це означає, що тепер і операції, й умови 
дії також входять до кола усвідомленого. Тільки вони входять до нього, суттєво змінившись, 
інакше, аніж власне дії їх та цілі. 

Нами запропонована методика індивідуальної підготовки та виконання студентом 
фізичного практикуму, яка  передбачає, що кожна лабораторна робота має  три основні етапи її 
виконання: 

1. Індивідуальна робота студента з підготовки до фізичного практикуму, що передбачає 
вивчення й опанування віртуального завдання на основі пропонованого ППЗ до конкретної 
лабораторної роботи. 

2. Виконання роботи, що будується на реальному дослідженні з реальним обладнанням і 
отриманням реальних результатів 

3. Аналіз та перевірка результатів, що поєднують реальне і віртуальне дослідження та 
можливість оптимального співставлення даних з можливим коригуванням кінцевого 
результату. 

Невід'ємною складовою запропонованої методики організації СРС з фізики є ті програмні 
педагогічні засоби [2], які дають можливість кожному студенту індивідуалізувати як процес 
підготовки, так і виконання робіт фізичного практикуму . Таким чином, індивідуалізуючи 
зазначені два аспекти навчального процесу, ППЗ сприяють урахуванню рівня фахової фізичної 
підготовки студента, надають йому можливості враховувати раніше набуті знання, уміння і 
навички, та виконувати експериментальні дослідницькі завдання з урахуванням рівня 
теоретичних знань, власного досвіду та їх інтеграції в узагальнені кінцевого результату.  
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ТЕХНОЛОГІЇ  ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

В епоху інформаційної насиченості проблеми компонування навчальної інформації та 

оперативного її використання набувають колосальної значущості.  

Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає спеціального компонування 

навчального матеріалу перед його представленням студентам (учням), щоб у візуально 

зрозумілому вигляді подати інформацію.  

Технологія візуалізації навчальної інформації - це система, що включає наступні складові: 
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комплекс навчальних знань; візуальні способи їх представлення; візуально-технічні засоби 

передачі інформації; набір психологічних прийомів використання та розвитку візуального 

мислення у процесі навчання. Дана технологія  перегукується з педагогічною концепцією 

візуальної грамотності, яка виникла наприкінці 60-х років XX століття в США. Ця концепція 

грунтується на положеннях про значущість візуального сприйняття для людини в процесі 

пізнання світу і свого місця в ньому, провідної ролі образу в процесах сприйняття і розуміння, 

необхідності підготовки свідомості людини до діяльності в умовах збільшення інформаційного 

навантаження. 

Візуалізація інформації  - це подання цифрової і текстової інформації у вигляді рисунків, 

графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, фотографій тощо. На думку Н.О.Резник 

візуалізація навчального матеріалу є представленням, структуруванням і оформленням 

навчальної інформації з використанням статичних (паперові носії) і динамічних (відеофільми, 

мультимедіа) засобів навчання. Візуалізація має базуватись на основі  постійної взаємодії трьох 

способів подання інформації – текст, рисунок, формула, що сприяє формуванню цілісного 

навчального образу, який активізує візуальне мислення учня (студента) під час вивчення 

навчальних предметів різних освітніх галузей. Під візуальним мисленням розуміють «людську 

діяльність, кінцевим продуктом якої є створення нових образів, візуальних форм, що несуть 

певне змістове навантаження». Ефективним способом обробки і компонування інформації є її 

«ущільнення», тобто подання в компактному, зручному для використання вигляді. Розробкою 

моделей подання знань в «ущільненому» вигляді займається спеціальна галузь інформаційної 

технології - інженерія знань. До основ  ущільнення навчальної інформації можна віднести 

також теорію змістовного узагальнення  В.В. Давидова, теорію укрупнення дидактичних 

одиниць   П.М. Ерднієва. Під «ущільненням» інформації розуміється, насамперед, її 

узагальнення, укрупнення, систематизація, генералізація. П.М. Ерднієв стверджує, «що 

найбільша якість засвоєння програмного матеріалу досягається в процесі подання навчальної 

інформації одночасно чотирма кодами: малюнком, числом, символом, словом». 

Методологічним фундаментом розглянутої технології є такі принципи її побудови як 

принцип системного квантування і принцип когнітивної візуалізації. 

Візуалізація навчальної інформації технологічно може бути реалізована різними 

методичними прийомами і відповідно до цього існують різноманітні схемо-знакові моделі 

подання знань, приклади яких описано нижче.  

1. Логічна структура навчальної інформації у формі графа. 

Граф навчальної теми відображає структуру навчальної інформації. Вершина  графу 

відображає навчальний елемент, а ребро - зв'язок між навчальними елементами. Оскільки 

можливі різні структури навчальної інформації, можуть бути і різні форми графа. 

Граф як візуальний засіб навчання у практиці використовується рідко. Але  його можна 

ефективно використовувати як орієнтацій на основа діяльності на вступній лекції у вищому 

навчальному закладі, або як «Резюме» на заключній лекції.  

2. Приписна модель є набором правил або алгоритмічних приписів для представлення 

будь-якої процедури розв’язання. Якщо звичайна інструкція складається з декількох, а іноді і 

значної кількості правил (принципів), то приписна модель зводить їх в одну візуальну 

композицію з усіма зв'язками і розгалуженнями. Як варіант цієї моделі можна запропонувати 

схеми («навчальні карти»), розроблені Б.Ц. Бадмаєвим: карти ООД (орієнтовна основа дій) і 

карти ОСВД (оперативна схема виконання дій). В основу «навчальних карт» покладена теорія 

поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна і структура навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Схема ООД - це навчально-методичний засіб, що представляє собою структурно-логічну 

схему практичної дії, яка допомагає правильно орієнтувати рухові, перцептивні, розумові і 

мовні дії. Саме поняття «схема тут носить умовний характер, оскільки може бути реалізована в 

інших методичних зорієнтованих засобах». 

3. Фреймова модель. (Фрейм - рамка, кістяк, скелет, мінімальний опис явища). Фрейм в 

технології навчання - це одиниця представлення інформації, заповнена у минулому, деталі якої 

за необхідності можуть бути змінені відповідно до ситуації. Зазвичай фрейм складається з 
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декількох осередків (слотів), кожен з яких має своє призначення. За допомогою фреймової 

моделі можна «ущільнювати», структурувати і систематизувати інформацію у вигляді таблиць, 

матриць.  

4. Схемоконспект або конспект-схема може розглядатися як окремий випадок фреймової 

моделі.  

5. Когнітивно-графічні елементи «Дерево» та «Будинок» будуються за принципом блок-

схем. Тут важлива послідовність основних компонентів у досліджуваній теорії: основа - ядро - 

наслідки. В основі, як правило, відзначаються опорні поняття, факти, способи дій, актуалізація 

яких необхідна для вивчення її ядра. Наслідки містять навчальний матеріал, який забезпечує 

реалізацію внутрішньопредметних, міжпредметних зв'язків та вихід на практику. Спеціальні 

дослідження про вплив форми представлення ООД на результат засвоєння засвідчує, що ці 

моделі ефективно впливають на навчання, оскільки техніка їх побудови грунтується на методі 

сходження від абстрактного до конкретного. «Будинок» теми доцільно використовувати для 

відображення структури фундаментальної теорії, вивчення якої необхідне в подальшому при 

вивченні багатьох тем. Схематично «Будинок» складається з «фундаменту» (методологічний 

рівень), «корпусу» (теоретичний рівень), «даху» (прикладний рівень).  

6. Опорний конспект або лист опорних сигналів (Л.О.С.) - це побудована за спеціальними 

принципам візуальна модель змісту навчального матеріалу, в якій стисло зображені основні 

смислові блоки теми, а також використовуються графічні прийоми підвищення мнемонічного 

ефекту. Опорний конспект краще, ніж будь-яка схема враховує психологічні особливості 

сприйняття інформації, оскільки не вимагає жорсткої структури. У звичайній схемі інформація 

не кодується, а матеріал представлений словесно простим реченням або певним поняттям. 

Опорний конспект повинен бути небагатослівним і гранично ущільненням. Кожен символ, 

слово або знак відображають лише найголовніше. Часто сигнальні опори - це лише натяк на те, 

про що потрібно розповідати. В подальшому думка повинна висловлюватись самостійно, 

вибудовуючи ланцюги слів, фраз, нових думок. 

 Поняття опорний конспект пов'язане з ім'ям педагога-новатора В.Ф. Шаталова, який 

вперше почав його застосовувати, і дав обгрунтування асоціативним опорним конспектам.  

6. Карта пам'яті, яку запропонували американські  педагоги Б. Депортер і М. Хенако  

найбільше наближає форму запису до природньої роботі мозку щодо сприйняття інформації та 

її передачі. У процесі словесної взаємодії мозку доводиться сортувати фрагменти різноманітної 

випадкової і хаотичної інформації, одночасно здійснювати відбір, формулювання, організацію 

матеріалу з урахуванням слів і ідей, що виникають на підсвідомому рівні. Слухачі аналізують 

кожне слово в контексті попередньої і наступної інформації і лише після цього, грунтуючись на 

власному сприйнятті та досвіді, подають інтерпретацію значення слів. Карти пам'яті можливо 

використовувати під час планування або організації діяльності.  

7. Метаплан є інваріантною множиною знакових форм (елементів), що мають певне 

призначення. Метаплан як знаковий візуальний засіб має властивості, що сприймаються  

чуттєво - форму і колір. До елементів форми метаплана відносяться: смуга, хмара, овал, 

прямокутник, коло. Кожен елемент несе певні сутнісні характеристики, наприклад, смуги 

використовуються для позначення коротких формулювань або висновків, а також до них 

можуть бути внесені назви, заголовки, поняття категорії. Хмарою окреслюють фундаментальну 

теорію або запитальні речення. Овали можуть означати додаткову інформацію. Прямокутником 

виділяються назви, заголовки чи поняття категорії. Форма знака сприяє його розпізнаванню, 

але не нагадує про зміст навчального елемента. Виділення фігури сприяє швидкому 

акцентуванню уваги на навчальній інформації. 

На вибір форми візуалізації впливають зміст навчальної дисципліни та ступінь абстракції 

її основних понять.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ 

Ісичко Л.В. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

Наслідком розвитку науково-технічного прогресу є суттєві зміни у рівні життя соціуму. 

Ці зміни стосуються й освітньої галузі діяльності людства. Реалії сьогодення вплинули на 

реформаторські процеси щодо змісту освіти, форми та технологій передачі знань, що стало 

передумовою впровадження дистанційних технологій в освітній простір. 

Основним принципом дистанційної освіти є самостійна діяльність студента в освоєнні 

інформаційного контенту та набутті практичних навичок, яка спирається на взаємозв’язок з 

викладачем без безпосередньої зустрічі. Взаємозв’язок між викладачем, або тьютором, та 

студентами забезпечується інтерактивними можливостями програмного оснащення 

дистанційної освіти, який в його ідеальній формі підтримує безперервний діалог. 

Опитування викладачів фізики, які працюють в системі дистанційної освіти, показало, що 

на їх думку, якість навчальних дистанційних курсів суттєво краща ніж при традиційній формі 

навчання. Й причиною цього є інформаційно-технічне забезпечення, а саме мультимедійні 

продукти, Інтернет засоби, сучасні електронні гаджети, що дозволяє керувати навчальним 

процесом на засаді активної діяльності та зацікавленості студентів. Але, у же самий час, якість 

навчальних досягнень студентів, які навчаються у системі дистанційної освіти, нижче, ніж у 

студентів, що навчаються у традиційній вищій школі.  

Головною проблемою розвитку дистанційної освіти, на нашу думку, є підготовка 

студентів до дистанційного навчання на засадах самонавчання, в якому взаємозв’язок між 

студентом та викладачем ґрунтується на засадах співробітництва. Істотним є також питання 

щодо вибору навчальних дисциплін, які доречно переводити у дистанційну форму. 

Впровадження дистанційних технологій у вищій школі для навчальних курсів гуманітарного, 

загальноосвітнього та природничо-математичного циклів суттєво відрізняється. При 

дистанційній формі навчання фізики є проблематичним проведення лабораторного практикуму 

та практикуму розв’язування фізичних задач. Віртуальні лабораторні роботи не в змозі 

повноцінно замінити реальний лабораторний дослід, а пояснення розв’язання фізичних задач 

часто вимагає реального діалогу між студентом та викладачем. 

До недоліків дистанційної освіти можна віднести такі: 

– відсутність безпосереднього контакту між студентом та викладачем; 

– спрямованість дистанційної освіти на самодисципліну студентів, якої майже немає; 

– недостатня кількість, а іноді повні відсутність, практичної діяльності студента; 

– брак системи вимог щодо створення дистанційних курсів; 

– безсистемність контролю навчальної діяльності студента; 

– ідентифікація студента як особи – учасника навчального процесу. 

Деякі з цих недоліків можна усунути при перенесенні акценту з дистанційної освіти на 

застосування дистанційних технологій у навчанні. 

Дистанційно-заочна форма навчання передбачає поєднання традиційної форми навчання з 

дистанційними технологіями навчання. Організація дистанційно-заочної форми здійснюється 

через локальні центри, мережево зв’язані з освітнім центром, через які здійснюється передача 

навчальної інформації студентам. 

Курс загальної фізики для студентів дистанційно-заочного факультету Полтавського 

університету економіки і торгівлі передбачає 216 годин, з яких 8год – лекції, 16год – 

лабораторні, очне проведення яких частково усуває одну з проблем дистанційної освіти, а саме 

відсутність безпосереднього контакту викладача та студента і практичної діяльності студента. 

На першій лекції студентів знайомлять з структурою дистанційного курсу, оголошують 

систему вимог до навчальної діяльності, відбувається безпосереднє знайомство студентів з 

викладачем. В цьому випадку викладач стає не віртуальним учасником навчального процесу, а 

конкретною особою. Під час віртуальних консультацій студенту легше звернутись до знайомої 

людини, що поліпшує психологічний клімат навчання.  
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Проблему неперервного контролю за навчальною діяльністю студентів можна вирішити 

шляхом системи електронних тестів, які відповідають навчальним планам дисциплін, й є 

організаційно обмеженими у часовому терміні, що змушує студента рівномірно розподіляти 

час на навчання. 

Досвід використання дистанційних технологій у процесі навчання, зокрема фізики, дає 

можливість виділити наступні переваги дистанційно-заочної форми: 

– безпосереднє спілкування студентів та викладачів; 

– можливість проведення практичних занять,що є суттєвим для дисциплін природничо-

математичного напрямку; 

– особистий контроль викладача діяльності студента (під час заліку, іспиту тощо); 

– зручність організації навчального процесу; 

– ідентифікація учасника навчального процесу як особистості. 

Перехід на дистанційну форму освіти позитивно впливає на рівень освіти, на її наукову, 

методичну та економічну складові,але вимагає як від студентів так й від викладачів значного 

рівня самодисципліни. Запровадження дистанційної форми навчання є раціональним не для 

всіх напрямків навчання. Альтернативою дистанційної освіти у вищій школі є часткове 

впровадження дистанційних технологій у навчальний процес.  

ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТ 

Каплун С.В. 
Харківська академія неперервної освіти 

Питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-

виховному процесі загальноосвітньої школи є сьогодні одним із найактуальніших. Водночас 

існують помітні протиріччя між теоретико-методологічними дослідженнями в цій галузі та 

реальною практикою застосування ІКТ у загальноосвітній школі. Однією з основних причин 

такого становища є те, що значна кількість учителів невпевнено володіють ІКТ, 

використовуючи занадто обмежені можливості з усього великого спектру цих технологій 

Проведені нами дослідження виявили ряд проблем, без вирішення яких говорити про 

обґрунтоване застосування ІКТ у навчальному процесі просто неможливо. По-перше, 

з’ясовано, що рівень використання багатьма учителями усіх можливостей пакету Microsoft 

Office поки що є недостатнім для вільного та креативного його застосування у професійній 

діяльності . 

По друге, учителі часто обмежені в доступі до комп’ютерної техніки у своєму 

загальноосвітньому навчальному закладі. При цьому мова йде не тільки про мультимедійний 

проектор та інтерактивну дошку, але й про персональний комп’ютер на робочому місці 

учителя.  

По-третє, значна кількість учителів хоча і має власні аккаунти у соціальних мережах, 

вони не включають можливості таких мереж до арсеналу своїх організаційно-методичних 

прийомів роботи з учнями. 

По-четверте, ведення власного учительського блогу або сайту для більшості учителів є 

невирішеною технічною та методичною проблемою. Якісні блоги учителів природничо-

математичних дисциплін складають дуже малий відсоток від загальної кількості учителів. 

По-п’яте, багато з існуючих можливостей ІКТ-підтримки навчальних предметів 

(комп’ютерні моделі, віртуальні лабораторії, системи інтерактивної фізики та математики, 

системи динамічної геометрії, віртуальні планетарії тощо) не увійшли в практику викладання 

кожного вчителя. Простого ознайомлення з такими цифровими ресурсами учителю 

недостатньо: потрібно вміти організувати відповідну роботу школярів з дослідження подібних 

моделей та систем.  

З урахуванням вищевказаного в системі підвищення кваліфікації учителів, зокрема, 

учителів природничо-математичних дисциплін потрібно створити таку програму підготовки, 

яка буде не стільки інформаційно-демонстраційною, скільки практико-орієнтованою. Саме це, 
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на нашу думку, дозволить учителям перейти від «спостереження можливостей» до активного 

використання ІКТ у навчальному процесі. 

Вважаємо, що освоєння ІК-технологій учителем можливо за умов їх активного та 

обґрунтованого використання у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації. На 

кафедрі методики природничо-математичної освіти Харківської академії неперервної освіти 

створена певна система ІК-підтримки навчального процесу, яка складається з декількох 

елементів (Рис.1).  

1. Ведення кафедрального блогу та сайту. Основний зміст блогу присвячено питанням 

змісту та організації курсів підвищення кваліфікації, рекомендаціям щодо викладання 

предметів, спецкурсам, інформуванню про науково-методичні заходи для учителів та 

учнів, про нові відкриття в галузі фундаментальних наук, про корисні освітні ресурси з різних 

напрямів природознавства тощо. Важливою складовою зісту блогу є розміщені там 

рекомендації учителям – слухачам курсів підвищення кваліфікації з питань підготовки творчих 

робіт, особливостей навчання на спецкурсах. Більшість матеріалів адресовано усьому загалу 

вчителів природничо-математичних дисциплін, але окремі повідомлення призначено певній 

категорії учителів – учителям фізики, математики, біології, хімії, астрономії. Закладена 

можливість онлайн-консультування. 

Створений на кафедрі сайт «ІКТ – учителю» є не тільки джерелом корисної для учителя 

інформації, але сприяє створенню мережевої спільноти учителів, зацікавлених у застосуванні 

ІКТ у своїй діяльності в школі. 
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Рис.1. 

2. Онлайн-анкетування. З метою врахування запитів учителів запроваджено онлайн-

анкетування, яке проводиться напередодні навчальних занять курсів (спецкурсів). Такі анкети 

створюються за допомогою Google Forms та розміщуються на блозі кафедри. На закінчення 

занять пропонуються інші анкети, які дозволяють відстежити ефективність навчання та 

скорегувати зміст занять наступних навчальних груп слухачів.  

Важливу інформацію отримують викладачі кафедри також за допомогою спеціально 

розроблених анкет з питань практики застосування учителем ІКТ, також розміщених на блозі 

кафедри. 

3. Комп’ютерне тестування. Вихідне діагностування слухачів (фахова контрольна 

робота) проводиться у формі комп’ютерного тестування в програмі MyTestX. Це забезпечує 

можливість застосування тестових завдань різних форматів, автоматично створювати будь-яку 

кількість псевдоваріантів завдань, обирати режими тестування, оперативно здійснювати аналіз 

результатів тощо. 

Комп’ютерне тестування дає можливість індивідуалізувати роботу кожного учителя та, 
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відповідно, об’єктивно оцінити його. Робота з цією тестовою оболонкою надає можливість й 

кожному вчителю набути певний досвід та практичні навички роботи з електронним ресурсом 

для контролю знань. 

4. Робота з інтерактивною дошкою. На заняттях з учителями, наприклад, математики та 

фізики, демонструється, що інтерактивна дошка є не тільки зручним екраном для перегляду 

традиційних презентацій, але й сучасним засобом: використовується  програмно-технологічний 

комплекс «проектор-дошка», програмне забезпечення SmartNotebook тощо.   

5. Дослідження віртуальних моделей. Під час відповідних курсових занять акценти 

зроблено не скільки на перегляді різноманітних моделей, скільки, по-перше, на їхньому 

дослідженні та, по-друге, на пошук шляхів їх застосування безпосередньо у навчальному 

процесі. Так, на заняттях учителів фізики ними створюються інструкції (рекомендації) для 

школярів по роботі з моделями (наприклад, із сімуляціями з ресурсу PhET Interactive 

Simulation; віртуальним планетарієм Stellarium тощо). Учителі математики проводять 

комп’ютерні експерименти на основі пакету «Динамічна геометрія», Geogebra та створюють 

відповідні навчальні моделі для уроків з певних тем шкільного курсу. Усе це визначає 

напрямок подальшої роботи кожного вчителя у своєму навчальному закладі.  

Особлива увага приділяється обговоренню шляхів організації навчальної діяльності учнів 

у домашніх умовах: керівництво спільною роботою школярів у спеціально створених групах в 

соціальних мережах; розробка орієнтовного плану дослідження учнями певних віртуальних 

моделей та критеріїв оцінювання результатів таких досліджень; керівництво роботою учнів зі 

створення навчальних ресурсів (презентацій, публікацій, блогів тощо). Ми вважаємо це дуже 

важливим, оскільки значна частина учителів раніше відмовлялася поглиблювати свої знання з 

ІКТ, мотивуючи це відсутністю необхідної комп’ютерної техніки у своєму шкільному кабінеті. 

Але практика роботи з певними електронними ресурсами з предмету та ознайомлення з 

реальним досвідом організації діяльності учнів засобами з ІКТ поступово змінюють 

відношення учителів до можливостей їхнього застосування   

Додатковим мотивуючим чинником роботи вчителя з опанування ІКТ є підтримка 

викладачами кафедри спілкування та обміну корисними методичними та інформаційними 

матеріалами з учителями за допомогою e-mail, соціальних мереж, хмарних сервісів, Skype тощо. 

Таким чином, активне та послідовне впровадження ІКТ безпосередньо у навчальний 

процес курсів підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін залучає 

кожного вчителя до подальшого застосування цих технологій у власній професійній діяльності. 

Не пасивне спостереження демонстрацій різноманітних можливостей, а обґрунтоване 

опрацювання ІКТ через систему практичних робіт в процесі курсів підвищення кваліфікації, 

мережеве спілкування та консультування, започаткування спільної праці в мережі – таким ми 

бачимо шлях підвищення ІКТ-компетентності вчителя. 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИКИ І 

СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 

Колечинцева Т.С. 
Херсонська державна морська академія 

Скорочення часу на вивчення фізики у ВНЗ морського спрямування вимагає від 

викладача більш раціонально, технологічно і практично підходити до викладання свого 

предмету, знаходити точки перетину з суміжними, такими як математика, теоретична механіка, 

управління судном, навігація та лоції, теорія та будова судна та ін. Для підвищення теоретичної 

та практичної підготовки студентів, реалізації компетентнісного підходу актуальним є 

здійснення міжпредметних зв’язків (МПЗ). Тому метою нашої статті є розкриття можливостей 

реалізації ПМЗ у навчанні фізики майбутніх судноводіїв як умови формування професійної 

компетенції студентів. Реалізація зазначеної мети передбачала розвязання наступних завдань: 1) 

 визначити поняття «міжпредметні зв’язки», їх види, класифікацію; 2)  проаналізувати можливості 

здійснення МПЗ між фізикою (розділ «Динаміка») та прикладною механікою (розділ «Теорія 

механізмів і машин»), а також дисципліною «Управління судном» (розділ «Такелажні 
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роботи»); 3) виявити способи реалізації МПЗ між фізикою та дисциплінами загальнотехнічного і 

професійного циклів. 

За визначенням А.М. Бандури, міжпредметні зв’язки — це взаємовідношення між двома 

чи декількома навчальними предметами, які передбачають взаємне використання і 

взаємозбагачення спільних для них знань, практичних вмінь і навичок, а також методів, 

прийомів, форм і засобів навчання. Як педагогічна катеорія, МПЗ були предметом дослідження 

науковців: С. Батишева, Дж. Дьюі, В. Кондакова, П. Кулагіна, В. Максимової,  П. Новікова, Ж. 

Руссо, Н. Сорокіна, Л.Толстого, Г.Федореца, О. Федорова, В. Фоменка та  ін. Вчені 

класифікують МПЗ за структурою, складом, напрямом дії, часовим фактором, терміном дії. За 

основними компонентами процесу навчання МПЗ поділяють на змістово-інформаційні та 

організаційно-методичні. 

Анкетування викладачів фізики і «Управління судном» дозволило встановити, що 

належної уваги викладачі дисципліни «Управління судном» не приділяють встановленню її 

зв’язків з фізикою, зокрема, не зображають сили, що діють на вантажі та механізми під час 

аналізу задач з розділу «Такелажні роботи», не спи раються на правила розв’язування задач з 

динаміки, а користуються переважно готовими формулами та таблицями. Викладачі ж фізики 

не у всіх випадках реалізують МПЗ з професійними дисциплінами, а якщо й застосовують їх, 

то це відбувається стихійно без технологічного підґрунтя. Результати анкетування вказали 

також на необхідність здійснення МПЗ з такою дисципліною як «Прикладна механіка».  

Реалізація МПЗ передбачала з’ясування змісту зв’язків між розділами «Динаміка» 

(фізика), «Такелажні роботи» («Управління судном») та розділом «Теорія механізмів і машин» 

прикладної механіки, і виявили елементи, необхідні для їх здійснення. В ході аналізу змісту 

зазначених розділів було встановлено, що МПЗ здійснюються: 1) на рівні загальних понять, що 

включають поняття: блок (гордень); важелі 1-го та 2-го роду (шків); поліспаст (талі); похила 

площина; гвинт; черв’ячна передача; маса тіла; сила тяги; коефіцієнт тертя; сила тертя; сила 

натягу; вага тіла; сила реакції опору; момент сили; плече сили; складання сил та рівнодійна; 

умови рівноваги тіла; центр тяжіння тіла; домкрат; навантаження на гак. ККД блоку; 2) на рівні 

методів навчання – шляхом застосування репродуктивних (засвоєння понять і способів дій) і 

продуктивних (розв’язання задач, у тому числі й професійного спрямування) методів; 3) на 

рівні способів дій - використанням: а) методу віртуальних переміщень; б) законів динаміки (у 

т.ч. рівнянь рівноваги твердого тіла під дією довільної плоскої системи тіл). в) урахуванням 

ККД блоку.  

За часовою ознакою МПЗ між цими дисциплінами є: випереджувальні (розділ динаміка з 

фізики вивчається на 1-му курсі у 2-му семестрі, прикладна механіка та управління судном на 2 

курсі у 1 семестрі). 

Матеріал з динаміки в курсі фізики вивчається раніше ніж «Такелажні роботи» в 

управлінні судном та «Теорія механізмів і машин» в прикладній механіці, тому викладач 

фізики повинен, розглядаючи матеріал, дати необхідні пояснення, стосовно подальшого 

використання набутих знань та умінь, під час вивчення зазначених професійних дисциплін, 

починаючи з області використання простих механізмів у фізиці і закінчуючи у прикладній 

механіці та управлінні судном. 

Вивчення питання про способи реалізації МПЗ між фізикою, яка вивчається на першому 

курсі, і прикладною механікою та управлянням судна, що вивчаються на 2-му курсі, було 

встановлено, що В.Д.Шарко рекомендує дотримуватись у такому випадку трьохетапної 

технології, яка включає етап адаптації (ознайомлення студентів з матеріалом професійного 

спрямування на рівні життєвого досвіду), когнітивно-діяльнісний етап (накопичення знань і 

вмінь, необхідних для розв’язання професійних завдань) та етап професійного застосування 

(залучення студентів до розв’язання задач професійного змісту на заняттях з фізики).  

Дотримуючись цього підходу до реалізації МПЗ, нами було підібрано матеріал фахового 

змісту з дисципліни «Управління судном», який дозволяв здійснити ознайомлення з ним 

студентів під час вивчення простих механізмів на лекційному занятті з фізики (адаптаційний 

етап). У матеріалі подається будова та принцип дії горденя, талів, перелік прикладених сил та 

їх розрахункові формули. З прикладної механіки була підібрана інформація, що стосується 
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принципу віртуальних переміщень  та формули Ейлера. 

Наступним етапом реалізації даної технології є когнітивно-діяльнісний. На ньому 

розглядаються фізичні задачі з розділу «Динаміка», подібні до тих, які пропонуються для 

розв’язку з теми «Гордені і талі» розділу «Такелажні роботи».  

Під час розв’язування цих задач, студенти набувають досвіду застосування фізичних 

знань, що дозволяє перейти до професійного етапу технології реалізації міжпредметного 

зв’язку фізики з професійними дисциплінами, під час якого вони залучаються до розв’язання 

задач професійного змісту.  

Такий підхід до реалізації між предметних зв’язків дозволяє викладачам розкрити 

прикладне значення фізики, а студентам переконатися у необхідності вивчення предмету для 

подальшого опанування спеціальних дисциплін з основ судноводіння, підвищити інтерес і 

внутрішню мотивацію до вивчення фізики. 

КОГНІТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Ментова Н. О. 
Первомайська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Миколаївської області 

Сучасний етап в розвитку цивілізації характеризується різким збільшенням об'єму 

інформації і прагненням прискорити процес її обміну. Розвиток мобільного зв'язку і 

використання ресурсів Інтернет, дозволяє отримувати інформацію у будь-який момент часу і з 

будь-якої точки планети за короткий час. Тому основою розвитку суспільства є прагнення до 

швидкого обміну інформацією і створення простих і надійних для користувачів засобів, які 

дозволять вирішити це завдання. У педагогічній діяльності велике накопичення інформації 

привело до безперервного навчання. Учням для успішного навчання необхідний високий 

рівень інтелектуального розвитку сприйняття, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, широти 

пізнавальних інтересів, рівня логічних операцій тощо. При недостатньому розвитку вказаних 

якостей вони здатні це компенсувати за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, 

ретельності і охайності у навчальній діяльності. Проте інтерес до навчання і успішність все 

одно знижується. Щоб цього не сталося, отримані ними знання мають бути осмислені і 

ціннісно-орієнтовані. Один із шляхів вирішення даної проблеми – це вдосконалення 

педагогічної технології. 

На наш погляд, однією з ефективних педагогічних технологій для активного навчання є 

когнітивна технологія. У сфері пізнавальної діяльності когнітивні технології базуються на 

положеннях когнітивної психології, яка породила новий напрям в педагогіці – когнітивні 

технології навчання [3]. Під когнітивними педагогічними технологіями ми розуміємо 

навчальний процес інтелектуального розвитку учнів, що має модульну структуру. Одне з 

центральних понять когнітивної технології – когнітивні схеми. Людина сприймає інформацію 

за допомогою доступних їй когнітивних схем, але якщо ці засоби відсутні, то інформація або 

сприймається, або частково спотворюється. Спотворена, неповна або помилкова когнітивна 

схема, наявна в свідомості учня, призводить до спотвореного, часткового або помилкового 

сприйняття інформації з довкілля, що утрудняє або робить неможливою адаптивну поведінку. 

Навчання слід розглядати як процес формування когнітивних схем, які необхідно навчитися 

сприймати і переробляти для адекватного реагування на вимоги оточуючих [2, с. 16]. 

Когнітивна технологія має модульну структуру. Кожен модуль – це система уроків, 

об'єднаних загальною дидактичною метою. Чинником формування модуля є процедурна 

інформація в основі часткового або загального методу наукового пізнання. Кожен модуль 

ділиться на три блоки уроків, на кожному з яких вирішується певне дидактичне завдання: блок 

вхідного моніторингу; теоретичний блок; процесуальний блок. У блоці вхідного моніторингу 

уроки призначені для здобуття інформації про рівень когнітивної готовності учнів до 

сприйняття і розуміння нової навчальної інформації і виконання різних пізнавальних дій і 

операцій. Когнітивна готовність визначає успішність всієї подальшої діяльності учнів щодо 

засвоєння нового навчального матеріалу. Для вивчення актуального рівня когнітивного 

розвитку використовується спеціальна система моніторингу, яка діагностує базові знання і 
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вміння. У теоретичному блоці вивчається декларативна інформація. Основним завданням для 

вчителя є формування семантичних мереж понять, які вивчаються, пов'язуються з вже 

відомими учневі поняттями за допомогою загальних логічних і специфічних наочних видів 

зв'язку. У процесуальному блоці вивчається процедурна інформація. Вона містить правила і 

алгоритми виконання різних видів наочної діяльності, способи перетворення об'єктів, вживані 

в наочній області, що вивчається, для здобуття заданих результатів. Засвоєння цієї інформації 

необхідне для опанування загальних і часткових методів, які забезпечують адекватне 

сприйняття, пізнання і перетворення навколишнього світу. Результатом навчального процесу є 

формування в свідомості кожного учня когнітивної схеми [1, с. 46-49]. Після закінчення 

вивчення декларативної і процедурної інформації, що входить до групи модулів, об'єднаних 

загальним предметом вивчення, слідує тріада уроків: узагальнювальне повторення, тематичний 

підсумковий контроль і корекція. Таким чином, неправильне сприйняття або спотворення 

навчальної інформації, при використанні даної технології, можлива її корекція. Когнітивні 

технології сприяють розвитку широкого світогляду учнів. Учні самостійно прагнуть до пошуку 

істини, критично сприймають суперечливі ідеї. Вони здатні до аналізу і проектування своєї 

діяльності, самостійних дій в умовах невизначеності, придбанню нових знань; володіти 

стійким прагненням до самовдосконалення; прагнути до творчої самореалізації. Знання і 

можливості, отримані при такому підході, сприяють розвитку високого рівня інтелекту, 

формуванню творчого потенціалу, накопиченню практичного досвіду, формуванню 

необхідного в нових освітніх умовах методичного мислення. 

Література: 
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РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛАБОРАТОРНОМУ 

ПРАКТИКУМІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Сліпухіна І. А. 1, Точиліна Т. М. 2 
1
 Національний авіаційний університет (м. Київ),  

2
 Запорізька державна інженерна академія 

Роль і значення лабораторного практикуму переглядалися вченими відповідно до 

змін, які відбувалися у процесі формування постіндустріального суспільства. Так, метою 

практикумів, розроблених до 90-х років минулого сторіччя, було: розкриття зв’язку теорії і 

практики на основі експериментальних досліджень у спеціально обладнаних приміщеннях; 

формування навичок роботи з обладнанням; практичне засвоєння найважливіших методів 

вимірювання; навчання компетентному проведенню експерименту [1]. Традиційний підхід 

до визначення мети, завдань, методів і засобів виконання та прогнозування здобутих 

результатів лабораторного практикуму, який сформувався у вищій технічній освіті 

упродовж ХХ ст. має фундаментальні ознаки [2].  

У педагогічних дослідженнях кінця 80-х – початку 90-х років усе частіше 

зустрічаються думки про те, що існуючі на той час інструкції до лабораторних робіт 

укладені у такий спосіб, що не викликають утруднень при їх виконанні студентами, що 

мають різний рівень підготовленості, тобто орієнтовані фактично на «середнього 

студента», недостатньо розвивають технологічне мислення. Водночас педагогічний досвід 

вказує на те, що тільки лабораторні роботи проблемного змісту найефективніше 

розвивають здатність до творчості та практичні навички, необхідні для успішної 

професійної діяльності у майбутньому [3]. Навички, які при цьому формуються, 

відносяться до дослідницьких: а) розгляд поставленої задачі (дослідницької проблеми) у 
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цілому; б) самостійне виокремлення мети і проміжних експериментальних завдань; в) 

оцінювання і пошук оптимальних методів й етапів розв’язання поставленої задачі; г)  

планування експерименту; д) реалізація обраної експериментальної методики; д) 

оцінювання її інформативності і точності. 

Водночас почав розвиватися інший напрям розвитку методології лабораторного 

практикуму, пов’язаний із важливістю його професійної спрямованості та інтеграції з 

персональним комп’ютером, як, наприклад, віртуальні лабораторні роботи [4].  

Значний педагогічний досвід вказує на те, що часто роль і мета лабораторних робіт є 

недостатньо визначеними (особливо у свідомості студента). У процесі переходу до 

особистісно орієнтованої парадигми у навчанні мета лабораторного практикуму 

зосереджується на таких основних аспектах: а) практичне підтвердження теорії об’єкта 

дослідження (знання теорії досліджуваних процесів, вміння порівнювати з нею явища, що 

спостерігаються); б) формування і розвиток: практичних навичок роботи з приладами у 

процесі дослідження певних фізичних об’єктів (знання правил роботи з приладами, вміння 

вимірювати різноманітні фізичні величини, оцінювати точність результатів експерименту); 

здатності до самостійної контрольованої творчої діяльності; дослідницьких умінь, як 

основи подальшої науково-дослідної роботи майбутнього інженера. 

Нині ефективний лабораторний практикум передбачає широке використання 

інформаційних технологій, інтегрованих з сучасними вимірювальними комплексами, що 

відкриває значні перспективи у розвитку технологічної компетентності майбутніх 

інженерів [2]. 

Аналіз літературних джерел показав, що на думку дослідників лабораторні 

дослідження студентів повинні зсунутися від строгої адгезії з готовими лабораторними 

інструкціями до пошуку методів відповіді на реальні технологічні задачі або проблеми, що 

неодмінно зумовлюватиме розвиток глибоких знань технічних дисциплін, позбавить 

формалізму, сприятиме глибшому розумінню теоретичного матеріалу.  

Компетентнісна орієнтація освіти спонукає до перегляду існуючих, пошуку і 

впровадження нових підходів до організації лабораторного практикуму. 

Найефективнішими і взаємодоповнюючими серед них є: 

– професійна і практична спрямованість лабораторних робіт, яка спонукає до 

формування стійкої позитивної мотивації, усвідомлення цінності навичок 

експериментування і, як наслідок, викликає інтелектуальну і пізнавальну зацікавленість та 

навчальну активність; 

– особистісно орієнтовані технології в організації лабораторного практикуму, які 

ґрунтуються на ідеї створення оптимальних умов для якнайширшого прояву і відповідного 

розвитку особистісних якостей майбутніх інженерів, серед яких ключовими є здатність до 

самоосвіти і самореалізації своїх творчих можливостей; 

– використання інформаційних технологій у лабораторному практикумі, яке істотно 

стимулює процес навчання, якщо вони вдало поєднуються з традиційною методикою 

навчання, яка включає зокрема реальний експеримент.  
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СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ З ФІЗИКИ 

Солодовник А.О. 
Морський коледж Херсонської державної морської академії 

Динамізм сучасного світу, який характеризується високим рівнем інформатизації, 

зумовлює перегляд концепції організації навчального процесу. Одним із пріоритетних 

напрямків розвитку  освіти є створення інформаційного середовища, яке задовольнятиме 

потреби суспільства в отриманні якісних освітніх послуг незалежно від часу і розташування 

суб’єктів навчання. Тому на сьогоднішній день набуває популярності концепція мережевого 

навчання, що передбачає набуття курсантами знань, умінь і навичок у відкритому освітньому 

середовищі. Значний потенціал у реалізації даної концепції мають соціальні сервіси Інтернет, 

які є однією з найвпливовіших областей інформатизації сучасного суспільства. Проте методика 

їх застосування у навчальному процесі є недостатньо розробленою на дидактичному та 

методичному рівнях.  

Під час аналізу літератури було встановлено, що під соціальним сервісом розуміють 

віртуальну платформу, яка підтримує групові взаємодії користувачів за допомогою мережевого 

програмного забезпечення та сучасних засобів комунікацій. Функціонування подібних сервісів 

ґрунтується на технології Web 2.0, яка була запропонована у 2005 році Тімом О’Рейлі у статті 

«What is Web 2.0?». За його означенням Web 2.0 – це методика проектування систем, які 

шляхом мережевих взаємодій дають тим кращий результат, чим більше залучено користувачів. 

Оскільки світ інформаційних технологій стрімко розвивається, то і саме поняття Web 2.0 

змінює своє значення. На сьогодні це вже не технологія чи їх сукупність, а філософія 

представлення інформації та взаємодії користувачів у веб-середовищі. 

В основі Web 2.0 лежать наступні ключові принципи: 

– Web як платформа (для здійснення конкретних операцій використовуються програмні 

засоби, інтегровані з веб-браузером); 

– орієнтація дизайну на користувача (активне залучення користувача та спеціалістів 

різних категорій до процесу розробки програмного середовища з метою задоволення потреб та 

поділу функцій між самим користувачем і технологіями); 

– інтерактивність (використання «колективного розуму», тобто наповнення контенту не 

лише розробниками, а й користувачами); 

– mash-up (створення унікального веб-сервісу шляхом інтеграції програмних 

можливостей декількох незалежних один від одного веб-сервісів); 

– соціалізація (використання технологій, які забезпечують групові взаємодії 

користувачів). 

Аналіз літератури дав підстави для висновку, що до соціальних сервісів Інтернет 

відносять: 

– соціальні пошукові системи – сервіси, які забезпечують спільний пошук необхідної 

інформації; 

– народні класифікатори (засоби для збереження закладок) – сервіси, які дозволяють 

користувачам зберігати колекції закладок на Web-сторінки; 

– блоги – публічні сервіси, які дозволяють автору ділитися власними записами та 

мультимедіа; 

– WikiWiki - соціальні сервіси, які дозволяють будь-якому користувачу редагувати вміст 

сайту; 

– соціальні мережі – сервіси, які дозволяють будувати спільноти користувачів зі 

спільними інтересами чи діяльністю; 

– соціальні медіасховища – сервіси для спільного збереження медіа файлів; 

– MindMaps – сервіси для створення, редагування та публікації карт знань; 

– геосервіси - сервіси, які дозволяють вивчати поверхню Землі за допомогою зображень, 

отриманих із супутників, відмічати місця, залишати коментарі, спільно розміщувати 

інформацію на географічних картах та ін. 
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На сьогодні спостерігаються дві основні тенденції:  

– Інтернет втратив статус сховища інформації і може бути розглянутий як середовище для 

співробітництва та обміну даними;  

– останнім часом різко підвищився інтерес молоді до соціальних сервісів.  

Виходячи з зазначених причин, можна стверджувати про актуальність використання 

сервісів Web 2.0 у навчанні. Досліджуючи можливості соціальних сервісів у педагогічній 

діяльності, слід зазначити, що сервіси Web 2.0 дають змогу використовувати відкриті та 

безкоштовні ресурси, самостійно створювати навчальний контент, спостерігати за діяльністю 

учасників спільноти, створювати навчальні ситуації для спостереження раніше недоступних 

педагогічних феноменів незалежно від того, синхронним чи асинхронним є процес взаємодії 

користувачів.  

Як відомо, однією з умов впровадження мережевої концепції навчання є розвиток 

самостійної пізнавальної діяльності курсантів. Соціальні сервіси хоч і ґрунтуються на понятті 

«колективного розуму», але не дають знання у готовому вигляді – кожен учасник спільноти 

повинен працювати у більшій мірі самостійно і ділитися результатами своєї діяльності з 

іншими користувачами. Розвитку пізнавальної самостійності курсантів сприяє також і той 

фактор, що сервіси web 2.0 організовані за принципом не тільки повідомлення та 

розповсюдження інформації, а й представлення її у різних видах. 

Зокрема, під час вивчення розділу «Механіка» для узагальнення знань курсантам було 

запропоновано самостійного розробити ментальні карти з використанням соціального сервісу 

Bubbl.us. Це сприяло покращенню процесу навчання фізики за наступними параметрами: 

інтерактивність – можливість тісної взаємодії суб’єктів навчання незалежно від часу та 

місцезнаходження; неперервність – навчання може відбуватися у будь-який час, як синхронно, 

так і асинхронно; відкритість – доступ до великої кількості навчальних матеріалів; розвиток 

критичного мислення – можливість оцінювання та порівняння навчальної інформації; 

міжпредметність – інтеграція знань з різних предметів; гнучкість – можливість 

спостереження за розвитком та діяльністю як усієї спільноти, так і окремих учасників; 

неофіційність – можливість обміну приватною інформацією (інтересами, захопленнями та ін.) 

між викладачем та курсантами.  

Отже, соціальні сервіси Інтернет як засоби організації самостійної пізнавальної діяльності 

курсантів дають можливість підготувати випускників до навчання протягом всього життя і 

допомогти їм адаптуватися до умов існування у інформаційному суспільстві. 
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