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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО РІЗНИХ РІВНІВ 

ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Т.Л.Гончаренко, В.Д.Шарко 

 
 Стратегія інноваційних процесів у сучасній освіті України 

передбачає суттєву реорганізацію існуючих педагогічних систем, перегляду 

усталених змісту, технологій організації, принципів, структури системи 

підготовки фахівців. Актуальним стає використання педагогічного 

проектування, як невід’ємної структурної складової професійно-педагогічної 

підготовки, з метою оновлення змісту навчальних програм, застосування 

нових освітніх технологій у навчальному процесі. Аналіз та систематизація  

рівнів педагогічного проектування є умовою виділення особливостей 

підготовки вчителів фізики до їх використання під своєї професійній 

діяльності. 

Питання впровадження педагогічного проектування висвітлені в роботах 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як Л.І.Гурьє, В.В.Докучаєва, 

І.А.Колеснікова,  О.В.Оспеннікова, Т.Ю. Подобедова, С.А. Чандаєва, В.Д. Шарко та 

ін.. В сучасній науці на існує єдиного підходу до визначення поняття педагогічне 

проектування  та рівнів педагогічного проектування.   

Під педагогічним проектуванням ми будемо розуміти ціннісно-орієнтовану, 

глибоко мотивовану, високоорганізовану, цілеспрямовану, індивідуальну або 

колективну педагогічну діяльність, що має на меті попередню розробку 

основних елементів педагогічної ситуації або цілісного педагогічного процесу 

та зміну педагогічної дійсності. 



       Існують різні підходи до класифікації рівнів педагогічного проектування: 

- І.А.Колесникова:концептуальний, змістовний, технологічний, процесуальний[3]; 

- Є.І. Машбіцем виділяє: концептуальний, технологічний, операційний, рівень 

реалізації проектування змісту освіти та навчальних програм [4]. 

- С.А.Чандаєва за «рівнем прийняття рішень» - оперативний, тактичний, 

стратегічний рівні; за «характером засобів, що використовуються» - 

концептуальний,  методологічний та  методичний рівні проектування [7].  

- В.А.Сіненко: на рівні навчального курсу, на рівні теми, розділу, на рівні поняття [6];   

- В.В.Гура, М.Ю.Бухаркіна, М.В.Моисеева, М.І.Нежуріна, Є.С.Полат [2], 

О.В.Оспеннікова, , А.Ж. Ромизовський [5], виділяють 4 рівні проектування 

навчального процесу: рівень проектування курсів чи модуля в складі курсу; рівень 

проектування навчального заняття; рівень проектування  «педагогічної події» (в 

складі заняття); рівень проектування «навчального кроку». 

Останні чотири, на нашу думку, є найбільш важливими для професійної 

діяльності вчителя під час проектування навчального процесу. В якості 

попередніх кроків аналізу на кожному з рівнів, необхідно сформулювати та 

відповісти на  основні питання: Що необхідно досягти? В яких умовах?  За 

допомогою чого? Хто навчається? Коли навчається? Як відбувається 

навчання? За допомогою чого? Наскільки добре? Що необхідно знати тому, 

хто навчається? Що повинен зробити той, хто навчається, задля засвоєння 

даного фрагменту навчального матеріалу? Що він буде робити далі? 

Розглянемо сутність кожного з 4-х рівнів педагогічного проектування. 

 На першому рівні попередньо розробляється педагогічна стратегія, 

виконується рівневе моделювання навчального процесу (тобто визначаються 

його інформаційна, соціальна, психологічна, педагогічна мета моделі). 

Результатом розробки педагогічної стратегії є побудова дидактичної 

метамоделі, в якій визначаються: ключові джерела навчальної інформації, 

види навчальної діяльності учнів з даними джерелами,  методи навчання,  

засоби навчання,  форми навчальної роботи учнів,  форми навчальних занять, 

що знаходить відображення у тематичному (або календарно-тематичному)  



плані навчального процесу. Дана модель повинна підтримувати обрані 

технології навчання, створювати необхідні умови для їх реалізації.  

На другому рівні розробляється модель навчального заняття (НЗ). 

Навчально-методичний комплекс (УМК) заняття з фізики (О.В.Оспеннікова) 

включає такі пункти: тема НЗ; форма НЗ; клас, профіль, специфіка навчання; 

цілі: (навчання,  виховання,  розвитку); навчальні завдання НЗ; дидактична 

структура НЗ; діагностика результативності навчання на занятті; проект 

змісту та оформлення записів на дошці (або презентація до уроку) і в 

учнівському зошиті; дидактичні засоби; конспект НЗ; література для вчителя  

На третьому рівні здійснюється проектування «педагогічної події». 

Воно зв'язане з розробкою навчальних завдань, які, тільки будучи вирішені 

учнями, забезпечують досягнення освітніх цілей заняття. Склад навчальних 

завдань визначається видами пізнавальної діяльності, програмою навчання, 

обраними концепцією і технологіями навчання. 

На четвертому рівні здійснюється детальне планування окремих 

«педагогічних подій» у формі «педагогічних кроків». Фактично це 

процедурно-операційний опис дій учителя і передбачуваних дій учнів щодо 

вирішення конкретних навчальних задач. Найбільш зручним способом 

представлення даного опису є табличний [5]. 

 Аналіз практики вивчення курсу «Проектування навчальних середовищ 

з фізики» у ХДУ засвідчує, що створені  майбутніми вчителями проекти 

наближають їх до професійної діяльності, переконують у необхідності 

інтегративного підходу до проектування навчального процесу (дидактичного, 

психологічного, методичного); і необхідності здійснення його на всіх рівнях; 

дають можливість формувати теку необхідних для практичної діяльності 

методичних матеріалів. 
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