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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ
МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
В статті аналізуються основні освітні парадигми, обґрунтовується доцільність їх поєднання та визначається зміст когнітивного, діяльнісного компонентів методичної підготовки вчителя фізики.
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В умовах зміни освітніх парадигм актуальним стає пи
тання про визначення змісту методичної підготовки вчителя
фізики до їх реалізації в навчальному процесі. Його
розв’язання пов’язане зі з ’ясуванням вимог, щ о висуваються
до навчального процесу в межах кожної парадигми; вияв
ленням стану підготовки вчителя фізики до їх забезпечення у
практиці навчання учнів; визначенням переліку тих елемен
тів знань і умінь, без яких неможливі організація і управлін
ня навчальним процесом з фізики, орієнтованим на досяг
нення цілей, що закладаються в кожній з парадигм. До за
вдань, які ставились п ід час підготовки статті, увійшли:
•

•

•
•

визначення основних освітніх парадигм та розкриття
особливостей навчального процесу у меж ах підходів,
щ о декларуються кожною з них;
визначення змісту методичних знань і умінь, н еобхід 
н и х вчителю фізики для організації навчального про
цесу в меж ах кож ної з парадигм навчання;
аналіз підручників з методики навчання фізики з ме
тою виявлення в їх змісті необхідн и х знань;
розробка напрямів розвитку змісту методичної п ідго
товки вчителя фізики до роботи в меж ах провідних
освітніх парадигм.

Як відомо, парадигмою називають сукупність ідей,
теорій, методів і зразків розв’язку різноманітних проблем,
щ о приймаються в якості зразка науковим загалом певної
епохи або напрямку у відносно спокійний період розвитку
[4]. А наліз філософської та психолого-педагогічної літера
тури [3, с.11] засвідчив, щ о у сучасному освітньому прос
торі панує три парадигми: когнітивна, діяльнісна й особистісно-зорієнтована. К ожна з них націлю є вчителя на досяг
нення певних результатів у навчанні.
Відповідно з когнітивною парадигмою навчання роз
глядається як процес, аналогічний до пізнання, щ о включає:
постановку цілей, відбір змісту, вибір форм, методів і засобів
навчання, яке здійснюється як квазідослідницька діяльність.
Ціль навчання відображає соціальне замовлення на якість
знань, умінь і навичок. Навчальний предмет розглядається як
своєрідна “проекція” науки і практики; навчальний матеріал
- як дидактично “препаровані” наукові й технологічні знан
ня. Головне у цьому підході до навчання - інформаційне
забезпечення особистості. Розвиток виявляється побічним
продуктом навчальної діяльності, метою якої виступає за
своєння певної суми знань і способів діяльності. О собистісні
аспекти навчання зводяться до формування пізнавальної
мотивації, розвитку когнітивних процесів (увага, сприйнят
тя, мислення, пам’ять і мовлення) і пізнавальних здібностей,
а також накопичення досвіду смислових, ціннісних і емоцій
них оцінок поведінки інш их лю дей і власних дій.
Д ія ль н існ о ор ієнт ована п а рад игм а освіти реалізує
функціональну спрямованість у підготовці учнів до життя.
Орієнтовну роль у цій парадигмі відіграє соціальне замов
лення суспільства на освіту, яка, будучи частиною соціаль
н ої практики, займає певне місце в політичному, соціокультурному і економічному розвитку держави. Цільова
установка освіти в рамках діяльнісно орієнтованої паради
гми формулюється так: “освіт а з а своєю ф ункцією є соціокульт урною т ехн ологією ф орм ування знань, у м ін ь і нави
чок, а т а ко ж у за га ль н ен и х способ ів р о зу м о в и х і п р а кт и ч 
них дій, щ о забезпечую т ь у сп іш н іс т ь соціальної, т р у д о во ї і
худ о ж н ьо -п р и кла д н о ї д іяльност і”. О сновне завдання учи
теля в контексті цієї парадигми полягає у підготовці учнів
до виконання різних видів діяльності, провідне місце сер ед
яких п осідає пізнавальна. Організація навчального процесу
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спрямована на формування в учнів досвіду здійснення пі
знавальної та інш их видів діяльності, в структурі якої пси
хологи виділяють ціле мотиваційний, виконавчий та конт
рольно-рефлексивний етапи, а також мотиваційний опера
ційний та змістовний компоненти. Навчити учнів само
стійно виконувати діяльність, сформувати в ни х уміння
здійсню вати розумові дії, планувати, контролювати та оц і
нювати її результати - провідне завдання вчителя фізики.
Розвиток когнітивних процесів і якостей особистості ви
ступають при цьому як супутні цілі.
Центральною ланкою особист існ о зорієнт ован ого
навчання є розвиток тих, хто навчається. В основі його
організації лежать положення про: визнання пріоритету
індивідуальності, самоцінності того, хто навчається; спів
віднесення технологій навчання з закономірностями розви
тку особистості кожного учня; необхідність організації
навчально-просторового середовищ а, що визначає дієвість
освітнього процесу; максимальне врахування індивідуаль
ного досвіду тих, хто навчається, їх потреб у самоорганіза
ції, самовизначенні, саморозвитку.
Порівняльний аналіз підходів до підготовки учнів до
життя, які покладені в основу кожної з парадигм, дає підста
ви для висновку, щ о всі вони узгоджую ться зі змістом освіти
і можуть забезпечити її реалізацію в навчальному процесі
лише за умов паралельного впровадження. Зауважимо, щ о у
наш час усі підходи застосовуються у навчальних закладах
України з різним ступенем пріоритетності. У одних перева
жає когнітивний підхід до навчання школярів, у інших діяльнісний, а у третіх - особистісно зорієнтований. Надання
переваги певній парадигмі може визначатися типом і напря
мом спеціалізації школи, підготовкою кадрового складу,
матеріально-технічною базою навчального закладу.
Впровадження кож ної з зазначених м оделей навчання
вимагає від учителя методичної компетенції, що будучи
складним інтегративним утворенням включає когнітивний,
діяльнісний (технологічний) і особи стіш и й компоненти.
З урахуванням зазначеного модель методичної п ідго
товки учителя фізики мож на представити у вигляді наступ
ної схеми:

Рис. 1.1. Змістова модель методичної підготовки учителя фізики
У ній відображ ено наступний ланцюжок: результатом
методичної підготовки як процесу є методична підготовка
(методична компетенція) як особистісна характеристика
вчителя. П роцес методичної підготовки має бути орієнто
ваним на їх формування. У всіх компонентах можна виді
лити інваріантну і варіативну частини: у когнітивному © Шарко В.Д., 2006

Дидактика фізики як засіб формування світогляду та компетентності фахівця
інваріантну складають знання з педагогіки, психології,
ф ілософ ії та ін., варіативну - знання з фізики; у діяльнісном у - інваріантними є загальнопедагогічні вміння, а варі
ативними спеціальні уміння; у особистісном у інваріант
представлений загальнолюдськими цінностями, проф есій
ними якостями, творчим, рефлексивним та інтегративним
мисленням, а варіативний компонент - мотивацією, інш и
ми видами цінностей та психічних характеристик.
Інтегративний характер методичної підготовки вчи
теля фізики проявляється у набутті ним специфічних якос
тей, характерних лише для фахівців даної спеціальності на
основі отриманих інваріантних знань з педагогіки, п си хо
логії, ф ілософ ії, які вивчають всі студенти вищ их педагогі
чних навчальних закладів, і варіативного компоненту фізика. Н а підставі зазначеного вважаємо, щ о традиційний
п ід х ід до визначення структури проф есійної підготовки
вчителя фізики, згідно з яким до її складу входять психол о
гічна, педагогічна, спеціальна і методична підготовка як
однорівневі, є невірним. У більш ій мірі реальному стану
речей відповідає їх ієрархія, зображена на м а лю н к у 1 . 2 .
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ц есі та аналізу змісту підручників і посібників з методики
навчання фізики, щ о покликані допомогти учителю у
розв’язанні цих завдань.
Результати аналізу змісту посібників з методик на
вчання фізики різних авторів [1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 11] свідчить
про те, що:
• вчені по-різному підходили до визначення змісту
загальних питань методики викладання фізики. О дні при
діляли більш е уваги зв’язку фізики з виробничим навчан
ням і профорієнтацією, інш і - фізичному експерименту в
процесі навчання учнів фізики, треті - обладнанню фізич
ного кабінету та опису засобів навчання фізики;
• найбільш повно представлено зм іст загальних пи
тань методики навчання фізики в роботах О.Бугайова [1],
авторських колективів п ід керівництвом О.Пьоришкіна,
В.Разумовського, В.Фабриканта [9]; Л.Рєзнікова, О.Пьо
ришкіна, П .Знаменського [8]; С.Каменецького, Н .Пуриш евої [11];
• у виданнях останніх років розш ирилось коло
питань, які включаються до змісту дисципліни М НФ , п о
глиблюється зв ’язок курсу з психологією , ф ілософ ією , м е
тодологією , законодавчо-нормативною базою школи;
• вимальовуються риси М НФ як науки, щ о проявля
ються у визначенні її о б ’єкту і предмету дослідж ення, про
блем методичної науки, висвітленні історії її становлення
як науки та методів дослідж ення педагогічних явищ;
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Рис. 1.2. Інтегративний характер методичної підготовки
вчителя фізики
Н аведена схема ілю струє інтегративний характер ме
тодичної підготовки вчителя фізики і дає можливість ви
значити ті складові, які впливають на її якість. У ній не
знайшли відображ ення методологія, герменевтика, безпека
життєдіяльності, логіка, діалектика, екологія, валеологія,
математика та інш і природничі науки, а також елементи
знань з етики, естетики, соціології та інш их наук, які інтег
рувалися до змісту методики навчання фізики. Обсяг і гли
бина знань з цих наук визначають широту кругозору і сві
тогляд учителя фізики, без яких він не м ож е бути проф есі
оналом. Зі схем и випливає, що якість методичної підготов
ки вчителя фізики залежить в ід результативності опану
вання студентами блоків інформації з психології, педагогі
ки і фахових дисциплін. А процес методичної підготовки
буд е результативнішим за умов урахування в процесі на
вчання майбутніх учителів педагогіки, психології та фізики
вимог до структури методичної діяльності учителя фізики.
Інтегративний п ід х ід до трактування методичної п ід 
готовки вчителя фізики та реалізація його у практиці на
вчання фахівців передбачає необхідність уведення при нц и 
пу інт еграт ивного у зго д ж е н н я , сутність якого полягає в
урахуванні всіх складових підготовки вчителя фізики (в
тому числі й наявного життєвого досвіду) в процесі ви
вчення циклу методичних дисциплін та п ід час його фор
мування як фахівця.
Доцільність використання принципу “інтегративного
узгодж ення” в розвитку готовності вчителів до здійснення
методичної діяльності на етапі післядипломного навчання
пов’язана з необхідністю переконання вчителів у важливо
сті постійного оновлення бази теоретичних знань. В зв ’язку
з цим акцент у сутності цього принципу пересувається на
“виявлення подібності і відмінності між старим і новим
знанням, у їхньому розмежуванні п ід час вирішення будьяких виникаючих протиріч” і проявляється у модернізації
проф есійного і життєвого досвіду вчителя.
Розуміння змісту методичної підготовки вчителя фі
зики як інтегративного утворення дає можливість визначи
ти основні напрями його розвитку в умовах сучасних осві
тніх парадигм. С еред них провідними виглядають підси 
лення фахової, методологічної, технологічної і психологіч
ної підготовки.
Н еобхідність підсилення ци х елементів витікає з ана
лізу ідей, що реалізуються в зазначених парадигмах у ви
гляді проголош ених цілей навчання, вивчення стану п ідго
товки вчителів фізики до їх реалізації в навчальному пр о

• представлені в посібниках різних авторів розділи у
своїй сукупності можуть найбільш повно і широко розкри
ти зм іст і структуру теоретичних основ курсу методики
викладання фізики;
• в переваж ній більш ості проаналізованих посібників
і підручників представлені розділи “М етоди навчання”,
“Ф орми організації навчальної діяльності”, “П еревірка і
контроль результатів навчання учнів”, “Засоби навчання”,
та “Виховання учнів п ід час навчання фізики”, які дублю 
ються з курсів дидактики і теорії виховання. Причому кіль
кість сторінок, що відводиться на висвітлення цих питань у
загальному обсязі літературних дж ерел, становить понад
30%, тоді як на розкриття особливостей змісту фізичної
освіти, її ціннісних аспектів відводиться 7-12% від загаль
ного о б ’єму посібників;
• психологічні основи організації навчального проце
су як умова ефективного навчання учнів фізики представ
лені в посібниках [1;2;6;11], проте сучасний рівень досяг
нень цієї науки в них не знайшов належного відображення;
• більш детального висвітлення потребую ть ціннісні,
технологічні і м етодологічні аспекти організації навчаль
ного процесу з фізики.
• у жодному з підручників і посібників, в яких висвіт
лювалось питання про структуру і зміст фізичної освіти
[1,2,6,7,8], не розкривається зв’язок фізичної освіти зі змістом
освіти взагалі, хоча цей факт не підлягає сумніву і має бути
конкретизованим на матеріалі фізики. Вивчення ж досвіду
вчителів фізики ЗНЗ України засвідчило, що чіткого уявлення
про зміст шкільної освіти та необхідність узгодження його зі
змістом фізичної освіти та діяльністю учнів на кожному уроці
78% опитаних не мають; умов його засвоєння н е знають; під
час планування уроків фізики способів формування не врахо
вують. Тоді як засвоєння кожного елементу змісту освіти ви
магає конкретних шляхів для його формування.
К рім аналізу стану висвітлення в підручниках з М НФ
питання про зм іст освіти перед нами стояла проблема ви
значення основних блоків інформації, які н еобхідно вклю
чити до змісту М П вчителів фізики. Н еобхідність акценту
вання уваги вчителів на питанні про зміст освіти пов’язана
з тим, що він покликаний реалізовувати такі важливі функ
ц ії для життя людини:
• гносеологічну (пізнавальну), відповідно з якою
знання створюють уявлення про оточую чий світ;
• оціночну, яка проявляється в тому, щ о знання
визначають норми ціннісного ставлення суспільства до
окремих сфер життя, визначають систему ідеалів, яких
треба дотримуватись в даному суспільстві;
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• відтворюю чу, яка проявляється в збереж енні і від
творенні здобутків культури, до якої відноситься і наука;
• перетворю ючу, щ о передбачає здатність до пере
творення світу, створення нових продуктів і о б ’єктів;
• регулю ю чу, завдяки якій особистість здатна вибір
ково ставитись до о б ’єктів і видів діяльності, задовольняти
певні потреби, визначати доцільність, темп здійснення
діяльності її якість.
При цьому кожний з елементів змісту освіти сприяє ре
алізації означених функцій освіти не в однаковій мірі. Знан
ня можуть відігравати гносеологічну, орієнтаційну та оцінну
функції; досвід здійснення способів діяльності - відтворюю
чу; досвід творчої діяльності - перетворюючу; досвід емо
ційно-ціннісного ставлення - регулюючу функцію. Конкре
тизуючись у навчальних планах, програмах з кожного пред
мету і підручниках зміст освіти має бути доведений до рівня
засвоєння школярами. Вчителі повинні знати про це і, пла
ную чи навчальний процес з фізики, співвідносити мету кож
ного уроку зі структурними елементами змісту освіти. Про
те, в ж одному з підручників, які підлягали аналізу, увага
вчителів і студентів на цьому питанні не зосереджувалась.
З метою виявлення розуміння існую чого зв ’язку між
зм істом фізичної освіти і зм істом освіти взагалі нами було
проведене вивчення досвіду вчителів фізики Х ерсонської,
М иколаївської, О деської, Черкаської, Донецької областей
та А втоном ної республіки Крим із реалізації кожного з
аспектів змісту освіти в своїй практичній діяльності. Зага
льна кількість учителів, щ о прийняла участь у анкетуванні,
становила 342. Їм було запропоновано проранжувати стру
ктурні компоненти змісту освіти за ступенем складності
для практичного впровадження в процес навчання фізики і
визначити причини, щ о утрудню ю ть цей процес.
Результати обробки анкет засвідчили, щ о думки вчи
телів з оцінюваних питань майже одностайні: 96% респон
дентів висловили думку про те, щ о найскладніше їм мето
дично забезпечувати формування ціннісно-ем оційної сфери
школярів; на другом у місці за складністю методичного
забезпечення опинилось завдання із розвитку досвіду твор
чої діяльності (92%); на третьому місці у 88% учителів
виявилось завдання із формування досвіду здійснення різ
них способів діяльності; і “найпростіш им завданням” ви
явилось “формування знань про світ і способи діяльності
інтелектуального та практичного характеру” (84% пита
них). С еред причин, що визначають труднощ і о б ’єктивного
і с у б ’єктивного характеру у реалізації основних напрямів
змісту освіти були названі:
• відсутність знань про перелік тих цінностей, які
н еобхідно формувати на уроках фізики, і методику здійс
нення цього процесу (100% учителів не знали про існуван
ня педагогічної аксіології і 95% респондентів не могли
визначити систему загальнолюдських цінностей, до яких
треба залучати учнів п ід час вивчення фізики);
• неготовність більш ості учнів у класі до включення в
творчу діяльність п ід час вивчення фізичного матеріалу,
щ о обм еж ує можливості вчителів із планування залучення
школярів до виконання завдань творчого характеру (84%
вчителів переважно з загальноосвітніх шкіл зазначили ни
зький рівень розумового розвитку учнів як фактор, що
ускладню є можливість застосування творчих завдань на
уроках; 52% не бачать мож ливостей для розвитку творчого
потенціалу учнів на уроках і віддають перевагу здійсненню
цієї роботи у позаурочний час);
• недостатність часу, відведеного програмою з фізики
на вивчення предмету, для формування в учнів досвіду
здійснення творчої діяльності і емоційного-ціннісного ста
влення до світу (86%);
• відсутність необхідн и х розробок у методичній
літературі (67% опитаних).
Цікавим виявився факт про невідповідність думок вчи
телів про те, щ о завдання із формування в учнів системи
знань про світ і умінь самостійно набувати знання, є найпро
стішим для них, і результатів виявлення стану їх готовності
до здійснення цього процесу. Так, на питання “Чи знаєте ви
етапи формування наукових понять?”, “Чи ознайомлені з
системою вправ, виконання яких необхідне для засвоєння
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фізичних понять? ”, “Чи можете виділити основні і спеціаль
ні фізичні поняття при вивченні конкретного розділу?” “Чи
можете скласти карту розвитку основних понять фізики в
курсі основної школи (в курсах природничих дисциплін)?”,
“Чи уявляєте місце фізичної картини світу в системі науко
вої картини світу?”, “Чи можете зобразити у вигляді струк
турно-логічної схеми зміст елементів знань, що входять до
фізичної картини світу?”, “Чи готові перерахувати структур
ні елементи будь-якої фізичної теорії?” та ін. переважна бі
льшість учителів (91%) дала негативні відповіді, що свідчить
про низький рівень їх підготовки до розв’язування завдань із
розвитку і першого компоненту змісту освіти а, відповідно, і
взагалі з навчання учнів фізики.
Пошуки причин віднесення вчителями роботи із фор
мування ціннісно-емоційної сфери школярів на уроках фізи
ки до числа самих важких дозволили встановити, що в
останні роки, коли смисли життя і діяльності, декларовані
раніше зверху, були відмінені, в середовищ і учителів намі
тилася тенденція - орієнтуватися на особистісно усвідомле
ну і прийняту систему цінностей і дій. В зв’язку з цим, про
блема загальнолюдських цінностей і смислів життя стала
“перетягуватись” до рамок персонального людського буття і
втрачати свій мотивуючий потенціал. М и переконані, що
тільки за умов створення вчителем середовища, відповідного
до тієї системи цінностей і смислів, яка дозволить майбут
ньому громадянину реалізувати себе, відновити державу і
зберегти життя на Землі, можливе оздоровлення української
нації. А ле освіта сама по собі смислів не створює, тому лише
шляхом особистісної діяльності вчителів можуть бути ство
рені умови для пошуку учнями справжніх смислів і ціннос
тей в житті, виявлення їх, прагнення до них і досягнення.
О дин з таких смислів для учнів полягає у визнанні
навчання як особистісного смислу життя. Практика свід
чить, що особистісний смисл навчання в різні періоди шкі
льного життя в учнів різний і підкоряється парадоксальній
закономірності: в початкових класах більшість учнів відчу
ває особистісний смисл навчання; в старшій школі біль
шість учнів втрачає його.
А наліз психологічних основ такого явища дозволив
дійти висновку про те, щ о смисл навчання закладений у
природі дитини і в більш ості випадків розкритий щ е до
вступу до школи. О сновне завдання вчителя - не заглуши
ти цей смисл. Р озв’язання цього завдання п ов’язане з н еоб
хідністю вивчення, розуміння і посильного виховання тієї
системи особистісних смислів, які характерні для кожного
учня. В психології прийнято групувати смисли учіння в
наступні групи: смисли досягнення; смисли аффіліації (ра
дість від надання допом оги інш им лю дям, співчуття, п о
стійний інтерес до друж би з однокласниками, радість від
успіхів інш их однокласників); смисли домінування [10].
Протистояти втраті власного смислу учіння школярів і
студентів покликаний процес - гуманітаризації освіти, під
якою розуміють повернення в шкільне та вузівське навчання
особистісного і духовного виміру, збагачення пануючого у
середній і вищій школі “о б ’єктивно - наукового” виміру
знання особистісно значущим смислом. Ю.Афанасьєв за
значає [12], щ об знання стало гуманітарним, воно повинно
набути особистісного смислу для людини. Гуманітарне
знання - це знання пристрасне, яке отримало афективне за
барвлення в діяльності людини. Оскільки фізика відноситься
до предметів з провідним компонентом “наукові знання”, то
зміст фізичної освіти повинен забезпечувати набуття учнями
певного обсягу знань, формування вмінь і навичок. Присту
паючи до цього процесу, вчитель повинен знати, що:
знання - це продукт пізнання лю диною предметів
і явищ, законів природи і суспільства, структури діяльності
у вигляді уявлень і понять; уміння - це здатність викорис
товувати с у б ’єктом певні знання і навички для вибору і
здійснення прийомів і операцій, щ о складають зміст діяль
ності. Навички - це дії, що характеризуються високою мі
рою засвоєння;
у науці виділяють такі види знань: основні терміни
і поняття; факти щ оденної дійсності та наукові факти; осно
вні закони науки, що розкривають зв’язки і відношення між
різними о б ’єктами, явищами дійсності; теорії, що містять
систему наукових знань про певну сукупність о б ’єктів і про
методи дослідження, пояснення і передбачення явищ з даної

Дидактика фізики як засіб формування світогляду та компетентності фахівця
предметної галузі; знання про способи діяльності, методи
пізнання (методологічні знання); оцінні знання, знання про
норми відношень до різних явищ життя.
у фізиці елементами знань виступають: факти, фі
зичні величини, фізичні досліди, фізичні закони, фізичні
теорії, фізичні прилади, фізико-технічні пристрої і процеси.
Засвоєння і характеристика кожного з цих елементів фізич
них знань п ід час вивчення фізики в школі передбачає певну
їх повноту і глибину, рівень яких відображено в узагальне
них планах засвоєння цих понять та вимогах до рівнів навча
льних досягнень учнів. З огляду на це, орієнтирами в органі
зації пізнавальної діяльності учнів із засвоєння змісту кож
ного з наведених елементів фізичних знань повинні бути як
для вчителя так і для учнів узагальнені плани, розроблені
Г.Усовою й удосконалені викладачами фізики. Усвідомлен
ня змісту цих планів і прийняття їх в якості орієнтовної ос
нови пізнавальної діяльності значно полегш ує роботу шко
лярів із самостійного вивчення нового матеріалу;
до числа вимог щ одо засвоєння всіх елементів
знань входять: розуміння ознак кожного з системи понять,
збереж ення їх у пам’яті і оперування ними п ід час вико
нання певних дій; розуміння і зберігання в пам ’яті знань
про способи дій в розгорнутому і згорнутому вигляді, в
складній діяльності і в окремих її випадках;
знання поділяють на емпіричні і теоретичні. Ем
піричне й теоретичне - відносно самостійні види знань,
хоча різниця між ними умовна: емпіричне знання може
переходити у теоретичне і, навпаки, те знання, що на одн о
му рівні розвитку науки вважалося теоретичним, на інш о
му, більш високому етапі розвитку науки, мож е стати емпі
рично доступним. Навчальний матеріал з фізики включає
емпіричні й теоретичні знання. В ін підбирається вчителем
відповідно до змісту визначених наукових понять і системи
знань з предмету, окреслених навчальною програмою;
знанням м ож е стати н е будь-яка інформація, а
лише та, що сприйнята, зрозуміла, усвідомлена, емоційно
забарвлена і має певну цінність для учня;
процес набуття знань учнями пов’язаний із сприй
няттям, переробкою, запам’ятовуванням інформації і відбу
вається у відповідності з формулою “від живого споглядання
до абстрактного мислення, а від нього - до практики”;
зм іст навчального матеріалу, щ о використовуєть
ся на уроці, зазвичай ділять на дві частини: перш а - н е о б 
хідний матеріал, безпосередньо пов’язаний з тем ою уроку,
і друга - матеріал другорядний, котрий уводиться в урок з
метою підсилення розум ової активності учнів, виховного
впливу на н их та ін.;
зм іст навчального матеріалу є для вчителя «сиро
виною », з якої створюються різні конструкції, що
обумовлю ю ть способи навчального пізнання;
до показників якості знань, яких школярі набува
ють п ід час вивчення фізики, відносять: глибину, повноту,
обсяг, оперативність, міцність, гнучкість, конкретність,
узагальненість, системність, усвідомленість, згорнутість і
розгорнутість. К ож ну з цих якостей виявляють за допом о
гою спеціально розроблених типів завдань. Ц е повинен
знати і вміти робити вчитель;
уміння й навички теж здобуваються в процесі
вивчення навчальних предметів у зв’язку з засвоєнням навча
льного матеріалу, але вимагають певних умов, які повинен
забезпечити учитель. Плануючи діяльність із формування
умінь і навичок, учитель має чітко уявляти до якої групи вони
відносяться (загально навчальних чи спеціальних) та ін.
Узагальнюючи результати дослідж ення питання про
зміст фізичної освіти, і готовність учителів до її здійснення
в навчальному процесі, мож на констатувати, щ о в процесі
методичної підготовки вчителі повинні опанувати:
-

знаннями про методологію фізичної науки та процесу
пізнання;
знаннями про психологічні закономірності протікання
когнітивних процесів у школярів та особливості розви
тку їх творчих здібностей;

-

знаннями про умови і способи переводу знань у погля
ди і переконання;
знаннями про аксіологічні аспекти навчання учнів фі
зики в школі;
знаннями про технології навчання та уміннями свідомо
здійсню вати вибір технологій відповідно до поставле
них цілей навчання учнів фізики.

Інформація про зазначені аспекти пізнавальної діяль
ності учнів повинна увійти до теоретичних основ курсу
методик навчання всіх шкільних дисциплін і створити ум о
ви для підготовки вчителів до реалізації когнітивної пара
дигми у практиці навчання учнів фізики. Впровадження ж
основних положень діяльнісної і особистісно зорієнтованої
парадигм вимагає від нього засвоєння на рівні творчого
застосування знань теорій діяльності і розвитку, теорії ви
ховання та ін.. Їх основні положення повинні знайти відо
браження у підручниках з методики навчання фізики але не
у формі переказу інформації, викладеної у психології та
теорії виховання, а у формі, конкретизованій на конкрет
ному фізичному матеріалі, конкретному типі уроку з фізи
ки, конкретному методі навчання. В они повинні мати ви
гляд не методичних рекомендацій, а технологічних припи
сів щ одо впровадження в практику навчання фізики тих
або інш их теоретичних положень. Підсилення м етодологі
чної, технологічної і психологічної підготовки вчителя має
стати пріоритетним у його методичній підготовці і знайти
відображ ення на сторінках нових підручників і посібників з
методики навчання фізики.
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1.

The effectiveness of theoretical notions has been experi
mentally proved together with the well-developed system of
the methodical preparation of the physic’s teacher in the condi
tion of permanent education that combines cognitive, activity
and personally directed paradigms of teaching.
Key words: paradigms of teaching, methodical prepara
tion of a teacher of physics.
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