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У статті розглянуто один із шляхів реалізації індивідуального підходу до 

майбутніх учителів фізики у процесі формування їх методичної 

компетентності – робота над індивідуальним методичним проектом; 

окреслені нові функції викладача з керування діяльністю студентів.  
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In the article one of ways of realization of the individual going is considered 

near the future teachers of physics in the process of forming of them methodical 

competence - labour above an individual methodical project; the outlined new 

functions of teacher are from the management of students activity.  
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Актуальність проблеми організації навчально-методичної проектної 

діяльності студентів полягає в тому, що орієнтування сучасної освіти на 

підготовку компетентного фахівця потребує впровадження нових технологій, 

форм і методів навчання у професійному закладі, які повинні забезпечувати: 

практичну спрямованість навчання – перевагу практичних методів над 

теоретичними; максимальну професійну орієнтацію навчання, яка дає 

можливість зробити навчання осмисленим, усвідомленим; творчий розвиток 

особистості майбутнього учителя, його активність та самостійність у навчанні; 

індивідуальний підхід до студента, формування його суб’єктного досвіду. 

Усім зазначеним критеріям підготовки учителя фізики задовольняє, на 

наше переконання, самостійна робота студента над індивідуальним методичним 

проектом. 

Метою статті є обґрунтування необхідності використання 

індивідуального методичного проекту як методу компетентнісно-орієнтованої 

підготовки майбутніх учителів фізики.  

До завдань даного дослідження увійшли: обґрунтування методичного 

проекту як методу реалізації індивідуального підходу до професійної 

підготовки майбутнього учителя, творчого розвитку особистості студента, 

підготовки випускників до реального життя і праці у якості вчителя фізики; 

висвітлення методичних особливостей організації роботи студента над 

індивідуальним методичним проектом. 

Специфіка та переваги використання методу проектів, проектної технології 

навчання широко висвітлені у наукових публікаціях (Г.Б. Голуб, Є.О. 

Перелигіна, О.В. Чуракова, В.Д. Шарко) [1, 4]. Всі дослідники звертають увагу 

на цінність даного методу з точки зору можливостей розвитку ініціативності, 

самостійності, творчості суб’єктів навчання. Думка науковців врахована у 

новому Державному Стандарті базової і повної загальної середньої освіти та 

нових програмах з фізики для основної школи, в яких передбачено виконання 



учнями навчальних проектів [2]. У педагогічних ВНЗ проектування як метод 

навчання вирішенню проблем ще не знайшов належного відображення. 

Зазначимо, що у Херсонському державному університеті протягом п’яти років 

професором В.Д. Шарко викладається навчальна дисципліна за вибором для 

студентів п’ятого курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики», але 

можливості застосування методу проектів однією дисципліною не 

обмежуються.  

Відомо, що значним недоліком традиційного навчання є відірваність 

теоретичної і практичної підготовки. На наше глибоке переконання, подолати її 

можливо шляхом організації роботи студентів над індивідуальним методичним 

проектом. Зокрема, останні роки у зазначеному ВНЗ знайдено можливість 

організації проектної навчально-методичної діяльності студентів засобами 

активної педагогічної практики та дисципліни за вибором «Основи методичної 

діяльності учителя фізики (ОМД УФ)».  

Доцільність використання індивідуального методичного проекту як методу 

організації навчально-методичної діяльності студентів полягає у наступному. 

На думку Г.Б. Голуб, Є.О. Перелигіної, О.В. Чуракової «за своєю суттю 

проектування – це самостійний вид діяльності, який відрізняється від 

пізнавальної діяльності. Цей вид діяльності існує в культурі як принциповий 

спосіб планування і здійснення зміни реальності» [1, с.11]. З огляду на це, 

проектну діяльність можна охарактеризувати як конкретну, практичну 

діяльність з вирішення реальних проблем. З цієї позиції вона має багато 

спільного з професійною творчою діяльністю, якою є педагогічна, а отже й 

методична діяльність. Підтвердженням цього є результати порівняння етапів 

проектування з етапами методичної діяльності учителя у процесі планування та 

проведення уроку (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняння етапів проектної діяльності та методичної діяльності учителя 

№ 

п/п 

Етапи проектної 

діяльності 

Етапи методичної 

діяльності вчителя 

Спільні дії під час 

проектної та методичної 

діяльності 



1 Розробка проектного 

задуму  

Проектувальний: роз-

робка конспекту (сце-

нарію) уроку 

Аналіз ситуації, аналіз 

проблеми, цілепокладан-

ня, планування 

2 Реалізація 

проектного задуму 

Виконавський: 

проведення уроку 

Виконання запланованих 

дій 

3 Оцінювання 

результатів проекту 

(нового/зміненого 

стану реальності) 

 

Рефлексивний: 

самоаналіз та 

самооцінювання мето-

дичної діяльності 

 

Аналіз, оцінювання та 

самооцінювання процесу 

та результату діяльності 

Аналіз змісту таблиці свідчить про те, що методична діяльність учителя за 

своєю суттю є проектною, а навчальний проект є зручним методом організації 

навчально-методичної діяльності студентів. З огляду на це, метою роботи над 

методичним проектом є формування у майбутнього вчителя фізики 

індивідуального досвіду методичної діяльності на проектувальному, 

виконавському та рефлексивному рівнях. Він є методом організації навчально-

методичної діяльності студента, за допомогою якого забезпечується 

наступність і неперервність його практичної підготовки до майбутньої 

професійної діяльності, з’єднуючою ланкою між педагогічною практикою 

майбутнього вчителя фізики і навчально-пізнавальною діяльністю у ВНЗ. Це 

дає можливість не загубити набутий методичний досвід, а навпаки – 

усвідомити, осмислити та збагатити його у процесі подальшого навчання. 

Зазначимо, що робота над проектом починається під час активної 

педагогічної (виробничої) практики на четвертому курсі і завершується на 

заняттях з дисципліни «Основи методичної діяльності учителя фізики» (ОМД 

УФ) - за вибором студента. У процесі його виконання студент працює над 

поглибленням теоретичних та методичних знань, вдосконаленням методичних 

умінь з певного аспекту методичної діяльності (інформаційного, 

комунікативного, організаційно-управлінського, контрольно-оцінювального) та 

набуває суб’єктного досвіду цілісної методичної діяльності як інтегрованого 

показника його методичної компетентності. Треба зазначити, що 

індивідуального методичного досвіду студент набуває під час педагогічної 

практики, але перетворення його на методичну компетентність можливе лише 



при осмисленні власної діяльності, баченні власних недоліків та усвідомленні 

власних можливостей. Саме таке «переоцінювання цінностей» відбувається на 

заняттях з дисципліни «ОМД УФ», де студент у формі «навчаю іншого» 

ділиться з іншими студентами набутим методичним досвідом. 

Особливості організації проектувальної діяльності майбутнього 

учителя фізики. Робота над методичним проектом відбувається у декілька 

етапів, зокрема, можна виділити наступні: початковий, основний, 

результативний та підсумковий.  

Початковий етап: проектна діяльність починається з усвідомленого вибору 

теми методичного проекту. Для забезпечення вільного вибору теми студент 

відповідає на запитання «анкети вибору», у якій враховується його схильність 

до певної методичної функції, стилю спілкування, виду навчальної діяльності 

учнів. Тематика 12-ти методичних проектів, пропонованих «на вибір», 

передбачає поглиблене ознайомлення з обраним аспектом майбутньої 

методичної діяльності на уроках певного типу (вивчення нового матеріалу, 

розв’язування задач або виконання лабораторних робіт). У якості навчально-

методичного забезпечення студенту надається пакет допоміжних матеріалів, до 

складу якого входять: 

1) детально розписаний план проекту, який складається з наступних 

частин:  

 опис проекту (назва, ключове питання, зміст); стислий опис; 

 професійно-орієнтовані (методичні) цілі та очікувані результати; 

 діяльність студента – майбутнього вчителя фізики (алгоритм роботи 

над проектом); 

 вхідні знання та навички (теоретична інформація та алгоритми 

методичних дій); 

 ресурси мережі Інтернет; друковані джерела інформації; 

 ключові слова; 

2) евристичні приписи до проектування уроку фізики (орієнтовна основа 

дій з розробки конспекту уроку); 



3) текст лекції, який містить теоретичний матеріал з досліджуваної 

проблеми (у процесі роботи над проектом пропонується доповнити 

конкретними прикладами); 

4) схема самоаналізу уроку з позиції досліджуваної у межах проекту 

проблеми (самоаналізу певного аспекту методичної діяльності). 

Основний етап: студент має спроектувати, виконати та проаналізувати 

уроки з позиції, передбаченої тематикою проекту. Зазначимо, що така системна 

діяльність під час практики забезпечує цілісність та усвідомленість роботи з 

проектування, виконання та рефлексії, що приводить до набуття 

компетентнісного досвіду методичної діяльності. У даному випадку ми 

спираємося на точку зору А.В. Хуторського, Л.М. Хуторської щодо механізму 

формування компетентнісного досвіду. Як зазначають науковці, 

компетентнісний досвід має свою специфіку. Вона полягає в тому, що при його 

освоєнні завжди відбувається порівняння досягнутого результату практичної, 

або пізнавальної, або будь-якої іншої діяльності учня з бажаним (тобто 

проектованим або прогнозованим ним) результатом. Показником 

сформованості компетентності слугує нульова різниця між проектованим і 

реальним результатами діяльності [3]. При цьому формування досвідної 

діяльності відбувається за наступною схемою (рис. 1). 



Результативний етап. На даному етапі студенту необхідно підготувати 

матеріали проекту (в окремій папці) та його комп’ютерну презентацію, 

підготуватися до публічного захисту. З метою систематизації роботи на 

результативному етапі студенту надається перелік матеріалів проекту, які 

необхідно представити по закінченню практики, а саме: 

 текст лекції (доопрацьований, з конкретними прикладами); 

 конспекти розроблених уроків; 

 самоаналізи методичної діяльності учителя фізики на уроках (тип уроку 

передбачений темою проекту); 

 есе; 

 відеоролик проведеного уроку (за бажанням студента); 

 список використаних джерел. 

Підсумковий (досвідний) етап. Захист-обговорення методичного проекту 

відбувається на спеціально відведених заняттях з дисципліни ОМД УФ. Форму 

захисту студент також обирає самостійно:  

 демонстрація комп’ютерної презентації проекту з коментарем;  

 демонстрація відеофрагментів проведених у межах проекту уроків з їх 

наступним самоаналізом та аналізом іншими студентами та експертами;  

 ділова гра – проведення кращого (на погляд студента) уроку з його 

наступним аналізом; 

 «лекція удвох» з викладачем з досліджуваної проблеми; 

МЕТА 

Проектування 

конкретної 

діяльності 
Збіг  

(або неспівпа-

дання) 

результатів 

АНАЛІЗ 

Компе-

тент-

нісний  

ДОСВІД Виконання 

конкретної 

діяльності 

Рис. 1. Послідовність формування компетентнісного досвіду  

(за А.В. Хуторським, Л.М. Хуторською 



 дискусія, обмін думками щодо набутого методичного досвіду – 

зачитування есе тощо. 

Таким чином, індивідуальний методичний проект можна представити як 

«проект у проекті»: з одного боку, сама методична діяльність розгортається як 

проектна, повторюючи всі її етапи; з іншого боку, методична діяльність 

учителя фізики є предметом навчально-методичної проектної діяльності 

студента. 

Модель взаємодії «викладач (методист) - студент» у процесі роботи над 

проектом. Зазначимо, що у процесі роботи над методичним проектом 

викладачі, які його супроводжують, мають виконувати нові функції, 

безпосередньо не пов’язані з прямим викладанням. До функцій, що 

забезпечують взаємодію «викладач – студент» на засадах індивідуального 

підходу, можна віднести наступні: тьюторинг, коучинг, консультування, 

менторство (наставництво), фасилітація. На різних етапах роботи над 

індивідуальним методичним проектом зміст функцій дещо різниться (табл. 2). 

Таблиця 2 

Функції викладача-методиста з управління індивідуальним  

методичним проектом 

№ 

п/п 

Етапи роботи над 

проектом 

Функції 

викладача-

методиста 

 

Зміст діяльності викладача 

1 Початковий: усвідом-

лений вибір теми про-

екту 

Тьюторинг Індивідуальна допомога студен-

ту у виборі теми проекту 

2 Основний: проектуван-

ня, проведення та 

самоаналіз уроків 

Консультація  Відповіді на запитання студента 

щодо проектування та проведен-

ня уроків 

Коучинг 

 

Організація ланцюга «наштовху-

ючих» запитань до студента у 

процесі складання конспекту 

уроку 

Фасилітація 

 

Створення позитивного психо-

логічного мікроклімату 

3 Результативний: са-

моаналіз та самооці-

Менторство Надання схеми самоаналізу та 

демонстрація процедури аналізу 



нювання методичної 

діяльності 

 

уроку 

Фасилітація Створення позитивного психо-

логічного мікроклімату – віри у 

власні можливості 

4 Підсумковий: публіч-

ний захист проекту 

Фасилітація Створення позитивного психо-

логічного мікроклімату під час 

захисту проекту 

Висновки. Організація роботи над методичним проектом дає можливість 

розв’язувати низку навчально-методичних проблем, пов’язаних з методичною 

підготовкою майбутніх учителів фізики, зокрема, найбільш повно 

застосовувати індивідуальний підхід до студентів, забезпечувати наступність і 

неперервність педагогічної практики, ознайомлювати майбутніх учителів з 

проектною діяльністю «зсередини», розвивати творчі здібності, формувати 

методичну компетентність. 
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