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АНОТАЦІЯ
Грудинін Б. О. Теоретико-методичні засади розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
(доктора наук) за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (фізика)».
– Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2019.
Дисертаційна робота стосується наукового обґрунтування та розроблення
теоретико-методичних засад навчання фізики учнів ліцею, спрямованих на
розвиток їхньої дослідницької компетентності, що забезпечує розширення
суб’єктивного досвіду шляхом засвоєння цілісного та різноманітного світу
культури і є чинником соціальної мобільності та конкурентоздатності молодої
людини. Як засвідчує аналіз науково-методичної літератури та власна практика
роботи в зазначеному напрямі, вирішальне значення в розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею має дослідницька діяльність, у ході якої учні не
лише засвоюють нові знання, опановують методи та способи їх здобуття, але й
вчаться застосовувати знання для вирішення індивідуально та соціально
значущих завдань.
Очевидно, що реформування змісту шкільної фізичної освіти неможливе
без урахування теоретичних та методичних засад розвитку дослідницької
компетентності учнів у процесі навчання фізики. Відтак, існує нагальна потреба
в систематизації, аналізі й узагальненні явищ і процесів, пов’язаних із
залученням учнів до дослідницької діяльності з фізики, у визначенні
можливостей застосування досвіду вітчизняної фізичної освіти в сучасній
школі на засадах наукового прогнозування.
З урахуванням міждисциплінарного характеру проблеми у роботі за основу
навчання фізики взято Закони України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту» та «Про вищу освіту»; програму «Освіта. Україна ХХІ століття»;
Державну

програму

«Вчитель»;

Болонську

декларацію;

Концепцію

реформування середньої освіти до 2029 р. «Нова українська школа»;
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фундаментальні теорії, наукові концепції, ідеї та положення філософії,
психології, соціології та педагогіки щодо розвитку природи, суспільства і
людини; положення щодо цілісності, наступності, інтеграції змісту фізичної
освіти; фундаментальні положення теорії навчання фізики; неперервність
розвитку і формування цілісної особистості, її світогляду; особистісний
розвиток і професійне становлення майбутнього вчителя фізики тощо.
У вступі визначено наукову проблему, наведено аналіз нормативних
документів, обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет
і мету дослідження, сформульовано завдання дослідження та визначено його
методи, висвітлено наукову новизну і практичне значення здобутих результатів.
Визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, подано
відомості про апробацію і впровадження результатів дослідження, уточнено
особистий внесок здобувача у працях, написаних разом із співавторами,
охарактеризовано структуру й обсяг дисертації.
У

першому

розділі

«Дослідницька

компетентність

в

контексті

концептуальних змін освітнього процесу» на основі аналізу філософських,
психолого-педагогічних та методичних джерел розглянуто дослідницьку
компетентність в контексті розвитку і становлення освітнього процесу в
Україні

й

світі;

визначено

зміст

і

місце

категорії

«дослідницька

компетентність» у науковому апараті психолого-педагогічної науки та в системі
ключових компетентностей; розкрито феноменологію дослідницької діяльності
людини; виявлено підходи до змісту дослідницької діяльності в історичному
ракурсі; виокремлено проблеми підготовки вчителів фізики до проведення
дослідницької діяльності в закладах загальної середньої освіти.
Здійснено

аналіз

наявних

теоретико-методичних

засад

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики на основі
компетентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого і технологічного
підходів. Встановлено, що у сукупності ці підходи забезпечують: комплексне
використання узагальнених прийомів організації освітньої діяльності учнів
ліцею, а також засобів навчання; систематичне використання інтенсивних форм
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і методів навчання (діяльнісний підхід); суб’єтивну активність учня в
освітньому процесі, що проявляється у його самовизначенні й самореалізації,
оволодінні вміннями і способами дій, організації суб’єкт-суб’єктних стосунків
між учителем і учнем (особистісний підхід); оптимізацію освітньої діяльності
учнів, підвищення її результативності й інтенсивності (технологічний підхід).
З метою визначення теоретико-змістових засад розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики проведено аналіз генези
виникнення та еволюції провідних ідей щодо організації дослідницької
діяльності. Встановлено, що теорія та методика дослідницького навчання
почали активно впроваджуватися в масову освіту у багатьох країнах Європи в
XVIII–XIX

століттях,

що

супроводжувалося

засновуванням

шкіл

з

реформаторськими підходами до навчання, створенням в університетах
дослідницьких лабораторій. Найбільш дієві кроки щодо впровадження в освіту
дослідницьких методів навчання були зроблені на початку минулого століття.
На основі аналізу Щорічників 1912–1913 рр. Глухівського НПУ ім. О. Довженка
здійснено аналіз експериментальних робіт з природознавства, які стали
результатом плідної дослідницької діяльності учнів. Це дозволило виявити, що
саме у першій чверті ХХ століття відбулося становлення концептуальних
моделей змісту освіти і форм організації навчальної діяльності, орієнтованих на
активне впровадження дослідницького методу.
У другому розділі «Навчально-методичний комплекс як умова ефективного
розвитку дослідницької компетентності з використанням інноваційних освітніх
моделей» в контексті реалізації поставлених завдань дослідження розглянуто
основи методології дослідницької діяльності учнів ліцею у процесі навчання
фізики. Теоретично обґрунтовано концептуальні засади створення навчальнометодичного комплексу для розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею природничо-математичного напряму диференціації.
Окреслено зміст поняття «педагогічна технологія», під яким розуміється
змістова техніка реалізації системи компонентів педагогічного процесу,
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спрямована на досягнення поставленої мети. Досліджено закономірності
педагогічної діяльності, що реалізовує науково

обґрунтований проект

інноваційного освітнього процесу і має вищий рівень ефективності, ніж
традиційні методики. Проілюстровано використання педагогічних інновацій як
засобів

реалізації

особистісно

орієнтованої,

розвивальної

і

практико-

орієнтованої технологій навчання фізики учнів ліцею, а саме: методу проектів;
веб-квестів; експериментальних задач з фізики.
Наведено статистичні дані щодо виявлення рівня готовності вчителів
фізики до використання інновацій у процесі професійної діяльності. Зроблено
висновок щодо необхідності коригування процесу підготовки майбутніх
вчителів у напрямі формування в них знань і вмінь з використання та
проектування інноваційних педагогічних технологій для розвитку в учнів
дослідницької компетентності з фізики.
Вперше запропоновано навчально-методичний комплекс «Дослідницька
компетентність:

природничо-математичний

напрям

диференціації»,

призначений для розвитку дослідницької компетентності учнів з фізики у ліцеях
природничо-математичного напряму диференціації. Показано, що використання
навчально-методичного

комплексу

забезпечить

педагогічні

умови,

які

сприятимуть формуванню в учнів знань і умінь, необхідних для здійснення
дослідницької діяльності.
У

третьому

розділі

«Методичні

засади

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею в умовах різних форм організації навчального
процесу з фізики» у контексті реалізації завдань дослідження запропоновано
методичні засади розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з
використанням найбільш ефективних підходів, а саме: компетентнісного,
діяльнісного,

особистісно-орієнтованого

і

технологічного;

організаційних форм навчальної діяльності з фізики, а також

різних
комплексу

методів, серед яких за рівнем реалізації розвивальної функції навчання
виділено евристичний і дослідницький.
Показано, що формуванню дослідницької компетентності учнів ліцею
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сприяють вікові особливості підліткового періоду, в якому учень в процесі
освітньої діяльності здатен свідомо спрямовувати зусилля на самоактуалізацію,
самореалізацію, самооцінювання, творчість тощо.
Розглянуто форми організації навчальної діяльності учнів, які визначено як
дидактичні категорії, що позначають зовнішній бік організації процесу
навчання і пов’язані з кількістю суб’єктів освітнього процесу, часом і
простором, а також з порядком і способом його реалізації. Представлено
функції форм освітньої діяльності учнів, а також їх класифікацію. Визначено
методичні аспекти залучення учнів до дослідницької діяльності з фізики при
використанні різних форм організації навчальної діяльності учнів.
Акцентовано увагу на особливостях участі учнів ліцею в конкурсах
учнівських робіт як пріоритетній технології організації їх дослідницької
діяльності з фізики. Проаналізовано і систематизовано статистичні дані за
період 2013–2017 рр. щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у
відділеннях фізико-математичного та технічного спрямувань окремо за
обласними центрами, містами та селами і селищами міського типу.
Констатовано, що відділення «Фізика та астрономія» упродовж останніх
років за кількістю учасників посідає передостанні місця, що є незадовільним
фактом у процесі викладання природничих дисциплін у закладах загальної
середньої освіти. Наголошено, що зазначена проблема є багатоаспектною, а
тому потребує негайного вирішення на всіх рівнях.
У четвертому розділі «Методична система розвитку дослідницької
компетентності учнів з фізики у ліцеях природничо-математичного напряму
диференціації»

вперше

запропоновано

концептуальні

засади

створення

методичної системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
освітньому процесі з фізики на основі цілісної структурно-функціональної
моделі. Обґрунтовано дидактичні умови впровадження методичної системи в
освітній процес ліцею природничо-математичного напряму диференціації,
описано структуру моделі та її змістове наповнення.
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Зміст

структурно-функціональної

моделі

розвитку

дослідницької

компететності учнів ліцею вибудовується на основі принципу системності та
сукупності цільових орієнтацій, а основою побудови є сукупність сучасних
освітніх

підходів,

що

відповідають

основним

положенням

Стратегії

реформування середньої освіти до 2029 р. «Нова українська школа».
Доведено, що успішна реалізація структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики
можлива завдяки дотриманню низки принципів, до яких належать: 1) принцип
орієнтування

на

модель

людини-дослідника;

2) принцип

полісуб’єктної

взаємодії; 3) принцип організації дослідницького середовища в навчальному
закладі; 4) принцип поетапності розвитку дослідницької компетентності учнів;
5) принцип безперервності моніторингу (діагностики) ефективності процесу
формування дослідницької компетентності учнів; 6) принцип поєднання класної
та позакласної форм навчання; 7) принцип взаємодії школи і батьків в інтересах
особистості учня.
Визначено педагогічні умови реалізації структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею, а також представлено її
змістове наповнення, а саме: 1) загальний опис структури моделі; 2) опис етапів
її реалізації; 3) сукупність дослідницьких завдань (проекти, веб-квести й
експериментальні задачі з фізики) у кожному розділі програми з фізики ліцею
природничо-математичного

напряму

диференціації;

4)

інструментарій

оцінювання рівня дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики на основі
якісних і кількісних показників.
Розроблено і впроваджено персональний сайт як потужний засіб
підвищення ефективності процесу організації дослідницької діяльності учнів
ліцею з фізики та забезпечення он-лайн зв’язку між учителями, учнями й
батьками,

що

компетентності

реалізує
у

можливість
спільному

розвитку

в

учнів

інформаційному

дослідницької
просторі

(https://hrudynin.blogspot.com/).
У п’ятому розділі «Організація і результати педагогічного експерименту»
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описано

завдання,

організацію

і

методику

проведення

педагогічного

експерименту (2005–2018 рр.), результати апробації методичної системи
розвитку дослідницької компетентності з фізики учнів ліцею природничоматематичного

напряму

диференціації,

експериментальної

перевірки

її

складався

з

ефективності і результативності відповідно до мети дослідження.
Описано

структуру

педагогічного

експерименту,

що

констатувального (2005–2009 рр.), пошукового (2009–2013 рр.) і формувального
(2013–2018 рр.) етапів.
На основі якісного і кількісного аналізу результатів констатувального
етапу

дослідження зроблено такі висновки: 1) більшість учнів ліцею має

низький рівень мотивації як до вивчення фізики в цілому, так і до участі в
дослідницькій діяльності; 2) у більшості учнів має місце низький рівень
сформованості

кожного

з

компонентів

(мотиваційний,

операційний,

рефлексивний, технологічний) дослідницької компетентності, що є свідченням
ситуативної участі учня ліцею в дослідницькій діяльності з фізики.
На пошуковому етапі розроблено авторську структурно-функціональну
модель розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі навчання
фізики; здійснено коригування мети, завдань дослідження; уточнено перелік
навчальних закладів, які становитимуть експериментальну базу дослідження на
формувальному етапі, відповідно, уточнено якісний і кількісний склад
учасників експериментальної частини дослідження.
На формувальному етапі дослідження апробовано авторську структурнофункціональну модель розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з
фізики природничо-математичного напряму диференціації.
Результати
запропонованих
компетентності

педагогічного

експерименту

теоретико-методичних
на

основі

засад

компетентнісного,

засвідчили

ефективність

розвитку

дослідницької

діяльнісного,

особистісно

орієнтованого і технологічного підходів, а також педагогічну доцільність та
результативність методичної системи розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею природничо-математичного напряму диференціації в навчанні
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фізики.
Ключові слова: ліцей природничо-математичного напряму диференціації,
дослідницька компетентність, методична система формування дослідницької
компетентності,

структурно-функціональна

модель

методичної

системи,

навчально-методичний комплекс.

ABSTRACT
Hrudynin B. O. Theoretical and methodical grounds of developing lyceum
students research competence in the process of teaching Physics. – Qualification
scientific paper with the rights of manuscript.
Thesis for gaining the scientific degree of the pedagogical sciences doctor
(doctor of sciences) by the specialty 13.00.02 «Theory and methodics of teaching
(Physics)». – Mykhaylo Drahomanov national pedagogical university, Kyiv, 2019.
The dissertation deals with the scientific grounding and developing the
theoretical and methodical principles of teaching Physics to lyceum students aimed at
developing their research competence which ensures expanding the subjective
experience through the assimilation of a holistic and diverse world of culture and is a
factor in the social mobility and competitiveness of the young person. The analysis of
the scientific and methodological literature and the author’s own practice in this
direction proves that the research activity has a crucial role for the development of
lyceum students research competence when students not only obtain new knowledge,
master the methods and ways of their acquisition, but also learn to apply knowledge
to solve individually and socially meaningful tasks.
It is obvious that the reform of the content of school education in Physics is
impossible without taking into account the theoretical and methodological grounds
for the development of students’ research competence in the process of teaching
Physics. Therefore, there is an urgent need for systematization, analysis and synthesis
of the phenomena and processes related to attracting students to research in Physics,
in determining the possibilities of using the experience of the national education in
Physics in the modern school on the basis of scientific forecasting.
Taking into account the interdisciplinary nature of the problem, the Laws of
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Ukraine «On Education», «On General Secondary Education» and «On Higher
Education»; program «Education. Ukraine 21st Century»; State program «Teacher»;
Bologna declaration; the strategy of reforming secondary education till 2029, «New
Ukrainian School»; fundamental theories, scientific concepts, ideas and positions of
philosophy, psychology, sociology and pedagogy concerning the development of
nature, society and man; the provisions on integrity, continuity, integration of the
content of physical education; fundamental principles of the theory of physics
training; the continuity of the development and formation of a coherent person, its
outlook; personal development and professional forming the future teacher of
Physics, etc. were taken as the basis for Physics education.
In the introduction the scientific problem is determined, the analysis of the
normative documents is given, the relevance of the chosen theme is substantiated, the
object, the subject and the purpose of the research are defined, the research task is
formulated and its methods are defined, the scientific novelty and the practical
significance of the obtained results are highlighted. The connection of work with the
scientific programs, plans, themes, information about approbation and introduction of
research results, the personal contribution of the applicant in works written with
coauthors is specified, the structure and volume of the dissertation are described.
In the first chapter «Research competence in the context of the conceptual
changes in the educational process», based on the analysis of philosophical,
psychological, pedagogical and methodological sources, the research competence in
the context of the development and forming the educational process in Ukraine and in
the world is considered; the content and place of the categories «research
competence» in the scientific apparatus of psychological and pedagogical science and
in the system of key competencies are determined; the phenomenology of human
research is revealed; approaches to the content of research activities in the historical
perspective are shown; the problems of training teachers of Physics for conducting
research activity in institutions of comprehensive education are singled out.
The analysis of the existing theoretical and methodological principles of
developing research competence of lyceum students in the process of teaching
physics on the basis of competence, activity, personality-oriented and technological
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approaches is carried out. It was established that altogether these approaches provide:
the complex using generalized methods of organization of educational activity of pup
lyceum students, as well as educational means; systematic use of intensive forms and
methods of teaching (activity approach); the subjective activity of the student in the
educational process, manifested in its self-determination and self-realization, mastery
of skills and methods of action, organization of subject-subject relations between the
teacher and the student (personal approach); optimization of pupils' educational
activity, increase of its effectiveness and intensity (technological approach).
In order to determine the theoretical and substantive principles of developing
lyceum students research competence in the process of teaching Physics, an analysis
of the origin of the evolution of leading ideas concerning the organization of research
activities was carried out. It was established that the theory and methods of research
training began to be actively implemented in mass education in many European
countries in the 18th-19th centuries, which was accompanied by the establishment of
schools with reformist approaches to learning, creating research laboratories at
universities. The most effective steps to introduce educational research methods into
education were made at the beginning of the last century. On the basis of the analysis
of the Yearbooks of 1912-1913 of O. Dovzhenko Hlukhiv NPU, the analysis of
experimental works on natural science was conducted, which became the result of
fruitful research activities of students. This allowed us to discover that it was in the
first quarter of the 20th century that the conceptual models of the content of education
and the forms of organization of educational activities focused on the active
implementation of the research method took place.
In the second chapter «Educational-methodical complex as a condition for
effective research competence development using innovative educational models» in
the context of realization of the tasks set, the study considers the bases of the
methodology of research activities of lyceum students in the process of teaching
Physics. The conceptual grounds of creating the teaching-methodical complex for the
development of the research competence of the lyceum of the natural and
mathematical direction of differentiation are theoretically substantiated.
The content of the concept «pedagogical technology» is defined which means

12

the content technology of the implementation of the components of the pedagogical
process, aimed at achieving the goal. The regularities of pedagogical activity that
realizes the scientifically grounded project of an innovative educational process and
has a higher level of efficiency compared with the traditional methods are
investigated. The use of pedagogical innovations as means of realization of
personally oriented, developing and practical-oriented technologies of teaching
Physics of students of lyceum is illustrated, namely: method of projects; web quests;
experimental problems in Physics.
The statistical data on the level of readiness of Physics teachers to use
innovations in the process of professional activity were given. The conclusion is
made on the necessity of adjusting the process of training future teachers in the
direction of forming knowledge and skills in using and designing innovative
pedagogical technologies for development of students research competence in
Physics.
The educational-methodical complex «Research competence: natural and
mathematical direction of differentiation» intended for the development of research
competence of students in Physics in lyceums of the natural and mathematical
direction of differentiation was suggested for the first time. It was shown that the use
of the teaching-methodical complex will provide pedagogical conditions that will
promote the formation of the students knowledge and skills necessary for carrying
out research activities.
In the third chapter «Methodological grounds of developing research
competence of lyceum students in the conditions of different forms of organization of
educational process in Physics» in the context of realizing the research tasks, the
methodical principles of development of research competence of lyceum students
with the use of the most effective approaches, namely: competence, activity,
personality-oriented and technological; various organizational forms of educational
activity in Physics, as well as a set of methods, among which the level of
implementation of the developmental learning function is heuristic and research.
It was shown that forming the research competence of lyceum students is
facilitated by age features of the adolescent period, in which the student in the
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educational process is capable of deliberately directing efforts on self-actualization,
self-realization, self-evaluation, creativity, etc.
The forms of organizing educational activity of students, which are defined as
didactic categories, denoting the external aspect of the organization of the learning
process and related to the number of subjects of the educational process, time and
space, as well as with the procedure and method of its implementation, are
considered. The functions of forms of educational activity of students, as well as their
classification, are presented. The methodical aspects of attracting students to research
activity in Physics are determined with the use of different forms of organization of
educational activities of students.
The emphasis is placed on the particularities of the students’ participation in the
competitions of students' works as a priority technology for organizing their research
activities in Physics. The statistical data for the period of 2013-2017 on holding of the
All-Ukrainian competition in defending research works of students-members of the
Junior Academy of Sciences of Ukraine in the branches of physical and mathematical
and technical directions separately from the region centres, cities and villages and
urban-type settlements are analyzed and systematized.
It was stated that the department «Physics and Astronomy» during the last years
takes pre-occupational positions by the number of participants, which is an
unsatisfactory fact in the process of teaching natural sciences in institutions of
comprehensive secondary education. It is emphasized that the mentioned problem is
multifaceted, and therefore needs an immediate solution at all levels.
In the fourth chapter «Methodological system of developing research
competence of students in Physics at lyceums of the natural and mathematical
direction of differentiation», the conceptual grounds for creating the methodical
system of developing research competence of lyceum students in the educational
process in Physics on the basis of the holistic structural and functional model were
suggested for the first time. The didactic conditions of implementation of the
methodical system in the educational process of the natural sciences and mathematics
lyceum are substantiated, the structure of the model and its content are described.
The content of the structural and functional model of developing research
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competence of the lyceum students is based on the principle of systemic and
complexity of target orientations, and the basis of construction is a set of modern
educational approaches that are in line with the main provisions of the Strategy for
the Reforming Secondary Education until 2029, «New Ukrainian School».
It was proved that the successful implementation of the structural and functional
model of developing research competence of lyceum students in the process of teaching
Physics is possible due to observing a number of principles, which include: 1) the
principle of orientation on the model of human-researcher; 2) the principle of polysubject
interaction; 3) the principle of organizing the research environment at the educational
institution; 4) the principle of gradual development of research competence of students;
5) the principle of continuity of the monitoring (diagnosis) of the effectiveness of the
process of forming the research competence of students; 6) the principle of the
combination of class and extra-curricular forms of learning; 7) the principle of interaction
between school and parents in the interests of the student's individual.
The pedagogical conditions for the implementation of the structural-functional
model of developing research competence of lyceum students are determined, as well
as its content is presented, namely: 1) general description of the structure of the
model; 2) a description of the stages of its implementation; 3) a set of research tasks
(projects, web quests and experimental tasks in Physics) in each section of the
program in Physics of the lyceum of the natural and mathematical direction of
differentiation; 4) tools for assessing the level of research competence of lyceum
students in Physics based on the qualitative and quantitative indicators.
The personal site was developed and implemented as a powerful tool for
increasing the effectiveness of the process of organizing the research activity of
lyceum students in Physics and providing online communication between teachers,
students and parents, implementing the opportunity for students to develop research
competence in the common information space (https: // hrudynin.blogspot.com/)
The fifth chapter «Organization and results of the pedagogical experiment»
describes the task, organization and methodology of conducting the pedagogical
experiment (2005-2018), the results of approbation of the methodical system of
developing research competence in Physics of students of lyceum of the natural and
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mathematical

direction

of differentiation,

experimental

verification

of its

effectiveness and performance in accordance with the purpose of the study.
The structure of the pedagogical experiment consisting of the staging (20052009), the search (2009-2013) and the forming (2013-2018) stages is described.
On the basis of qualitative and quantitative analysis of the results of the
qualifying phase of the study, the following conclusions were made: 1) the majority
of lyceum students have a low level of motivation both for the studying Physics as a
whole and for participation in research activities; 2) the majority of students have a
low level of formation of each component (motivational, operational, reflexive,
technological) of research competence, which testifies to the situational participation
of lyceum students in research activities in Physics.
At the search phase, an author's structural and functional model for developing
the research competence of lyceum students in the process of teaching Physics was
developed; adjustment of purpose, research tasks; the list of educational institutions
that will form the experimental base of the research at the forming phase is specified,
respectively, the qualitative and quantitative composition of the participants of the
experimental part of the research is specified.
At the forming phase of the study, the author's structural and functional model of
developing lyceum students research competence in Physics of lyceum of natural
sciences and mathematical direction of differentiation was tested.
The results of the pedagogical experiment showed the effectiveness of the suggested
theoretical and methodological grounds for developing research competence on the basis
of competence, activity, personality-oriented and technological approaches, as well as
pedagogical expediency and effectiveness of the methodical system of development of
research competence of students of the lyceum of natural sciences and mathematics of the
direction of differentiation in the study of Physics.
Key words: lyceum of natural and mathematical direction of differentiation,
research competence, methodical system of forming research competence, structural
and functional model of methodical system, educational and methodical complex.
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процесі вивчення оптичних явищ. Фізика та астрономія в школі. 2007. № 3.
С. 41–44 (автором підготовлено опис пірометричного клину та порядку
роботи з ним).
23. Грудинін Б. О., Степанченко О. В. Використання методу проектів в
процесі вивчення фізики в школі. Збірник наукових праць Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2008. Ч. 3. С. 72–
77 (автором описано методику використання методу проектів з фізики в
класах ліцею).
24. Степанченко О. В., Грудинін Б. О. Вивчення явища електролізу в
школі. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2008. Вип. 46. Т. 2. С. 152–157
(автором описано авторську лабораторну роботу з теми «Електроліз»).
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25. Грудинін Б. О., Кухарчук Р. П. Особистісно орієнтований підхід у
навчальному процесі з фізики загальноосвітньої школи. Вісник Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія:
Педагогічні

науки.

2011.

Вип.

89.

С. 57–61

(автором

проаналізовані

літературно джерела, визначено перспективи подальших розвідок).
26. Грудинін Б. О. Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики в
загальноосвітній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб.
наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини. 2011. Вип. 39. Ч. 2. С. 103–110.
27. Грудинін Б. О. Організація самостійної дослідницької діяльності учнів
старших класів на основі мультимедіа-проектів. Збірник наукових праць
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2012.
Ч. 4. С. 96–103.
28. Грудинін Б. О. Проектно-дослідницька діяльність учнів з фізики (11
клас). Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2012.
Вип. № 13 (226). С. 34–40.
29. Грудинін Б. О. Формування інформаційної компетентності учнів у
процесі

проектної

діяльності.

Вісник

Чернігівського

національного

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки.
2013. Вип. 109. С. 37–41.
30. Грудинін Б. О. Організація самостійної навчальної діяльності учнів з
фізики на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. Серія: Педагогічні науки. 2013. Вип. 2
(28). С. 36–44.
31. Грудинін Б. Про результати виконання учнями дослідницьких проектів
із фізики. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний
журнал. 2014. № 1. С. 116–124.
32. Грудинін Б. О. Сучасна освіта в контексті нової педагогічної
парадигми. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка: зб. наук. праць. 2014. Вип. 25. С. 26–35.
33. Грудинін Б. О. Готовність майбутніх фахівців до використання
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інновацій у педагогічній діяльності. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського

національного

університету

імені

Івана

Огієнка.

Серія

педагогічна. 2014. Вип. 20. С. 78–81.
34. Грудинін Б. О. Дослідницький проект з астрономії «Визначення
основних характеристик 10-ти найяскравіших зірок зоряного неба». Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні
науки. 2014. Вип. 116. С. 12–18.
35. Грудинін Б. О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі
навчання фізики як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми
сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини. 2014. Вип. 49. Ч. 2. С. 42–48.
36. Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно
орієнтованої освітньої

парадигми.

Педагогічні

науки: теорія, історія,

інноваційні технології. 2014. № 5 (39). С. 245–255.
37. Грудинін

Б.

О.

Педагогічна

модель

розвитку

дослідницької

компетентності старшокласників у процесі навчання фізики. Збірник наукових
праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Серія педагогічна. 2015. Вип. 21 С. 187–191.
38. Грудинін Б. О. Особливості національного етапу міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості школярів INTEL ISEF 2014–2015. Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні
науки. 2015. Вип. 127. С. 21–26.
39. Грудинін

Б.

Глухівський

учительський

інститут:

фізика

та

природознавство на початку ХХ ст. Історичний екскурс. Фізика та астрономія
в рідній школі. 2015. № 2. С. 43–48.
40. Грудинін Б. Компетентнісний підхід – сутності вихідних понять та
положень. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і
технологічної освіти. 2015. Вип. 7. Ч. 2. Кіровоград, 2015. С. 140–146.
41. Грудинін Б. О. Йосип Шкловський: до 100-річчя від дня народження
вченого. Науковий часопис національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі.
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2015. Вип. 16. С. 10–17.
42. Грудинін Б. Принципи реалізації педагогічної моделі розвитку
дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики.
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини. 2015. В. 2. Ч. 2. C. 117–125.
43. Грудинін

Б.

Удосконалення

програмного

коду

розрахунку

характеристик зірок. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізикоматематичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 8. Ч. 3. С. 97–101.
44. Грудинін Б. О. Дослідницька діяльність учнів у системі Малої Академії
Наук України (деякі статистичні дані проведення Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт). Збірник наукових праць Херсонського
державного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. LXXI. Т. 1.
С. 11–18.
45. Грудинін Б. О. Педагогічне моделювання як технологія розвитку
дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2016.
№ 2 (56). С. 236–245.
46. Грудинін Б. О. Педагогічні умови реалізації моделі розвитку
дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики. Наукові записки.
Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.
Кіровоград, 2016. Вип. 9. Ч. 1. С. 79–87.
47. Грудинін Б. О. Проблеми взаємодії школи та вишу в контексті
організації дослідницької діяльності учнів і студентів з фізики та астрономії.
Вісник

Чернігівського

національного

педагогічного

університету

імені

Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 138. С. 30–35.
48. Грудинін Б. О. Пропедевтика дослідницької компетентності учнів
старших класів у процесі навчання фізики. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського

національного

університету

імені

Івана

Огієнка.

Серія

педагогічна. 2016. Вип. 22. С. 27–30.
49. Грудинін Б. Проблеми сучасної астрономії та методики її навчання: від
учнівського проекту до конференції міжнародного рівня. Фізика та астрономія
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в рідній школі. 2017. № 1 (130). С. 34–37.
50. Грудинін Б. Мотиваційна спрямованість учнів на навчальну та
дослідницьку діяльність (статистичні дані). Український педагогічний журнал.
2017. № 1. С. 77–89.
51. Грудинін Б. О. Визначення рівня сформованості дослідницької
компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики. Наукові
записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної
освіти. Кропивницький, 2017. Вип. 11. Ч. 3. С. 55–60.
52. Грудинін Б. О. Проекти з фізики: сторінками науково-методичних
журналів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 146. С. 129–132.
53. Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт в системі МАН України. Вища школа. 2017. № 11.
С. 67–81.
54. Грудинін Б. О. Результати дослідження ефективності авторської моделі
розвитку дослідницької компетентності старшокласників з фізики. Вісник
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 3 (35). С. 167–177.
55. Грудинін Б. О. Результати Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт в системі Малої Академії Наук України. Фізикоматематична освіта. 2018. Вип. 1 (15). С. 28–34.
56. Грудинін

Б.

О.

Структурно-функціональна

модель

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики. Вісник
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 3 (38). С. 198–208.
Статті у наукових періодичних виданнях інших держав і виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз
57. Грудинин Б. А., Рябко А. В. Анализ результатов исследовательской
деятельности школьников в процессе обучения физике. Фундаментальные
исследования. 2014. № 5. Ч. 1. С. 171–176. URL: https://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=33808 (автором підготовлено стислий аналіз
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саморобних фізичних приладів, виготовлених учнями).
58. Грудинин

Б.

А.

Инновации

в

организации

исследовательской

деятельности школьников в процессе изучения физики. Сборник статей по
материалам

ХХХVII

международной

научно-практической

конференции

«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. Ч. 1. № 2 (37).
2014. С. 7–16.
59. Hrudynin B. Pupils research activity in teaching physics analysis. Journal
L’Association 1901 Social Educational Project of Improving Knowledge in
Economics «SEPIKE». Ausgabe 5. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los
Angeles, USA, 2014. S. 48–52.
60. Liashenko О., Hrudynin B. Students’ readiness for using innovations in the
future pedagogical activity. Fundacja «Oświata i nauka bez granic. Pro Futuro».
Nauka, oświata, prawo, zarzśądzanie. 2015. № 1 (9). S. 165–171 (автором
розроблено публікацію в частині аналізу даних щодо готовності студентів до
використання інновацій в майбутній професійній діяльності).
61. Грудинін Б. О., Гоменюк О. В., Гончарова С. М. Науково-дослідницька
діяльність студентів як необхідна умова якісної фахової підготовки. Science and
education a new dimension: Pedagogy and Psychology. 2015. III (19), Issue 38. P.
19–23

(автором

описано

результати

науково-дослідницької

діяльності

студентів).
62. Грудинин Б. А. Результаты психолого-педагогического исследования
сформированности исследовательской компетентности учащихся старших
классов в процессе изучения физики. Часопіс «Весці БДПУ». Серыя 3. Фізіка.
Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. 2017. № 2 (92). С. 40–47.
Матеріали наукових конференцій, які відбулися в Україні
63. Шелудько В. І., Грудинін Б. О., Гончарова С. М. Використання
кредитно-модульної системи при підготовці вчителів фізики та математики (на
прикладі курсу «Квантова фізика»). Кредитно-модульна технологія навчання
та

методичне

забезпечення

контролю

якості

успішності:

матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 січня 2006 р., Полтава,
Україна / Полтавський військовий інститут зв’язку [та ін.]. Полтава, 2006.
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С. 51–52

(автором

поставлено

проблему

дослідження,

проаналізовано

літературні джерела, розроблено висновки).
64. Грудинін Б. О. Використання особистісно орієнтованого підходу в
навчальному процесі

загальноосвітньої

школи

(з

фізики).

Підготовка

майбутнього педагога в умовах реформування вищої освіти: проблеми, теорія і
практика:

матеріали

ІV

Всеукраїнської

науково-практичної

Інтернет-

конференції, 16–18 лютого 2011 р., Переяслав-Хмельницький, Україна /
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія
Сковороди [та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2011. С. 113–115.
65. Грудинін Б. О. Особистісно орієнтований підхід в навчальному процесі
з фізики загальноосвітньої школи. Сучасні проблеми та перспективи навчання
дисциплін

природничо-математичного

циклу:

матеріали

І Всеукраїнської

науково-практичної конференції, 22 березня 2011 р., Суми, Україна / Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2011.
С. 33–34.
66. Грудинін Б. О., Сусь Б. А. Організація самостійної навчальної
діяльності учнів з фізики на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у
процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс2012»: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 6–7 грудня
2012 р., Суми, Україна / Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2012. С. 25–26 (автором проведено аналіз
ефективності

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

в

організації самостійної навчальної діяльності учнів з фізики).
67. Грудинін Б. О. Організація самостійної дослідницької діяльності учнів
старших

класів

підготовки

на

вчителів

основі

мультимедіа-проектів.

природничо-наукових

Актуальні

дисциплін

для

проблеми
сучасної

загальноосвітньої школи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 18–19 жовтня 2012 р., Умань, Україна / Уманський державний
педагогічний університет ім. Павла Тичини [та ін.]. Умань, 2012. С. 57–60.
68. Грудинін Б. О. До методики використання проектних технологій в
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освіті. Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничоматематичного циклу: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 21–22 березня 2012 р., Суми, Україна / Сумський державний
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МАН України – Мала академія наук України;
НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Глобалізаційні зміни сучасного суспільства
актуалізують освітню проблематику як у теоретичному, так і в практичному
вимірах. Необхідність реформування системи освіти в країні сьогодні стала
очевидною і є одним із пріоритетних напрямів державної політики в цій
галузі, що зафіксовано в меті ключової реформи Міністерства освіти і науки
України «Нова українська школа» – створити школу, у якій буде приємно
навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й
уміння застосовувати їх у житті [1].
Державна політика реформування загальної середньої освіти, відображена в
Концепції Нової української школи на період до 2029 р., чітко визначає
фундаментальні підходи до побудови освітнього процесу, градієнт якого
зорієнтований на людину компетентну, ініціативну, з почуттям обов’язку і
відповідальності перед суспільством, з інноваційним мисленням, інноваційною
культурою, здатну до постійного вдосконалення. Новий вектор освіти
позначений упровадженням компетентнісного підходу в усі її ланки, а його
реалізація в процесі виконання Закону «Про освіту» вимагає внесення істотних
корективів в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти, що
набуває відображення в реалізації прогресивних педагогічних ідей та інновацій.
Урахування сучасних тенденцій розвитку загальної середньої освіти,
зорієнтованість на якість навчання, що відповідає соціальному замовленню,
вимагають оновлення системи формування компетентної людини взагалі та
формування в учнів системи ключових і предметних компетентностей
зокрема. Поставлені завдання відображають сучасні тенденції розвитку
загальної середньої освіти, зумовлюють доцільність її модернізації, зокрема
шляхом перебудови й оновлення змісту, форм і методів організації
освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації,
компетентнісного підходу [2, с. 12].
Посилення уваги до поняття «компетентність» спричинене також
рекомендаціями Ради Європи щодо оновлення освіти, наближення її до
замовлення суспільства. Так, на симпозіумі Ради Європи на тему «Ключові
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компетентності для Європи» визначено такий орієнтовний перелік ключових
компетентностей: вивчати; шукати; думати; співпрацювати; братися за справу;
адаптуватися. Компетентності є своєрідними індикаторами, які дають змогу
визначити ступінь особистісного розвитку людини, готовності її до життя та
самореалізації в сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві [3].
Завдання

щодо

формування

в

учнів

ключових

і

предметних

компетентностей є першочерговим завданням, що постає перед освітою в
Україні, оскільки вітчизняна освіта з притаманними їй традиціями має
враховувати загальноєвропейські підходи до освітнього процесу. Тому і в
національному освітньому просторі ці компетентності мають відіграти
багатофункціональну метапредметну роль, що має виявлятися не лише в школі,
а й у повсякденному житті, навчанні, майбутніх виробничих відносинах.
Загальнопедагогічні основи впровадження компетентнісного підходу в
освітній процес розглядають у своїх працях А. Аронов, П. Атаманчук,
А. Баранніков, Н. Бібік, В. Болотов, С. Бондар, В. Заболотний, І. Зимня,
Г. Голуб, І. Коробова, В. Краєвський, В. Кремень, Н. Кузьміна, О. Лебєдєв,
О. Локшина,

В. Луговий,

О.

Ляшенко,

О. Ніколаєв,

О.

Овчарук,

Л. Паращенко, О. Пометун, М. Рижаков, О. Савченко, О. Семерня,
Н. Сосницька, А. Хуторськой, С. Шишов, М. Шут, Дж. Равен та ін. Усі
дослідники сутності поняття «компетентність» звертають увагу на її
багатосторонній, різноплановий

і

системний

характер.

Це потребує

ґрунтовного вивчення питання функціонування освітнього середовища на
засадах компетентнісного підходу.
Пріоритетне місце в ієрархії компетентностей, покладених в основу
побудови Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
посідає дослідницька, що забезпечує розширення суб’єктивного досвіду
шляхом засвоєння цілісного та різноманітного світу культури і є чинником
соціальної мобільності та конкурентоздатності молодої людини. Аналіз
науково-методичної літератури засвідчує, що важливе значення в набутті
учнями ключових компетентностей має дослідницька діяльність, у процесі
якої вони не лише засвоюють нові знання, але й опановують методи та
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способи здобуття їх, а також набувають здатності застосовувати знання для
розв’язання індивідуально і соціально значущих проблем.
Слід зазначити, що проблема формування і розвитку дослідницької
компетентності загалом перебуває на початковому етапі її студіювання. Різні
аспекти цієї проблеми висвітлено у працях українських та зарубіжних
учених, зокрема:
 сутність компетентнісного підходу в освіті (Н. Бібік, Т. Іванова,
І. Єрмаков, О. Овчарук, О. Пометун, А. Хуторськой, С. Шишов та ін.);
 сутність і структура поняття «компетентність» (Н. Бібік, С. Бондар,
І. Зимня, О. Пометун, О. Савченко, Дж. Равен, А. Хуторськой та ін.);
 загальні основи впровадження компетентнісного підходу в заклади
загальної середньої освіти (В. Луговий, О. Ляшенко, О. Савченко,
В. Шарко, А. Хуторськой та ін.);
 методологічні засади розвитку навчально-пізнавальних компетенцій та
навчально-пізнавальної

компетентності

учнів

(Л.

Благодаренко,

Є. Бондаревська, В. Краєвський, І. Якиманська та ін.);
 психологічні засади розвитку навчально-пізнавальних компетенцій та
компетентності (Г. Балл, В. Давидов, Д. Ельконін, І. Зимня та ін.).
Психологічні аспекти проблеми розвитку творчих та дослідницьких
здібностей

людини

висвітлені

в

роботах

В.

Ананьєва,

Г.

Балла,

Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, В. Дружиніна, Д. Ельконіна,
А. Єсаулова, Є. Ільїна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, О. Матюшкіна, В. Моляка,
С. Рубінштейна, К. Платонова, Я. Пономарьова, Н. Тализіної, а також
зарубіжних учених Г. Айзенка, А. Бандури, Е. Боно, А. Маслоу,
Л. Петерсона, Ж. Піаже, Дж. Рензуллі, К. Роджерса, Ч. Спірмена та ін.
Значний внесок у розв’язання цієї проблеми на рівні аналізу принципів,
методів і форм навчання зробили Ю. Бабанський, Н. Бібік, І. Лернер,
О. Савченко, М. Скаткін, Г. Селевко, В. Сухомлинський, Т. Сущенко,
Л. Фрідман, І. Якиманська та ін.
У теорії та методиці навчання фізики проблеми формування дослідницької
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компетентності учнів набули подальшого розвитку за такими напрямами:
 залучення

учнів

до

навчально-пізнавальної

діяльності,

зокрема

дослідницької, та умови ефективного управління такою діяльністю
(П. Атаманчук,

В.

Буров,

С. Величко,

О.

Іваницький,

Є. Коршак,

Н. Поліхун, О. Сергєєв, М. Шут та ін.);
 розвиток в учнів мотивів навчально-пізнавальної діяльності (О. Буйницька,
Л. Мініч, Н. Сосницька та ін.);
 ознайомлення учнів із методами наукового пізнання (М. Мартинюк,
В. Разумовський, В. Сергієнко, Б. Сусь та ін.);
 розвиток в учнів загальнонавчальних умінь (Н. Бабаєва, І. Коробова,
В. Мендерецький, В. Сиротюк, А. Усова та ін.);
 взаємозв’язок навчання фізики з практикою (І. Богданов, О. Бугайов,
І. Волощук, Г. Шишкін та ін.);
 реалізація задачного підходу до навчання фізики (Б. Бєліков, А. Єсаулов,
А. Павленко, Н. Тулькибаєва та ін.) тощо.
Методичний

аспект

проблеми

дослідження,

який

передбачає

вдосконалення змісту, методів, організаційних форм і засобів активної
діяльності учнів у процесі вивчення фізики в закладах загальної середньої
освіти, висвітлено в роботах О. Бугайова, Л. Благодаренко, С. Величка,
С. Гончаренка,

А.

Давиденка,

Ю. Жука,

Н. Звєревої,

Є.

Коршака,

А. Касперського, Б. Кремінського, О. Ляшенка, А. Павленка, А. Погорєлова,
П. Підкасистого, В. Разумовського, В. Савченка, О. Сергєєва, В. Сергієнка,
В. Сиротюка, Б. Суся, А. Усової, В. Шарко, Г. Шишкіна, М. Шута та ін.
Очевидно, що в сучасних умовах подальший розвиток змісту шкільної
фізичної освіти неможливий без урахування теоретичних та методичних
засад розвитку дослідницької компетентності учнів у процесі навчання
фізики. Існує нагальна потреба в систематизації, аналізі й узагальненні явищ і
процесів, пов’язаних із залученням учнів до дослідницької діяльності з
фізики, у визначенні можливостей застосування досвіду вітчизняної фізичної
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освіти в сучасній школі на засадах наукового прогнозування.
Особливого

значення

набуває

питання

розвитку

дослідницької

компетентності в учнів ліцею, оскільки саме на цьому етапі навчання
завершується

формування

характерних

рис

особистості,

які

дають

можливість реалізувати себе в майбутній професійній діяльності. З огляду на
це саме профільне навчання має забезпечити стійкий розвиток пізнавальних
інтересів, нахилів і здібностей учнів, їхніх освітніх потреб, зумовлених
орієнтацією на майбутню професію і подальшими життєвими планами.
На нашу думку, у контексті реформування української школи і
запровадження компетентнісного підходу в навчанні варто збільшити питому
вагу тих видів навчально-пізнавальної діяльності, що дають можливість
розвивати дослідницьку компетентність учнів ліцею в освітньому процесі. Це
знайшло відображення, зокрема:
 у реалізації державної Концепції реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа», що визначає стратегію реформ на період до
2029 р. [1];
 у реалізації Закону «Про освіту», що регулює суспільні відносини в
процесі реалізації конституційного права людини на освіту і передбачає
суттєве реформування системи освіти [4];
 в ініційованих змінах до навчальних планів і програм початкової й основної
шкіл та розробленні нових програм для старшої школи, що реалізується
шляхом упровадження низки тактичних змін у зміст середньої освіти;
 у дебюрократизації школи та наданні академічної свободи вчителю, що
реалізується

шляхом

скорочення

звітних

документів,

невластивих

педагогічній діяльності вчителя;
 в оновленні державних стандартів загальної середньої освіти, що
акцентують увагу на компетентнісних засадах навчання учнів на етапі
здобуття певного рівня освіти.
Аналіз наукових праць із досліджуваної проблеми, нормативних
документів

та

інших

матеріалів

уможливив

виявлення

недоліків

і
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суперечностей у теорії і практиці формування дослідницької компетентності
учнів, що, у свою чергу, дало можливість виокремити проблемні питання, які
нині потребують особливої уваги:
–

сутнісне

визначення

категоріальної

бази

компетентнісної

освіти,

зумовлене необхідністю усунення розбіжностей у тлумаченні основних її
понять і категорій;
–

теоретичне обґрунтування структури і змісту дослідницької компетентності,
сутнісне визначення її функціонального навантаження, особливостей
формування і розвитку, зумовлене необхідністю окреслення методологічних
основ набуття дослідницької компетентності учнями ліцею;

–

обґрунтування педагогічних умов розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею з відповідним уточненням змісту дослідницької діяльності, а
також визначення критеріїв і методики діагностування здатності учнів до
дослідницької діяльності з фізики;

–

розроблення навчально-методичного забезпечення для формування і
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання
фізики як інтегрованої якості.
З огляду на це можна стверджувати, що з окресленої проблеми в теорії

та методиці навчання фізики склалася ситуація, яка характеризується низкою
суперечностей:
 на соціально-педагогічному рівні між:
–

соціально-інформаційними вимогами до якостей людини нової формації
і реальним рівнем підготовки фахівців;

–

потребою в компетентних особистостях, здатних практично діяти,
застосовувати

власний

досвід

у

різних

життєвих

ситуаціях,

і

недостатньою готовністю школи до формування таких якостей в учнів;
–

соціальним замовленням на творчу особистість учня і репродуктивним
змістом їхньої фізичної освіти;

–

усвідомленою потребою учнів розв’язувати практичні проблеми
засобами фізики і недостатнім рівнем розвитку в них цієї здатності;
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 на науково-теоретичному рівні між:
–

розвитком науки і недостатньою кількістю досліджень щодо формування
змісту фізичної освіти з урахуванням компетентнісного підходу;

–

потребою впровадження в педагогічну практику компетентнісного
підходу та недостатньою розробленістю його на теоретичному рівні;

–

об’єктивно зумовленою потребою розвитку дослідницької компетентності
учнів у процесі вивчення фізики і недостатньою науково-теоретичною
розробленістю цієї проблеми в галузі теорії й методики навчання;
 на практико-методичному рівні між:

–

усвідомленою потребою в доцільності реформування освіти в контексті
запровадження компетентнісного підходу і використанням традиційних
методик у навчанні фізики;

–

фаховою підготовкою вчителів фізики до реалізації компетентнісного
підходу в навчанні й реальним станом їхньої методичної підготовки;

–

потребою педагогічної практики в організації процесу розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею в навчанні фізики і
недостатньою розробленістю методичного забезпечення цього процесу;

–

необхідністю використання нових підходів до організації освітнього
процесу в ліцеї і його реальним навчально-методичним забезпеченням;

–

зростанням змістового обсягу курсу фізики

в закладах загальної

середньої освіти й обмеженими обсягами навчального часу, відведеного
на його опрацювання.
Аналіз вищеописаних суперечностей дав змогу окреслити проблему
формування дослідницької компетентності учнів ліцею в навчанні фізики і
наголосити на необхідності її розв’язання, що зумовило вибір теми
дослідження – «Теоретико-методичні засади розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з реалізацією основних положень Закону України «Про освіту»,
Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Концепції
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«Нова українська школа», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 р. та інших актів і нормативних документів, які визначають
перспективи розвитку української освіти та її інтеграції до світового
освітнього простору.
Дисертаційну роботу виконано за планом та завданнями науководослідної роботи кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, вона є
складником теми «Зміст, методи, засоби і форми підготовки майбутнього
вчителя» (протокол № 5 від 24 грудня 2008 р.).
Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 6 від
30.01.2014 р.) й узгоджено

в Міжвідомчій раді з координації наукових

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від
25. 11. 2014 р.).
Об’єкт дослідження – освітній процес з фізики в закладах загальної
середньої освіти ІІІ ступеня.
Предмет дослідження – розвиток дослідницької компетентності учнів з
фізики у ліцеях природничо-математичного напряму диференціації.
Мета

дослідження

концептуальних

засад

і

полягає

в

розробленні

теоретичному
методичної

обґрунтуванні

системи

розвитку

дослідницької компетентності учнів з фізики у ліцеях природничоматематичного напряму диференціації.
Відповідно до мети дослідження визначено основні завдання:
1. Здійснити

науково-методичний

аналіз

психологічної,

педагогічної,

методичної літератури та нормативних документів у контексті вивчення
підходів і напрацювань щодо розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею природничо-математичного напряму диференціації в навчанні
фізики як педагогічну проблему, виокремити шляхи і способи її вирішення.
2. Окреслити поняттєво-методологічний апарат дослідження, обґрунтувати
вихідні положення та розкрити теоретико-методичні засади розвитку
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дослідницької компетентності учнів ліцею в навчанні фізики на основі
компетентнісного,

діяльнісного,

особистісно

орієнтованого

і

технологічного підходів.
3. Теоретично обґрунтувати концептуальні засади створення методичної
системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею природничоматематичного напряму диференціації в процесі навчання фізики, яка
ґрунтується

на

комплексному

використанні

в

освітньому

процесі

інноваційних освітніх моделей.
4. Створити методичну систему розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею природничо-математичного напряму диференціації в освітньому
процесі з фізики, реалізація якого забезпечить готовність і здатність учнів до
здійснення дослідницької діяльності на основі розв’язання системи
навчально-пізнавальних завдань.
5. Теоретично і методично обґрунтувати дидактичні умови впровадження в
освітній процес структурно-функціональної моделі розвитку дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації шляхом доповнення змісту шкільного курсу фізики
системою дослідницьких завдань, добору і поєднання методів мотивації та
розвитку в учнів ціннісного ставлення до навчально-пізнавальної
діяльності, залучення їх до різних форм навчально-пізнавальної діяльності
з реалізації дослідницьких завдань.
6. Апробувати методичну систему розвитку дослідницької компетентності
учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації

в

освітньому процесі з фізики, орієнтовану на розвиток у них дослідницької
компетентності.
7. Експериментально перевірити педагогічну доцільність й ефективність
запропонованої методичної системи розвитку дослідницької компетентності
учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації

в

освітньому процесі з фізики в реальних умовах освітнього процесу.
Для виконання поставлених у роботі завдань використано такі
теоретичні й емпіричні методи дослідження:

45
–

вимог

аналіз нормативно-правових документів України – з метою з’ясування
до

організації

освітнього

процесу

з

фізики

на

засадах

компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого і технологічного
підходів; аналіз стандартів, навчальних програм з фізики для ліцеїв,
підручників і навчальних посібників з метою визначення стратегічних
напрямів модернізації змісту фізичного компонента освітнього стандарту;
аналіз

наявного

навчально-методичного

забезпечення

щодо

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею в навчанні фізики; синтез наявних
у теорії і практиці навчання фізики підходів до розв’язання проблеми – з
метою визначення змісту навчально-методичного забезпечення реалізації
розробленої методичної системи розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею у процесі навчання фізики; моделювання навчальних ситуацій –
для побудови структурно-функціональної моделі розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики.
–

спостереження за процесом навчання фізики учнів ліцею з метою

визначення його закономірностей та можливостей удосконалення у напрямі
формування дослідницької компетентності; бесіди з учителями, учнями й
батьками, анкетування студентів (майбутніх учителів фізики) і вчителів
фізики з метою виявлення їхньої готовності до розвитку в учнів
дослідницької компетентності; діагностування рівня розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею; тестування учнів – для визначення педагогічної
ефективності запропонованих методичних підходів до розвитку в них
дослідницької компетентності; оцінювання результатів навчання – з метою
моніторингу рівнів дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі
навчання;

апробація

запропонованої

методичної

системи

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею у навчанні фізики; педагогічний
експеримент, під час якого встановлено ефективність запропонованої
методичної системи; методи математичної статистики – у процесі
оброблення й узагальнення результатів педагогічного експерименту та
формулювання

висновків

щодо

підтвердження

практичного значення дисертаційної роботи.

наукової

новизни

і
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
– вперше запропоновано теоретико-методичні засади розвитку дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації в навчанні фізики на основі компетентнісного, діяльнісного,
особистісно

орієнтованого

і

технологічного

підходів

та

за

умов

застосування різних форм організації навчальної діяльності з фізики.
– вперше запропоновано концептуальні засади створення методичної
системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею природничоматематичного напряму диференціації в освітньому процесі з фізики на
основі цілісної структурно-функціональної моделі;
–

вперше

запропоновано

методичну

систему

розвитку

дослідницької

компетентності з фізики учнів ліцею природничо-математичного напряму
диференціації,

яка

ґрунтується

на

комплексному

використанні

в

освітньому процесі інноваційних освітніх моделей;
–

теоретично і методично обґрунтовано дидактичні умови впровадження в
освітній

процес

методичної

системи

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею в навчанні фізики шляхом доповнення змісту
шкільного курсу фізики системою дослідницьких завдань, добору і
поєднання методів мотивації та розвитку ціннісного ставлення до
навчально-пізнавальної діяльності, залучення учнів до різних форм
навчально-пізнавальної діяльності з реалізації дослідницьких завдань.
Удосконалено:
–

теорію і методику компетентнісно орієнтованого навчання фізики в ліцеї на
основі діяльнісного підходу;

–

методи навчання фізики учнів ліцею на основі використання особистісно
орієнтованої, розвивальної й практико-орієнтованої технологій навчання.
Набули подальшого розвитку:

– методичні підходи до проектування змісту загальної середньої освіти
завдяки використанню в освітньому процесі педагогічних інновацій
(проектів, веб-квестів, експериментальних задач);
–

теоретичні засади навчально-пізнавальної діяльності, зокрема доповнення
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її дослідницьким компонентом у контексті компетентнісного підходу до
навчання фізики;
–

поняттєво-термінологічна база компетентнісного підходу, зокрема поняття
«дослідницька компетентність»;

–

структура і зміст дослідницької компетентності в частині інноваційних
методів її формування;

–

критерії,

показники

і

методика

діагностування

рівнів

розвитку

дослідницької компетентності учнів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні та
впровадженні в освітній процес з фізики ліцею природничо-математичного
напряму диференціації навчально-методичного комплексу «Дослідницька
компетентність: природничо-математичний напрям диференціації», який
містить такі складники:
– програму науково-дослідницького гуртка «Фізика та астрономія» при
Глухівському міському центрі позашкільної освіти (термін дії програми
2014–2019 рр., програма гуртка затверджена радою методичного кабінету
відділу освіти Глухівської міської ради, протокол № 3 від 14 жовтня 2014 р.);
– навчальні програми підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня
освіта (Фізика) циклу професійної підготовки (нормативні та вибіркові
навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ або за вибором студента)) з
навчальних дисциплін «Загальна фізика», «Методика навчання фізики»,
«Використання інформаційно-комунікативних технологій в курсі фізики»,
«Астрономія» (рекомендовано вченою радою Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка, протокол № 1 від
29 серпня 2016 р.);
– навчальні програми підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр»
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня
освіта (Фізика) циклу професійної підготовки (нормативні та вибіркові
навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ або за вибором студента)) з навчальних
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дисциплін «Методика викладання: методика викладання фізики у вищій та
середній школі», «Методика викладання: методика викладання астрономії у
вищій та середній школі», «Історія розвитку фізики» (рекомендовано вченою
радою

Глухівського

національного

педагогічного

університету

імені

Олександра Довженка, протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.);
– навчальні програми підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.04 Середня
освіта (Математика) циклу професійної підготовки (нормативні та
вибіркові навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ або за вибором
студента)) з навчальних дисциплін «Астрономія», «Історія математики»,
«Семінар з написання студентської наукової роботи» (рекомендовано
вченою радою Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка, протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.);
– навчальні програми підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр»
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.04 Середня
освіта (Математика) циклу професійної підготовки (нормативна навчальна
дисципліна з навчальної дисципліни «Математичний апарат педагогічної
науки» (рекомендовано вченою радою Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка, протокол № 1 від
29 серпня 2016 р.);
– навчальну

програму

спецкурсу

за

професійним

спрямуванням

«Особливості роботи з обдарованими дітьми в закладі загальної середньої
освіти» циклу професійно-орієнтованих та фахових дисциплін для слухачів
курсів підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої
освіти, вихователів закладів дошкільної освіти, майстрів виробничого
навчання в Центрі допрофесійної та післядипломної освіти Глухівського
НПУ

ім. О. Довженка

природничої

і

(рекомендовано

фізико-математичної

вченою
освіти

радою

факультету

Глухівського

НПУ

ім. О. Довженка, протокол № 1 від 30 серпня 2017 р.);
– навчальну програму авторського спецкурсу «Використання дослідницького
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методу в курсі фізики загальноосвітньої школи» циклу професійної
підготовки для студентів освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр»
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня
освіта

(Фізика)

(програма

спецкурсу

затверджена

вченою

радою

Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 3 від 27 вересня 2017 р.);
– навчальну програму авторського спецкурсу «Педагогічні технології роботи
з обдарованою молоддю» циклу професійної підготовки для студентів
освітнього

ступеня

«Бакалавр»

спеціальності

014

Середня

освіта

предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) (програма
навчальної дисципліни затверджена вченою радою Глухівського НПУ ім.
О. Довженка, протокол № 6 від 26 грудня 2018 р.);
– монографію «Дослідницька компетентність учнів старших класів у процесі
навчання фізики: теорія і практика» (рекомендовано вченою радою
Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 12 від 31 травня 2017 р.);
– навчально-методичний посібник для вчителів фізики «Педагогічні інновації в
організації самостійної роботи учнів з фізики» (затверджено вченою радою
Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 10 від 29 квітня 2013 р.);
– навчально-методичний

посібник

«Розвиток

творчої

дослідницької

активності учнів у процесі навчання фізики» (затверджено вченою радою
Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 10 від 4 червня 2014 р.);
– навчальний посібник «Формування навчально-пізнавальної компетентності
учнів у самостійній діяльності під час вивчення фізики» (рекомендовано
вченою радою НДУ ім. М. Гоголя, протокол № 8 від 2 квітня 2015 р.);
– навчально-методичний посібник «Організація самостійної пізнавальної
діяльності учнів з фізики» (затверджено вченою радою Глухівського НПУ
ім. О. Довженка, протокол № 7 від 25 лютого 2015 р.);
– навчально-методичний посібник для учнів, учителів фізики, студентів
педагогічних університетів напряму підготовки 6.040203 Фізика* та
спеціальності 8.04020301 Фізика* «Дослідницька діяльність учнів старших
класів у процесі навчання фізики» (рекомендовано вченою радою
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Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 4 від 25 листопада 2015 р.);
– навчально-методичний посібник для вчителів фізики «Поради вчителю:
дослідницькі проекти з фізики в старших класах» (рекомендовано вченою
радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 10 від 30 березня
2016 р.);
– навчально-методичний посібник для вчителів фізики «Поради вчителю:
веб-квести з фізики» (рекомендовано вченою радою Глухівського НПУ
ім. О. Довженка, протокол № 5 від 28 листопада 2018 р.);
– навчально-методичний посібник для вчителів фізики «Поради вчителю:
експериментальні задачі

з фізики» (рекомендовано вченою радою

Глухівського НПУ ім. О. Довженка, протокол № 5 від 28 листопада 2018 р.);
– персональний сайт для забезпечення он-лайн зв’язку між учителями,
учнями

й

батьками,

що

реалізує

можливість

розвитку

в

учнів

дослідницької компетентності в спільному інформаційному просторі
(https://hrudynin.blogspot.com/).
Результати дослідження можуть бути використані вчителями у процесі
навчання фізики в ліцеях, у подальших дослідженнях проблеми формування і
розвитку дослідницької компетентності учнів закладів загальної середньої
освіти; у вищих педагогічних навчальних закладах для підготовки майбутніх
учителів фізики до розвитку дослідницької компетентності учнів; у закладах
післядипломної педагогічної освіти у процесі підвищення кваліфікації
вчителів; під час самоосвіти студентів та вчителів фізики.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес:
закладів освіти м. Глухова (довідка відділу освіти Глухівської міської ради
Сумської області № 01-16/429 від 23.03.2018 р.); Глухівського району (довідка
відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації Сумської області
№ 18-01-15/853 від 13.06.2018 р.); м. Шостка (довідка управління освіти
Шосткинської міської ради № 1163 від 16. 10. 2018 р.); Шосткинського району
(довідка відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації № 0119/154 від 26.11.2018 р.); м. Путивль та Путивльського району (довідка відділу
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освіти

Путивльської

районної

державної

адміністрації

№ 1646

від

05.12.2018 р.); м. Кролевець (довідка управління освіти, молоді, спорту,
культури і туризму Кролевецької міської ради Сумської області № 01-33/1686
від 14.12.2018 р.); Глухівського міського центра позашкільної освіти
Глухівської міської ради Сумської області (довідка №5 від 24.01.2019 р.);
Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (довідка № 389 від
29.05.2018 р.); Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка (довідка № 583 від 16.02.2018 р.), Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 22/03-а
від 12.02.2018 р.); Кам’янець-Подільського національного педагогічного
університету імені Івана Огієнка (довідка № 8/18 від 05.02.2017 р.).
Апробація

результатів

дослідження

здійснювалася

шляхом

оприлюднення їх у спеціалізованих педагогічних виданнях, обговорення на
науково-методичних та науково-практичних конференціях, семінарах:
– міжнародних: «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки
та психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 2014 р.); «Личность, семья и общество:
вопросы педагогики и психологии» (м. Новосибірськ, РФ, 2014 р.);
«Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук»
(м. Одеса, 2014 р.); «Новітні тенденції сучасної педагогіки та психології»
(м. Київ, 2014 р.);«International Scientific and Practical Congress» (м. Прага,
Чеська Республіка, 2014 р.); «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих
здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничоматематичного циклу «ІТМ*плюс-2014» (м. Суми, 2014 р.); «Управлінські
компетенції викладача вищої школи»

(м. Київ, 2014 р.); «Управління

якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю»
(м. Кам’янець-Подільський, 2014 р.); «Глухівські наукові читання – 2015.
Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (м. Глухів, 2015 р.);
«Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання» (м. Глухів,
2016 р.); «Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних
якостей

майбутніх

фахівців

фізико-технологічних

спеціальностей»
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(м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.); «Theoretical and applied researches in
the field of pedagogy, psychology and social sciences» (м. Кельце, Польща,
2016

р.);

«Проблеми

технологічній

і

на

інновації

професійній

освіті»

в

природничо-математичній,

(м. Кропивницький,

2017

р.);

«Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і
перспективи» (м. Глухів, 2017 р.); «Наукова діяльність як шлях формування
професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2017)» (м. Суми,
2017 р.); «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та
перспективи» (м. Полтава, 2018 р.); «Розвиток інтелектуальних умінь і
творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін
природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2018» (м. Суми, 2018 р.);
«Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Київ, 2018 р.);
–

всеукраїнських: «Кредитно-модульна технологія навчання та методичне
забезпечення контролю якості успішності» (м. Полтава, 2006 р.); «Наука,
освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, 2006 р.); «Історія науки у
навчанні природничо-математичних дисциплін» (м. Умань, 2008 р.);
«Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього
простору» (м. Полтава, 2014 р.); «Природнича освіта і наука для сталого
розвитку України: проблеми і перспективи» (м. Глухів, 2014 р.); «Наукова
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього
фахівця (НПК-2014)» (м. Суми, 2014 р.); «Засоби і технології сучасного
навчального

середовища»

(м. Кіровоград,

2015

р.);

«Психологічні

координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава,
2016 р.); «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих
наук та методик їх викладання» (м. Суми, 2016 р.);
–

на Всеукраїнському семінарі «Актуальні питання методики навчання
фізики і астрономії в середній та вищій школах» (м. Київ, 2005–2019 рр.);

–

на регіональному науково-методичному семінарі «Теоретико-методичні
засади навчання фізики (астрономії) в закладах загальної середньої та
вищої освіти» (м. Глухів, 2014–2019 рр.);

–

на звітних науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів
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Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка (м. Глухів, 2005–2019 рр.).
Основні наукові результати дослідження опубліковано у 98 наукових
працях, серед них: 1 монографія, 2 навчальні посібники (1 у співавторстві),
11 навчально-методичних посібників, 41 публікація у наукових фахових
виданнях України, з яких 34 одноосібні; 6 статей у наукових періодичних
виданнях інших держав і виданнях України, які включені до міжнародних
наукометричних баз, з яких 3 – одноосібні; 31 публікація у збірниках матеріалів
конференцій, що відбувалися в Україні, з яких 25 одноосібні; 2 одноосібні
публікації у матеріалах конференцій інших держав; 1 збірник програм
навчальних дисциплін (автором розроблено 11 навчальних програм); 3 наукові
праці, що додатково відображають результати дисертації (1 навчальний
посібник, 2 публікації у співавторстві у наукових фахових виданнях України,
серед яких одне наукове фахове видання з історичних наук).
Особистий внесок здобувача у працях, написаних зі співавторами: [2],
[4], [6], [11] – розроблено розділ «Розрахунок похибок та результатів
вимірювань фізичних величин», лабораторні роботи №№ 1–5 [2], 1–6[4], 7–11
[6], 7–12 [11]; [9] – розроблено 3–7 розділи посібника; [18] – проаналізовано
літературні джерела, підготовлено опис саморобного шкільного гоніометра;
[19] – обґрунтовано актуальність дослідження, проаналізовано літературні
джерела з проблеми дослідження; [20] – описано авторську лабораторну
роботу; [21] – виконано опис приладу; [22] – описано методику використання
методу проектів у класах ліцею; [23] – проаналізовано літературні джерела,
описано авторську лабораторну роботу; [24] – проаналізовано літературні
джерела, розкрито дефініцію поняття «особистісно орієнтований підхід»; [56]
– підготовлено опис саморобних фізичних приладів; [59] – здійснено аналіз
літературних джерел відповідно до проблематики дослідження; [60] – описано
результати науково-дослідницької діяльності студентів; [62] – розроблено
навчальні програми підготовки студентів спеціальностей «Математика» і
«Фізика» освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» з окремих дисциплін; [63] –
проаналізовано літературні джерела, укладено висновки; [66] – проаналізовано
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ефективність

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

в

організації самостійної навчальної діяльності учнів з фізики; [70] –
підготовлено статистичні дані щодо проблеми дослідження; [71] – описано
комплекс заходів щодо залучення учнів ліцею до самостійної пізнавальної
діяльності; [86] – [90] – описано власний досвід залучення учнів до пошукової
діяльності; [96] – окреслено напрями подальших наукових досліджень з
проблеми організації дослідницької діяльності учнів.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук «Розвиток творчої активності учнів засобами домашнього експерименту
в процесі вивчення молекулярної фізики і термодинаміки в загальноосвітній
школі» захищена у 2004 р. Матеріали кандидатської дисертації в тексті
докторської дисертації не використано.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації,
вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних
джерел до кожного розділу (загальна кількість найменувань – 467). Загальний
обсяг дисертації – 547 сторінок, із яких 441 сторінка – основний текст. В
основному тексті дисертації вміщено 59 рисунків та 46 таблиць. До роботи
окремим томом прикладено додатки (ІІ том) на 105 сторінках.
Список використаних джерел до вступу
1.

Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainskashkola (дата звернення 20 жовтня 2018 р.).

2.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. URL:
http://meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf (дата звернення 20 жовтня
2018 р.).

3.

Ключові компетентності для освіти упродовж усього життя (З
рекомендацій
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парламенту

та
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колегіумах. 2010. № 1 (88). С. 4–12.
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РОЗДІЛ 1
ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ
КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗМІН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Докорінна перебудова системи освіти, необхідність якої доведена
малоефективністю функціонування сучасної тріади заклад дошкільної освіти
– заклад загальної середньої освіти – заклад вищої освіти, а також
відсутністю висококваліфікованого випускника-педагога на ринку праці, має
виконати пріоритетні завдання щодо відтворення культурного потенціалу
українців, прискорення науково-технічного прогресу та стабільного розвитку
економіки, формування готовності до професійної діяльності за умови
швидкої зміни технологій. Реалізація окреслених завдань стає набагато
складнішою з урахуванням докорінної зміни принципів соціальної політики в
Україні, що значно

загострило проблеми стратифікації суспільства:

поглиблення соціальної поляризації, «розмивання» середнього класу,
зростання бідності, незареєстрована зайнятість, маргіналізація суспільства і
т. ін.
На тлі таких змін в українському суспільстві проблеми, пов’язані з
перебудовою системи освіти в країні, набувають особливого значення, адже
завдяки ефективним змінам суспільство отримує нову людину, орієнтовану
на

європейські

цінності,

зокрема

вміння

людини

орієнтуватися

в

інформаційному потоці, ставити запитання та знаходити відповіді на них.
Іншими словами, людина-шукач, людина-дослідник має стати прототипом
людини нової формації [1].
1.1.

Дослідницька

освіта

в

контексті

парадигмальних

змін

освітнього процесу
Сучасний етап суспільно-економічного розвитку людства позначений
поєднанням фундаментальних змін у соціально-економічних відносинах із
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ускладненням

суспільно-політичної

організації

діяльності

соціумів,

найвиразнішими з-поміж яких є явища глобалізації (культурної глобалізації),
демократизації, децентралізації, сцієнтизму, прагматизму, що є наслідками
енергетичного, демографічного, екологічного й багатьох інших «вибухів».
Як зазначає В. Андрущенко, Україна, як, власне, і весь світ, намагається
відшукати соціальну, економічну та науково-технологічну платформи
виживання, нову парадигму підготовки людини до життя, яка б забезпечила
не лише адаптивне ставлення до дійсності, але й розвиток самої дійсності
відповідно до людських вимірів життя, продиктованих ідеалами ХХІ ст.
Центром цієї парадигми є освіта, що розвивається як відповідь на виклики
цивілізації і водночас як відповідь на потреби людини знайти своє місце і
можливості самореалізації в новому глобальному просторі [2, с. 6].
Таким чином, освітні процеси в механізмах функціонування значної
кількості держав набувають особливого значення і поступово стають
центральним

елементом

механізмів

глобалізації,

демократизації,

децентралізації та ін. За таких умов освіта набуває «всепроникного»
характеру, оскільки представлена (безпосередньо або опосередковано) в усіх
сферах людської діяльності, що, у свою чергу, є підтвердженням
зацікавленості освітнім процесом кожної суспільної-політичної сфери.
Сучасні соціально-філософські рефлексії освіти в Україні представлені
дослідженнями В. Андрущенка, В. Астахової, М. Горлача, О. Дусавицького,
Т.

Ілляшенко,

С.

Клепка,

В. Корженка,

В.

Кременя,

М. Култаєвої,

В. Лугового, В. Огнев’юка, І. Родигіної, Є. Пінчука, А. Ярошенко та інших
науковців. Аналіз праць В. Лутая, С. Клепка, В. Корженка засвідчує
всюдиприсутність (іманентну присутність) суб’єкта освітнього простору й
осмислення проблематики суб’єкта в цілому внаслідок належності категорії
«суб’єкт»

до

філософських

універсалій.

Дослідники

В. Огнев’юк,

М. Романенко ґрунтовно розглядають проблему суб’єкта в освітньому
просторі, осмислюючи при цьому освіту як соціокультурний феномен,
пов’язаний з усіма іншими сферами суспільства.
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Аналіз класичної системи освіти представниками різних галузей
наукового знання – психологами і педагогами, соціологами і філософами –
свідчить про те, що сучасна система освіти значною мірою не задовольняє
потреби суспільства. Нині проблемного характеру набули фундаментальні
засади освітньо-педагогічної діяльності, а саме: ідеал освіти, її змістове
наповнення, можливості класичних освітніх технологій. Така ситуація є
відображенням кризового стану класичної моделі освіти та вказує на
необхідність становлення основних засад нової освітньої парадигми [1–7].
Основні положення класичної моделі системи освіти ґрунтуються на
світоглядних засадах з раціоналістичним і гуманістичним філософським
наповненням – це, передусім, раціональне сприйняття світу та утилітарнопрактичне ставлення до нього. «Зрощення» онтологічної та гносеологічної
проблематики в класичній філософії відображає такі риси класичної
освітньої парадигми, як обов’язкова усвідомленість і відтворюваність освіти;
першочергове значення її трансляційних функцій; належність освіти
суб’єктові, який її ініціює і здійснює як діяльність. При цьому суб’єктом у
класичному розумінні освіти завжди є вчитель, а об’єктом – учень [8, с. 2].
Класична модель освіти ґрунтується на таких основних принципах:
–

головна цінність – точне знання (конкретизувальне гасло: «Знання –
сила»); звідси випливає властиве педагогічній діяльності орієнтування
на прищеплення любові до наукового знання;

–

абсолютизована нормативність, що визначає характер відносин між
учителем і учнем у навчальному процесі (учитель – носій знань);

–

спосіб передавання знання за чітко визначеними і усталеними
методиками;

–

універсальність навчальних програм;

–

критерії успішності визначаються кількісними та якісними вимірами
засвоєної інформації;

–

стандартизація оцінок [9, с. 38].
Ці положення загалом і дотепер актуальні в освіті та підпорядковані її
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основній меті – набуттю знань та орієнтуванню на інформаційну насиченість
навчального процесу. За таких умов «людина освічена» є фактично
«людиною інформованою».
Незважаючи на значні досягнення в різних галузях науки і техніки,
уможливлені, зокрема, і наявністю достатньо ефективної класичної освітньої
моделі, така модель, однак, має цілу низку суперечностей. Так, з одного боку,
ідейною передумовою авторитарної системи освіти, так званого монологізму
(сукупності освітніх методів, що асоціюються нині в її критиків з класичною
освітньою

парадигмою),

є

раціоналістичне

уявлення

про

існування

«безумовно правильної пізнавальної позиції» суб’єкта.
З іншого боку, саме в напрямі європейської раціоналістичної традиції
формується концепт вільної й відповідальної особистості, становлення якої є
результатом освіти. Подолання ж інших суперечностей класичної освітньої
парадигми – між орієнтуванням на розвиток особистості й вузькою
спеціалізацією освіти; між декларованим правом і соціальними обмеженнями
на отримання якісної освіти; між системно-соціальною функцією освіти і її
роллю як форми підготовки фахівців – обумовлює напрями її трансформацій
у ХХІ столітті. Зазначені вище соціальні проблеми освіти студіюють
вітчизняні та зарубіжні дослідники, серед яких В. Андрущенко, В. Астахова,
В. Вікторова,

М. Згуровський,

К. Корсак,

В. Кремень,

О. Лавріненко,

В. Молодиченко, М. Солдатенко, С. Черепанова, Е. Тофлер, Ф. Фукуяма, Ж.Ф. Ліотар, Д. Белл та ін.
Провідним сегментом системи освіти при переході до суспільства знань
є сфера дослідницької освіти. Онтологічна роль дослідницької освіти в
процесі становлення суспільства знань полягає в тому, що вона створює
особистість, здатну до творення нового знання, його технологізації та
залучення до соціоекономічного обігу. Сама ж така особистість творчого
формату є антропосоціальною основою нового культурного виробництва, її
виховання починається в шкільний період, продовжується в університетській
освіті та переходить на рівень професійного створення фундаментального та
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професійного знання [10, с. 22]. Тож пізнавальний розвиток особистості
сучасного дослідника потребує «наскрізного» характеру навчання в середній
та вищій школах, які аж ніяк не можна розділяти, а дослідницька освіта має
стати місією не тільки особливого університету або особливої школи.
Новим завданням для інституту школи повинно стати формування
дослідницької компетентності, підтвердженням чого є і результати аналізу
проблеми «освіта через наукові дослідження», здійсненого у 2002 р.
європейською експертною групою Strata-Etan [11, с. 40, 47]. Розв’язання
зазначеного завдання полягає в побудові спадкоємної освіти на принципах
дослідницького пізнання, формуванні партнерства шкіл, університетів та
наукових організацій. Останнє вимагає відходу від соціально-філософських
теорій та практики минулого щодо розділення школи та університету з
погляду пізнавальних принципів і навчально-організаційного процесу, а
саме:
– теорії І. Канта про школу як «примусову культуру», а шкільне навчання як
«роботу для учнів» [12, с. 431–432];
– теорії В. Гумбольдта про чітке відмежування школи від університету як у
теоретичному, так і практичному аспектах; про школу, що «має справу
лише з готовими та сталими знаннями» [13, с. 69; 13];
– теорії Е. Кабберлі, який порівнював школи з фабриками, де «сировина
(діти) повинна бути оброблена та перетворена на продукт, який би
відповідав вимогам життя» [14, с. 338];
– теорії (концепції) наукової організації праці американського інженера
Ф. Тейлора, який вважав школу моделлю складального конвеєра (шкільний
тейлоризм). Шкільний тейлоризм передбачає існування закритої лінійної
освітньої системи, основою якої є скалькульований у часі та результатами
навчальний план, а механізація мислення в середовищі стандартизованого
знання є педагогічним принципом [15];
– теорія стандартизованої освіти Дж. Райса (теорія «машинної» культури)
[16, с. 15].
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У середині ХХ ст. політики та суспільні діячі передових держав світу
демонструють нагальну потребу вдосконалення освіти, що було зумовлене
необхідністю освоєння космосу. Так, конгресмен США Дж. Кеннеді в цей
період, акцентуючи на проблемі розвитку космічної галузі, говорив: «Не буде
перебільшенням сказати, що битва, яку ми ведемо зараз, може бути виграна у
шкільних класах Америки» [17].
У цей же час федеральний уряд США почав приділяти особливу
політичну увагу креативному підходу в освіті. Як зазначає А. Інкельс,
«національні

потреби

США

у

відкритті

та

відповідній

підготовці

природжених талантів викликали … багато нових досліджень» [18, с. 53].
Дослідження в напрямі креативності в освіті забезпечувалися щедрими
асигнуваннями, частина яких пішла на аналіз «способів залучення
талановитих молодих людей до поглибленого вивчення науково-технічних
дисциплін». Студіювання цього питання дозволило сформулювати висновок,
що формальне навчання внеможливлює розкриття здібностей і призводить до
втрати потенційних можливостей. У форматі цієї проблеми особливо
критичною ланкою системи освіти, на думку М. Троу, є заклади загальної
середньої освіти, оскільки саме в шкільний період закладаються основи для
науково-технічної кар’єри учнів [19, с. 176–177].
Політичні та науково-технічні виклики в США спричинили активний
розвиток системи науково-дослідницької підготовки школярів. Викладати до
школи йдуть провідні науковці країни, а американські школярі відкрили для
себе двері наукових університетських лабораторій та наукових центрів.
Реалізуються численні проекти регіональних наукових виставок учнів, ідеї
молодих дослідників використовують у технічних пристроях, наукових
проектах, у тому числі й космічних [20].
У Європі на початку 1980-х років також активно розпочинається процес
стимулювання науково-технічної діяльності школярів. Останнє пов’язано з
інституційним утіленням концепції об’єднаної Європи, в якій цей процес
став складовою політики розвитку людського потенціалу, що реалізується
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Комісією Європейського Союзу – урядом об’єднаної Європи.
Питання розширення соціокультурного простору школи починають
активно обговорювати із середини ХХ ст. Так, питання необхідності
інтеграції діяльності шкіл з діяльністю інших суспільних інститутів лобіює
німецький філософ К. Маннгайм [21]. Російський соціолог І. Кон окреслює
принципову умову такої інтеграції – «кооперація школи з позашкільними …
установами неминуче означає серйозну ломку звичних форм навчальновиховного процесу, встановлених з XVII ст.» [22, с. 28].
На початку 2000-х рр. у західній освіті відбуваються активні дискусії
щодо залучення до виконання завдань, що стоять перед освітою,
різноманітних інституцій [23, с. 14]. Висунуто провідну ідею освіти цього
періоду: «Корені креативного суспільства потрібно шукати в загальній
освіті» [24, с. 65].
У короткостроковій перспективі, на думку західних спеціалістів, наукові
дослідження мають стати дієвим засобом для розв’язання проблем освіти в
Європі, що, у свою чергу, вимагає від учителів та викладачів йти в ногу з
останніми досягненнями в галузі теорії пізнання [25, с. 36].
Згідно з доповіддю Міністерства культури, засобів масової інформації
та спорту спільно з Департаментом освіти для уряду Великобританії на тему
«Розвиток креативності молоді» (2006 р.) у системі цілей освітньої системи
держави передбачено вдосконалення дидактичної основи дослідницької
освіти, а саме: розкриття творчого потенціалу особистості та формування
індивідуального освітнього маршруту [24, с. 65–66].
У 2003 р. Національним науковим фондом США, який є головним
джерелом федерального підтримання фундаментальних досліджень, для
учнів закладів загальної середньої освіти запущено освітню програму з
нанотехнологій. Уже у 2009 р. уряд Б. Обами надав фонду підтримання цієї
програми додаткове фінансування в розмірі 3 млрд доларів [26, с. 22].
У 2008 р. уряд Великобританії видав Білу книгу «Інноваційна нація», в
якій йдеться про необхідність розвитку в школах, коледжах та університетах
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дисциплін, пов’язаних з наукою, технологіями, інженерною справою та
математикою. Відповідну підтримку цій справі має надавати Міністерство
інновацій університетів і кваліфікацій (Department for Innovation, Universities
and Skills – DIUS), що є головною інноваційною установою в країні [27,
с. 17].
Рейтинги авторитетної міжнародної програми щодо оцінювання освітніх
досягнень учнів ( Programme for International Student Assessment – PISA)
дозволяють констатувати, що однією з ефективних освітніх систем є система
освіти Фінляндії. Не дивно, що в останні роки ця європейська країна
стабільно

очолює

рейтинги

конкурентоспроможності

(за

даними

Міжнародного інституту розвитку менеджменту (International Institute for
Management Development – IMD) та Всесвітнього екологічного форуму
(World Economic Forum – WEF), Фінляндія вийшла на перше місце у світі за
індексом глобальної конкурентоспроможності) [28, с. 94].
Секрет такого успіху країни полягає в тому, що фіни, по-перше,
спромоглися побудувати суспільство знань – суспільство, в якому
природничо-наукові знання є тією основою, з якої виростають освіта і
культура; по-друге, вдало поєднали розвиток наукового потенціалу з
виробничо-технологічними можливостями; по-третє, забезпечили зростання
людського потенціалу за рахунок попередження явища «соціального
виключення» (соціальне виключення – результат дискримінації у сфері
культурного розвитку, етнічного походження, сексуальної орієнтації тощо;
наслідками соціального виключення є бідність, ворожість між групами та
відмова від таких соціальних гарантій, як освіта, охорона здоров’я, суспільна
діяльність [29, с. 101]) [30, с. 88; 31].
Успіхи фінської системи освіти (так званий фінський феномен) пов’язані
насамперед з тим, що фінська молодь мотивована в навчанні на постійне
підвищення кваліфікації, а концепція успіху «навчання протягом життя»
органічно прийнята суспільством Фінляндії. З іншого боку, Фінляндія ніколи
не належала до десятки країн – переможців міжнародних олімпіад з фізики

63

(табл. 1.1). Тож, на нашу думку, питання необхідності копіювання фінської
системи освіти в українських реаліях залишається відкритим.
Таблиця 1.1
Ефективність участі країн* у міжнародних олімпіадах з фізики
Ефективність участі країни за
останні 10 олімпіад
1. Китай
96,1
2. Росія
85,5
3. Іран
81,5
4. США
75,6
5. Тайвань
75,0
6. Південна Корея
73.0
7. Індія
69,4
8. Угорщина
67,5
9. Україна
61,5
10. Індонезія, Австралія 58,5

Ефективність участі країни
за результатами всіх 37 олімпіад
1. Китай
87,0
2. Росія
80,3
3. СРСР
71,6
4. Індія
69,4
5. Тайвань
68,1
6. Іран
63,3
7. США
62,0
8. Південна Корея
61,3
9. Україна
58,7
10. Угорщина
56,6

*Ефективність участі країн визначається сумою балів, отриманих країною в процесі
участі в олімпіаді: золота медаль – 1 бал; срібна медаль – 0,75 балів; бронзова медаль – 0,5
балів; honorable mention (відгук) – 0,25 балів

На

жаль,

система

освіти

в

Україні

виявилася

неспроможною

протистояти навалі глобалізаційних процесів, що деморалізують людину,
роблять її агресивною, жорсткою і деструктивною, позбавляють національної
гідності. До того ж якість нашої освіти щороку не зростає, а знижується, і цей
процес невпинно продовжується. У загальноосвітній школі останнім часом
постійно постає питання про вивчення лише тих предметів, що начебто
знадобляться в житті. Тому в одних школах не вивчають або максимально
обмежують

вивчення

фізико-математичних

дисциплін,

в

інших

–

гуманітарних [32, с. 10].
Доповненням до проблем загальної середньої освіти є проблеми у вищій
освіті, головною з яких є невідповідність українських вишів європейському
стандарту за науково-технічною базою та інфраструктурою. Такі «центри
народної освіти» до рівня університетів зовсім «не дотягують», оскільки не
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дають

молодим

спеціалістам

глибоких

знань,

готують

потенційних

безробітних, напакованих знанням непотрібних дисциплін. На тлі окреслених
проблем виникає нагальна потреба реформування всіх ланок системи освіти в
Україні з метою формування та розвитку креативної особистості. Саме тому
сьогодні у форматі реформування системи освіти питання активного
використання інновацій набувають першочергового значення [33–35].
Про важливість інноваційної діяльності свідчить і той факт, що уряди
різних країн упродовж останніх років інвестують величезні кошти в наукові
дослідження та інноваційну діяльність. Так, урядова фінансова підтримка
наукової та інноваційної сфер становить: Австралія – від 0,75 % ВВП у 1993–
2004 рр. до 0,55 % ВВП у 2007–2008 рр.; Австрійська Республіка – від 1,7 %
ВВП у 2004 р. до 2,5 % ВВП у 2010 р.; Королівство Бельгія – від 1,9 % ВВП у
2004 р. до 3 % ВВП у 2010 р.; Сполучене Королівство Великобританії – від
0,7 % ВВП у 2010 р. до 2,5 % у 2014 р.; Іспанія – від 0,43 % ВВП у 1980 р. до
1,2 % ВВП у 2006 р. та до 2 % у 2010 р.; Велике Герцогство Люксембург – від
0,19 % у 2004 р. до 3 % у 2010 р.; Федеративна Республіка Німеччина – 2,5 %
ВВП упродовж останніх років; Швеція – щорічно 4 % ВВП [36].
Динаміку інвестицій у наукову та інноваційну сфери в деяких державах (у
тому числі й Україні) за даними Всесвітнього банку впродовж останніх років
показано на рис. 1.1. Для вимірювання рівня інновацій у державі існує
Глобальний Інноваційний Індекс (Global Innovation Index – GII), який ураховує
також інноваційні витрати в галузі освіти та інноваційної інфраструктури
(патенти, передавання технологій та інші результати науково-дослідницької та
дослідно-конструкторської роботи (НДДКР; англ. Research and Development –
R&D)). Аналіз доповідей «Глобальний інноваційний індекс» за 2015–2017 рр.
[37–39], підготовлених спільно Корнельським університетом, Європейським
інститутом ділового адміністрування (L'Institut européen d'administration des
affaires – INSEAD) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
(World Intellectual Property Organization – WIPO), уможливив отримання
цікавих статистичних даних (рис. 1.2).
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Рис. 1.1. Інвестиції в наукові дослідження та інноваційну діяльність
деяких країн за даними Всесвітнього банку (% від ВВП) за 2009–2011 рр.
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Рис. 1.2. Динаміка деяких країн відносно інноваційних витрат у галузі
освіти та інфраструктури за 2015–2017 рр.
За останні роки Україна продемонструвала хоч і позитивну, та все ж
недостатню динаміку у всесвітньому рейтингу інновацій – з 64 місця в
2015 р. піднялася до 50 місця в 2017 р.
Істотного впливу з боку явищ та процесів як внутрішнього, так і
глобального

характеру зазнають

перспективи

розвитку національних

інноваційних систем (так звані інноваційні чинники). До таких чинників на
міжнародному рівні належать: розвиток мережевих технологій, рівень
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розвитку освіти, інноваційна спеціалізація держави, поширення серед
населення та доступність сучасних інформаційних технологій [40].
Своєю чергою, поряд зі зростанням витрат на науково-дослідні та
дослідно-конструкторські

роботи

(НДДКР)

розвиток

інноваційної

інфраструктури, підвищення рівня наукових досліджень і якості підготовки
спеціалістів є найважливішими чинниками, що забезпечують лідерство країн
у науково-технічній сфері. У таблиці 1.2 зіставлено відповідні показники у
різних країнах, отримані на основі статистики Організації Економічного
Співробітництва та Розвитку (Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD) та експертних оцінок Світового банку.
Таблиця 1.2

Якість
підготовки
спеціалістів*

5,8
5,8
5,3
6,1
5,7
5,6
5,7
5,7
5,5
5,6
5,2
5,4
4,7
4,3
4,9
4,3
3,9
4,5

Інновації як
головний
чинник
конкурентоспроможності*

* Оцінка за семибальною шкалою
** Дані 2007 р. [10; 40–42]

6,3
6,0
5,5
5,2
5,6
5,8
5,4
5,7
6,1
5,6
5,3
4,8
3,9
4,3
4,3
4,1
4,5
3,8

Ступінь
взаємодії
університетів і
виробництва*

1. Швейцарія
2,99
2. Швеція
3,43
3. Японія
3,36
4. Фінляндія
3,87
5. Німеччина
2,82
6. США
2,90
7. Данія
3,06
8. Нідерланди
1,83
9. Великобританія
1,77
10. Канада
1,80
11. Франція
2,26
12. Південна Корея 3,74
13. Італія
1,26
14. Китай
1,70
15. Іспанія
1,37
16. Бразилія
1,02**
17. Індія
0,71**
18. Росія
1,16

Науковий рівень
дослідних
центрів*

Країна

Витрати на
НДДКР,
у % до ВВП

Показники рівня інноваційного розвитку у 2010–2016 рр.

5,8
5,5
5,1
5,6
5,2
5,7
5,2
5,3
5,8
5,2
4,2
4,7
3,5
4,5
4,1
4,2
3,8
3,5

5,8
5,8
5,7
5,6
5,5
5,5
5,3
5,3
5,2
5,0
4,9
4,9
4,2
4,1
4,0
4,0
3,9
3,2

Хоча, за наведеними оцінками, інноваційний чинник у деяких
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скандинавських країнах та Японії відіграє вагомішу роль для підтримання
конкурентоспроможності

економіки,

ніж

у

США,

за

масштабами

інноваційного процесу США посідає провідні позиції у світі.
На сьогодні лідерами у фінансуванні інноваційної діяльності є Швеція –
3,82 %, Фінляндія – 3,5 %, Японія – 3,15 %, США – 2,59 %, Німеччина –
2,51 %, Австрія – 2,45 %, Данія – 2,13 % від ВВП [43].
Ефективність освітньої системи будь-якої країни пропорційно залежить
від обсягу інвестицій у наукові дослідження та інноваційну діяльність. Отже,
індустріально розвинені країни, про які мова йшла вище, на сьогодні мають
ефективні освітні системи підготовки творчої в науковій діяльності молоді.
Більше того, наукові дослідження в цих країнах використовують як методики
навчання, а сама освіта вибудовується через наукові дослідження, що
виконують функцію оволодіння науковим інструментарієм, а також
формують навчальний процес і пізнавальну функцію мислення. Як наслідок
такого процесу – вже зараз на горизонті цього руху простежується глобальна
трансформація класно-урочної системи в особливу організацію навчальної
діяльності, рухомою силою якої є пошукова активність, що визначає зміст та
структуру цієї діяльності [10, с. 31].
Таким чином, головним питанням у сучасній освіті, платформою для
якої є наукові дослідження, має стати питання педагогіки та психології
творчості: які умови створити, щоб в освітньому середовищі учні (студенти)
стали компетентними в дослідницькій діяльності? Відповіді на це запитання
мають бути отримані в процесі становлення дослідницької освіти в якості
окремої

частини

парадигмально-диференційованої

системи

освіти

суспільства, що розвивається в напрямі суспільства знань.
У філософію науки термін «парадигма» вперше ввів Г. Бергман. У
філософському словнику «парадигму» визначено як сукупність теоретичних
і методологічних передумов, що визначають конкретне наукове дослідження,
яке втілюється у науковій практиці на цьому етапі. Парадигма (грец.
παράδειγμα – приклад, взірець) – теорія (модель постановки проблеми),
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прийнята за зразок вирішення дослідницьких завдань певним науковим
співтовариством [44, с. 248]. Поняття «парадигма» постає фактично в ролі
узагальненої моделі світорозуміння. Ціннісне самовизначення суб’єктів
педагогічного процесу повністю залежить від усвідомлення ними того, у
рамках якої парадигми це самовизначення відбувається.
Уперше концепцію парадигми запроваджено до наукової теорії
американським ученим Т. Куном, який під парадигмою (так званою
дисциплінарною матрицею) розуміє визнані всіма наукові досягнення, що
протягом певного часу дають модель визначення проблем та їх розв’язання
науковою спільнотою. Парадигма – вихідна концептуальна схема, модель
постановки проблем та їх розв’язання, методів дослідження, що панували
протягом

певного

історичного

періоду

в

науковій

спільноті.

Це

«дисциплінарна матриця» впорядкованих компонентів різного роду, що
утворюють єдине ціле і функціонують як єдине ціле, забезпечуючи відносну
повноту професійної комунікації та відносну суголосність професійних
суджень наукової спільноти [41].
У педагогіці під парадигмою розуміють стабільну систему, що тривалий
час функціонує в діяльності освітніх закладів, визначену теоретичними
положеннями, нормативними документами, традиціями, кадровими та
матеріальними ресурсами.
Освітню парадигму характеризують особливості теоретичних засад
діяльності освітніх закладів, їхніх цілей і завдань, змісту освіти, форм, методів,
засобів навчання, функції вихователів, позиції вихованців у навчальновиховному процесі, особливості управління навчальними закладами.
За умови збереження загального значення терміна «парадигма» –
система взірців, методів, прийомів та способів пояснення – зміст поняття
«освітня парадигма» позиціонується в контексті існування освітньоісторичного процесу як синтез онтологічних й індивідуальних аспектів
педагогічного мислення і поведінки.
Як зазначають Г. Ващенко та М. Фулан, система освіти відповідає
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суспільно-економічному устрою держави, зазнає змін та залежить від «носіїв
змін» [45, с. 3; 46]. Згідно з розумінням парадигми термін «сучасна освітня
парадигма» означає освітню теорію або модель чи зразок освіти, прийнятий в
українському науковому середовищі. С. Гончаренко додає, що парадигма
допомагає порозумітися в межах однієї наукової спільноти [44, с. 45]. Кожна
ж освітня (педагогічна) теорія та відповідні їй зразки (моделі) ґрунтуються на
певних онтологічних, антропологічних та епістемологічних поглядах [47].
Щодо сучасної освітньої парадигми, то у філософії освіти виділяють
альтернативні теорії, концепції та погляди, які прямо пов’язані з освітою
(табл. 1.3) [48, с. 18].
Таблиця 1.3
Альтернативні теорії та концепції сучасних освітніх парадигм
Теорії, концепції
Онтологічна теорія
Методологічна
концепція
Етикопсихологічна
(виховна)
концепція
Антропологічна
теорія

Погляди, напрями
Космоцентризм: людина –
складова світу
Від
загальної
онтології,
діалектики, логіки – до
онтології людини
Аксіоцентризм:
реалізація
трансцендентно-спільнотних
(суспільно
значущих)
цінностей
Амбівалентна
(позитивнонегативна) природа людини

Антропоцентризм: людина –
особлива частина світу
Від онтології людини до
онтологіїї світу
Педоцентризм:
індивідуальних
потреб дитини

реалізація
цінностей і

Позитивна природа людини

Генеза педагогічних парадигм невіддільна від процесу соціокультурних
змін; часу, в якому ці зміни відбуваються, та самої педагогічної думки, а
точніше, її креативного змісту. Необхідність усвідомлення освіти як
соціального явища потребує ретельного вивчення наявних освітніх парадигм.
Аналіз

сучасних

публікацій

щодо

педагогічних

парадигм

дав

можливість проаналізувати такі їх види: авторитарно-імперативна і гуманна
(Ш. Амонашвілі); когнітивна і афектно-емоційно-вольова (або особистісна)
(Є. Ямбург); традиціоналістська, езотерична, науково-технократична та
гуманітарна

(І. Колесникова);

феноменологічна

традиціоналістська,

(В. Пилиповський);

авторитарна,

раціоналістична

і

маніпулятивна

і
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підтримувальна

(Г. Корнетов),

природничо-наукова,

технократична,

езотерична, гуманістична і поліфонічна (О. Прикот), функціоналістська,
гуманістична і езотерична (Б. Родіонов і А. Татур) тощо.
У сучасній філософії, попри відсутність однозначного підходу до
концептуалізації освітніх парадигм, виділено такі їх види:
- традиціоналістсько-консервативна парадигма, основним елементом якої
є система «готових», «завершених» знань, умінь і навичок, що транслюється
пасивним об’єктам навчально-пізнавальної діяльності;
- технократична парадигма – в основі організації навчання і виховання
репродуктивна

діяльність

об’єктів

навчально-пізнавального

процесу,

спрямована на досягнення чітко фіксованих еталонів засвоєння знань і
досвіду. У результаті формується світогляд, при якому спостерігається
домінування

засобів

над

метою,

технологій

цивілізації

над

загальнолюдськими інтересами, техніки над цінностями;
- біхевіористська (раціоналістична) парадигма розглядає навчальну
установу як шлях засвоєння знань з метою формування поведінки об’єктів
навчально-виховного процесу. Провідним принципом освіти є регулювання
зовнішніх умов процесу і реакція на нього учнів (студентів), які виробляють і
набувають поведінковий репертуар (тобто набір способів поведінки);
-

гуманістична парадигма – ставить у центр уваги розвиток учня

(студента), його інтелектуальні потреби і міжособистісні стосунки. Її ядро –
гуманістичний підхід до кожного субʼєкта освітнього процесу, допомога в
його особистісному зростанні [49, с. 44].
У дослідженнях Ю. Яковця запропоновано таку класифікацію освітніх
парадигм: загальнонаукові парадигми – визнаються всією науковою
спільнотою незалежно від галузі знань та держави; спеціалізовані парадигми
– утворюють теоретичні основи різних галузей знань і використовуються в
практичній діяльності тієї галузі, до якої належать ці науки; локальні
парадигми – несуть на собі відбиток специфічного пізнання і застосування
загальнонаукових та специфічних парадигм тією чи іншою локальною
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цивілізацією або державою з урахуванням її менталітету [50].
На

думку

Є. Ямбурга,

дискусія

навколо

ціннісних

орієнтирів

реформування сучасної освіти відображає зіткнення чотирьох освітніх
парадигм:

когнітивно-інформаційної,

особистісної,

культурологічної,

компетентнісної. Автор підкреслює, що кожна із парадигм адекватно
відтворює лише частину дійсності та фіксує свою увагу на тому, що вважати
результатом освіти [51].
Когнітивно-інформаційна (знаннєва, традиційна) парадигма, спираючись
на потужну традицію, що йде ще від Арістотеля, неодноразово підсилену
позитивізмом

і

раціоналізмом

Нового

часу,

перебуває

на

засадах

необхідності передавання людині максимальної кількості накопичених
людством знань, умінь, навичок.
Науковці

оцінюють

когнітивно-інформаційну

парадигму

як

дезадаптивну для особистості. У цей час відбувається пошук і розроблення
культурологічних моделей освіти,

найважливішою функцією яких є

гуманітарна, що полягає в збереженні й відновленні екології людини: її
тілесного і духовного здоров’я, сенсу життя, особистої свободи, моралі
(«Школа діалогу культур» – В. Біблер, С. Курганов; «Школа комунікативної
дидактики» – В. Тюпа, Ю. Троїцький; особистісно орієнтована освіта – І. Бех,
Є. Бондаревська, В. Сєріков, І. Якиманська та ін.).
Особистісна парадигма переакцентовує увагу з інтелектуального на
емоційний та соціальний розвиток особистості, на розвиток особистості як
індивідуальності в її самобутності, унікальності, неповторності. Перенесення
акцентів убачають у пріоритетності самовизначення та саморозвитку
особистості над її інформатизацією; розумінні, усвідомленні та визначенні
свого місця у світі над його освоєнням; у становленні суб’єктної позиції учня
(чи студента) в освітньому процесі, що повинен бути побудований таким
чином, щоб забезпечувати особистісний смисл діяльності тих, хто вчиться,
створювати простір для прояву і розвитку їхньої індивідуальності, здійснення
свободи вибору.
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Однак, на думку Є. Ямбурга, випускники, виховані на засадах
особистісної парадигми, далеко не у всьому відповідають суворим вимогам
сучасного прагматичного суспільства [51].
Культурологічна парадигма акцентує на формуванні особистості дитини,
не заперечуючи необхідності опанування учнями позитивних знань

та

набуття відповідних умінь. При цьому культурологічна парадигма, на
відміну

від

особистісної,

розглядає

свободу

та

примус

як

взаємодоповнювальні начала, вважаючи повне заперечення примусу в освіті
запереченням культури і вбачаючи своє основне завдання в передаванні
цінностей культури наступним поколінням.
Компетентнісна парадигма є розвитком когнітивно-інформаційної.
Однак, на відміну від неї, усвідомлює неможливість і недоцільність
безкінечного розширення інформації, що передається наступним поколінням.
З позицій компетентнісної парадигми необхідно вивчати й аналізувати
потреби суспільства в цілому та шкільної молоді зокрема; синтезувати
новації з досвідом класичної світової та української педагогіки; виробляти
результативні методи, технології для досягнення головної мети – формувати
й розвивати в учнів ключові компетентності.
Проведений огляд класифікацій парадигм дає можливість констатувати,
що всі вони взаємопов’язані домінуванням загальнонаукової парадигми.
Антропологічна освітня парадигма є більш узагальненою щодо таких
окремих

парадигм,

як

гуманістична,

культурологічна,

гуманітарна,

особистісно орієнтована та ін.
У сучасній освіті триває реалізація зазначених вище історичних моделей
освіти. Ці парадигми мають право на існування і на подальші наукові та
практичні дослідження.
В. Кремень стверджує, що освіта повинна формувати людину, здатну
жити в системі постійно змінюваних координат, спроможну сприймати і
творити зміни, здатну відокремити розумні зміни від нерозумних [52, с. 16].
Це зумовлює необхідність зміни змістових компонентів освіти і стає вкрай
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важливим на тлі негативних процесів, що відбуваються протягом останніх
десятиліть в українській системі освіти: відсутність зацікавленості навчанням
з боку учнів (студентів); низька професійна кваліфікація
спеціалістів

(у

тому

числі

й

педагогів);

посилення

молодих

однолінійності

навчального процесу; орієнтування на масові форми загального знання і т. д.
За В. Андрущенком, новітня парадигма має забезпечувати не лише
адаптивне ставлення людини до дійсності, але й розвиток самої дійсності
відповідно до людських вимірів життя. Центром цієї парадигми, на думку
автора, є освіта, що розвивається як відповідь на виклик цивілізації й
одночасно як відповідь на потреби людини знайти своє місце і можливості
самореалізації в новому глобальному просторі [2, с. 5–6].
Такою парадигмою, на наш погляд, є нова парадигма ХХІ століття –
інноваційна. Саме інноваційна освіта покликана зберегти і розвинути
творчий потенціал людини. Головний принцип інноваційної освіти полягає в
тому, що вона скерована на формування світогляду, орієнтованого на
багатокритерійність рішень, терпимість до інакомислення й відповідальність
за свої дії. Нова парадигма як пріоритетне завдання освіти (загальної,
середньої та вищої) передбачає орієнтування на інтереси особистості,
адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку.
Нова парадигма освіти є інноваційною із певним застереженням. Вона
має відображати специфіку сучасної освіти, а саме – оптимальне поєднання
традиційного та інноваційного напрямів. Так, на думку І. Борисенка, освітня
практика

високотехнологічних

традиційних

форм

держав

викладання

при

показує,
всій

що

повернення

насиченості

до

сучасними

інформаційними засобами є тенденцією. Електронна система вбудована у
структуру сучасної системи освіти як невіддільна частина інформаційного
суспільства і є його центральним системотвірним елементом [53, с. 155].
Народження нової парадигми освіти, що супроводжується розробленням
нових

цілей,

ціннісних

орієнтацій,

перебудовою

методологічних,

теоретичних, світоглядних і технологічних основ з урахуванням нових
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фактів, що не відповідають старій теорії (парадигмі), за твердженням
Т. Куна, становить дійсно наукову революцію.
Освітянська реформа на теренах України здійснюється у форматі
стратегії доповіді Міжнародної комісії під керівництвом Ж. Делора «Освіта
ХХІ століття», підготовленої для ЮНЕСКО (1996 р.) [54]; Лісабонської
угоди, Болонського процесу, інших міжнародних угод у галузі освіти. Крім
того, сучасна вітчизняна освіта набула значного розвитку за декількох
причин:

1) затвердження

Указом

Президента

України

«Національної

доктрини розвитку освіти України ХХІ століття» [38]; 2) здійснення
громадсько-політичного

діалогу

впродовж

2013–2016

рр.

стосовно

ідеологічних змін в освіті, відображених у «Концептуальних засадах
реформування середньої освіти» (Концепція реформування освіти «Нова
українська школа» [55]); 3) прийняття Законів України «Про вищу освіту»
[56], «Про освіту» [57]; 4) затвердження Державної програми «Вчитель» [58];
5) підписання Болонської декларації [59].
Так, у Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття
висвітлено обов’язок держави щодо забезпечення основних напрямів
діяльності освітніх установ, наголошено на національному характері освіти і
виховання, рівних можливостях для здобуття якісної освіти, окреслено
шляхи забезпечення безперервності освіти, навчання впродовж життя,
підкреслено необхідність застосування інформаційних технологій в освіті.
Чітко сформульовано вимоги до сучасного управління освітою, до економіки
освіти, вказано на необхідність поєднання освіти і науки, підготовки
педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які були б спроможні
забезпечувати соціальні гарантії учасникам навчального процесу. У доктрині
визначено стратегічні завдання освітньої галузі у сфері міжнародної
співпраці.
Підсумовуючи, зазначимо, що нова парадигма освіти має подолати
труднощі, що виникли в традиційній освітній парадигмі, оскільки вона
спрямована на формування високого професіоналізму і компетентності;
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креативного

мислення;

активної,

творчої,

ініціативної

особистості;

конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати в нових умовах ринку;
ділових якостей, що характеризуються високим рівнем фахової, професійної
підготовки;

науковими

основами

управління;

високим

рівнем

адміністративних здатностей; високими морально-етичними якостями.
На нашу думку, є актуальним та потребує подальших наукових і
методичних розвідок питання реформування системи освіти в Україні для
забезпечення переходу суспільства до сталого розвитку.
1.2. Дослідницька компетентність учнів як феномен сучасної освіти
1.2.1. Компетентнісний підхід в освіті як провідна ідея сучасної
школи
Останні десятиліття позначені переорієнтуванням європейської та
національної освіти з понять «підготовленість», «освіченість», «вихованість»
до такого поняття, як

«компетентність». Звернення до цього поняття

пов’язано з намаганням визначитися з необхідними змінами в освіті,
зумовленими змінами в суспільстві. Відповідно, сучасною тенденцією
розвитку освіти багатьох країн є впровадження в педагогічну практику
компетентнісного підходу. Насамперед це стосується визначення цілей
навчально-виховного

процесу

та

оцінювання

його

результатів.

Компетентнісний підхід визнаний базовою ідеєю реформування освіти в
країнах Європейського Союзу і розглядається як стрижнева конструктивна
ідея неперервної освіти.
Поштовхом до принципових реформ в освіті багатьох країн стали
результати міжнародних досліджень якості математичної та природничонаукової освіти (Trends in Mathematics and Science Study – TIMSS) і
міжнародної програми оцінювання знань та вмінь учнів PISA за напрямами
«грамотність читання», «математична грамотність», «природничо-наукова
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грамотність» [60; 61]. Ці реформи змінили ідеологію освіти в цілому. Так,
якщо раніше системи освіти керувалися винятково «Входженням» («Input»),
тобто

державним

бюджетом,

навчальними

планами

і

програмами,

розпорядженнями для вчителів, програмами іспитів тощо, то нині політика
розвитку освіти і школи орієнтується на «Вихід» («Output»), тобто на
успішність школи, на результати навчання школярів.
За таких умов найголовнішими ознаками особистості учнів, якими вони
мають володіти, закінчуючи

загальноосвітню школу,

є:

сформовані

компетентності, кваліфікації, структури знань, поглядів, переконань. Вони
формують основу для навчання протягом життя з метою особистого
вдосконалення і виконання суспільних функцій. Результати навчання,
орієнтовані на функціональність, соціальну адаптованість випускника,
стають вирішальним вихідним пунктом для оцінювання шкільної системи і
визначення заходів щодо її подальшого розвитку [62, с. 150–151].
Компетентнісний підхід до визначення цілей та змісту загальної освіти
не є принципово новим, оскільки в наукових роботах М. Скаткіна [63; 64],
І. Лернера [65–67], В. Краєвського [68–70], В. Давидова [71–73] та ін., що
сягають другої половини ХХ ст., уже висвітлено питання орієнтування на
засвоєння вмінь та способів діяльності учнів.
В Америці орієнтована на компетентності освіта (Сompetency-Based
Education – CBE) формувалася в 1970-х рр. в загальному контексті
запропонованого

професором

Н. Хомським поняття

Массачусетського

«компетенція»

в

університету

методиці

навчання

(США)
мови

(Трансформаційна граматика, 1965 р.). Згідно з поглядами вченого існує
фундаментальна відмінність між компетенцією (знанням своєї мови тим, хто
говорить і хто слухає) і вживанням (реальним використанням мови в
конкретних ситуаціях). Тільки в ідеалізованому випадку вживання є
безпосереднім відображенням компетенції [74].
На основі дослідження еволюції поняття «компетентність» в освіті
американський дослідник П. Хагер виокремлює такі етапи цього процесу:
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перший (1960–1970 рр.) – біхевіористичне трактування поняття, коли
компетентність розуміли як просту демонстрацію діяльності в межах
виконання окремих фрагментів завдань, спрямованих на розвиток навичок;
другий (1970–1990 рр.) – розуміння компетентностей як навичок
загального характеру, що визначають суть майбутньої діяльності;
третій (з 1990 р.) – трактування компетентностей як таких, що
обов’язково потребують і елементу виконання, і володіння індивідуумом
певними інтелектуальними, моральними та соціальними якостями [75].
Аналіз робіт з проблеми компетенції та компетентності, що виконала
російська вчена І. Зимня, дає можливість умовно виділити три етапи в
становленні компетентнісного підходу в освіті.
Перший етап (1960–1970 рр.) – характеризується введенням у науковий
апарат категорії «компетенція», створенням передумов розмежування змісту
понять «компетенція» та «компетентність». У цей період у теорії навчання
мов починається дослідження різних видів мовної компетенції; Д. Хаймс
вводить поняття «комунікативна компетентність» [76].
Другий етап (1970–1990 рр.) – характеризується використанням
категорій «компетенція» / «компетентність» у теорії та практиці навчання
мови, а також професіоналізму в управлінні, керівництві та менеджменті; у
цей період британським психологом Дж. Равеном розроблено зміст поняття
«соціальні компетенції / компетентності»; уточнюється співвідношення між
поняттями «компетенція» та «компетентність»: «компетентність складається
з великої кількості компонентів, багато з яких відносно незалежні один від
одного … ці компоненти можуть замінювати один одного в якості складників
ефективної поведінки». При цьому Дж. Равен припускає, що «види
компетентності» суть «мотивовані здібності» і на підтвердження власного
припущення приводить 37 видів компетентностей, в основі яких лежать
якості особистості, що дозволяють адаптуватися до вимог суспільства [77].
У цей же період з’являються моделі освіти, в яких зроблено спробу
вийти за межі знаннєвої парадигми освіти: по-перше, культурологічна модель

78

змісту освіти В. Краєвського та І. Лернера, що реалізувала ідею відображення
сукупності основних видів досвіду особистості [70]. По-друге, модель освіти
М. Кагана та В. Ледньова [78; 79], в якій основою змісту освіти є діяльність
людини, представлена такими її видами, як практично-перетворювальна,
пізнавальна, комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, естетична.
Формування низки компетентностей як бажаного результату освіти
Г. Халаж розглядає як відповідь на вимоги європейського суспільства
(збереження

демократично

відкритого

суспільства,

мультилінгвізм,

мультикультура, нові вимоги ринку праці, розвиток комплексних організацій,
економічні зміни і т. д.) [80].
Ж. Делор визначив основні глобальні компетентності, сформулював
чотири принципи, на яких вибудовується освіта: навчитися пізнавати,
навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися жити (доповідь
міжнародної комісії з освіти для ХХІ ст. «Освіта. Прихований скарб») [54]. За
А. Деркачем, одна з компетентностей наголошує: «Навчитися робити для
того, щоб набути не тільки професійну кваліфікацію, але й у більш широкому
сенсі компетентність, що дозволить долати численні ситуації та працювати в
групі» [81, с. 12].
Третій етап (з кінця 1990-х рр. – до наших днів) – характеризується
визначенням головних понять компетентнісного підходу в освіті, в основі
якого лежить поняття «компетентність». Так, А. Маркова, аналізуючи
професійну компетентність учителя, виділяє такі її види: спеціальну,
соціальну, особистісну та індивідуальну [82; 83].
Узагальнюючи роботи вітчизняних та закордонних учених, І. Зимня
говорить про «нову парадигму результату сучасної освіти», який би сприяв
розв’язанню глобального завдання забезпечення входження людини в
соціальний світ, його продуктивній адаптації в цьому світі, що викликають
необхідність постановки питання забезпечення освітою більш повного,
особистісно та соціально інтегрованого результату [84; 85]. Як бачимо,
періодизація етапів становлення компетентнісного підходу за І. Зимньою
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збігається з етапами, окресленими П. Хагером.
Цікавою з погляду класифікації етапів становлення компетентнісного
підходу в освіті є позиція української вченої О. Лошкіної, яка наголошує на
відсутності (розмитості) меж між етапами періодизації компетентнісного
підходу. Отже, наслідком такого підходу є відсутність завершеності (часу
закінчення) етапів класифікації [86; 87].
Цілком очевидно, що в наш час компетентнісний підхід перестав бути
локальною теорією, від якої неможливо відгородитися, інакше на суспільство
чекають економічні, соціальні та політичні проблеми. За таких умов згідно з
логікою теорії цивілізованого виклику Ж. Делора та В. Хутмахера на
сьогодні теоретики компетентнісного підходу не тільки визнали його
доцільність, але й створили умови для ґрунтовних змін цілей освіти, її змісту
та усвідомлення освітніх результатів [54; 88].
Компетентнісний підхід потрактовано в багатьох системах освіти як
новий, що впливає не тільки на саму структуру знань, а й на якість освіти в
цілому. Аналізуючи феномен трансформації сучасних суспільств, відомий
американський письменник, соціолог та футуролог Е. Тоффлер стверджує,
що світ, який швидко утворюється від зіткнення нових цінностей і
технологій, нових геополітичних відносин, нових стилів життя й засобів
сполучення, вимагає абсолютно нових ідей і аналогій, класифікацій і
концепцій [89; 90]. Утілення таких ідей і концепцій потребує модернізації
(оновлення) змісту освіти – розроблення нових стандартів, оновлення
навчальних програм та підручників.
Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та світу
(Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Німеччина, Франція) та
деякі країни Східної Європи (Угорщина, Румунія, Молдова, Литва)
розпочали ґрунтовну дискусію стосовно того, як дати людині належні
знання, вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної взаємодії з
технологічним суспільством, що має потужну динаміку розвитку. Такі відомі
міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, як ЮНЕСКО,
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ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва
та

розвитку,

Міжнародний

департамент

стандартів

тощо,

вивчають

проблеми, пов’язані з появою компетентнісно орієнтованої освіти [91].
Пріоритетність компетентнісного підходу до організації освітнього
процесу визначають прийняті урядом України нові нормативні документи –
Закон «Про освіту», Концепція реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 р., Державний стандарт базової і
повної загальної середньої освіти, Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 р. та ін. Так, у Концептуальних засадах
реформування
наголошено,

загальної
що

«нові

середньої
освітні

освіти

«Нова

стандарти

українська

будуть

школа»

ґрунтуватися

на

«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування
ключових компетентностей ціложиттєвої освіти» (18.12. 2006), але не
обмежуватимуться ними» [55, с. 12]. Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 р. передбачає «оновлення цілей і змісту освіти на
основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування
світового досвіду та принципів сталого розвитку; перехід від процесної до
результатної, компетентнісної парадигми освіти» [92]. У Державному стандарті
базової і повної загальної середньої освіти зазначено, що освіта «ґрунтується на
засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що
реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту
базової і повної загальної середньої освіти» [93].
Упровадження компетентнісного підходу переакцентовує увагу зі
знаннєвої

моделі

компетентнісну.

освіти

Причинами

(традиційної
таких

системи

зрушень,

освіти)

на

думку

на

модель

Н. Бібік,

є

надлишковість знань, їх розірваність, слабкий зв’язок з дійсністю, потребами
практики. Саме компетентнісний підхід дозволяє подолати неузгодженість
між обсягом і актуальністю змісту освіти [94, с. 26].
Розробленням

теоретико-методологічних

основ

упровадження

компетентнісного підходу на пострадянському просторі займалися С. Бондар,
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В. Болотов, І. Гушлевська, О. Дубасенюк, І. Єрмаков, І. Зимня, В. Лозова,
А. Маркова, О. Овчарук , О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко, В. Сєріков,
С. Трубачова, Ю. Рубін, А. Хуторськой, С. Шишов, В. Шаріпов та ін. Аналіз
наукового доробку цих дослідників дав можливість зробити висновок, що
терміни «компетентність», «компетенція», «ключова компетенція» у них
мають дещо інше тлумачення порівняно з дефініюванням цих понять їхніми
європейськими колегами.
У працях О. Ляшенка [95–98], О. Овчарука [99], Л. Паращенко [100;
101], О. Пометун [102–104], Л. Сохань [105], Р. Швай [48; 106], де висвітлено
проблеми

впровадження

компетентнісно

орієнтованого

навчання,

формування у випускників шкіл ключових компетентностей оцінено як
інноваційну

педагогічну

діяльність.

Упровадження

компетентнісно

орієнтованої освіти має сприяти соціальній адаптації молодої людини,
становленню її як суб’єкта і проектувальника власного життя, усвідомленню
свого призначення та життєвого шляху.
Питання побудови системи вищої освіти на основі компетентнісного
підходу розробляли такі вчені, як В. Болотов, А. Баранніков, М. Жалдак,
В. Краєвський, І. Драч, А. Кузнецов, В. В. Лаптєв, Дж. Равен, С. Раков,
М. Рижов, І. Фрумін, А. Хуторськой та ін. Проблемні питання взаємозв’язку
компетентностей і компетенцій, їх класифікація, а також критерії їх
оцінювання висвітлені в працях Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмакова,
М. Жалдака,

О.

Овчарук,

Л. Паращенко,

О. Пометун,

О.

Савченко,

М. Степко, С. Трубачова та ін.
Таким чином, на сьогодні компетентнісному підходу належить чільне
місце в сучасній національній освіті, освіті близького зарубіжжя, а передусім
у європейській освіті. Водночас аналіз науково-методичної літератури
засвідчує,

що

просування

компетентнісної

освіти

супроводжується

масштабними дискусіями щодо низки питань, починаючи від власне
трактування

поняття

та

закінчуючи

компетентностей й їх оцінювання.

технологіями

формування
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Результати

аналізу

літературних

джерел

і

практики

вивчення

природничих дисциплін засвідчують неоднозначність у поглядах щодо
актуальності та можливості впровадження компетентнісного підходу в
навчальний

процес.

Насамперед

це

стосується

ключового

поняття

«компетентність», дефініції якого часто подають через усталені для
вітчизняної педагогіки поняття «знання», «уміння», «навичка» або просто
підміняють ними.
Останнє свідчить про те, що компетентнісний підхід ще не набув
належного відображення в нормативних документах, особливо в тих їх
частинах, що стосуються освітньої галузі «Природознавство». Чинні
нормативні документи оперують звичними для вітчизняної педагогіки
категоріями ЗУНів (знання, уміння, навички), здібностей, уявлень та ін., що,
у свою чергу, призводить до консервативного сприйняття вчителями
природничих предметів ідеї компетентнісно орієнтованого навчання та
подальшого використання ЗУНівських підходів до оцінювання навчальних
досягнень учнів [107].
На думку А.

Жафярова, ЗУНівець є тим, хто «уповільнився»,

«зупинився» і не продовжує вдосконалювати та оновлювати свою освіту, –
претендент на перехід у категорію «бомжа» [108, с. 165]. Збільшення
кількості «бомжів» дослідник пояснює декількома причинами:
–

ЗУНівська система освіти не формує особистості, потягу до інновацій

та творчості, безперервної самоосвіти та самовдосконалення (суб’єктивна
причина, що залежить від конкретної особистості);
–

збільшення швидкості подвоєння результатів наукової діяльності

людства. Так, період часу Т, за який результати наукової діяльності людства
подвоюються, є змінною величиною і для ХХ ст. дорівнював близько 10
рокам. ХХІ ст. у цьому плані є «скаженим» століттям через те, що параметр Т
став надзвичайно коротким: наприклад, період подвоєння результатів з
інформатики становить 1,5 роки, а з нанотехнологій – 3–4 роки і т. п.
Водночас зменшення періоду подвоєння результатів наукової діяльності
людства суттєво збільшує кількість наукомістких технологій, наслідки яких,
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у свою чергу, унікальні. А. Жафяров на прикладі роботи автомобільного
заводу Рено (РФ) наводить такі дані: а) на заводі Рено 100 операторів на
станках-автоматах, створених на основі сучасних наукомістких технологій,
виробляють більше машин кращої якості, ніж 20000 працівників на заводі з
виробництва автомобіля «Лада»; б) продуктивність праці з виробництва
легкових авто в Росії в 20 разів менша, ніж у розвинених державах; в) США
виробляють 20 % обсягу світового валютного продукту, а РФ – 2 %
[108, с. 166].
Причина такого розвитку закордонних держав полягає в узгодженій
взаємодії системи освіти, науки та ринку (економіки), а також у тому, що
західна система освіти побудована на компетентнісній основі, яка
реалізується у провідних вишах за принципом: ЗУН – дослідник – розробник
– менеджер.
Указані недоліки ЗУНівського підходу є шкідливими не тільки для
системи освіти, але й для системи науки та економіки. У контексті сказаного
пригадаємо відому теорему К. Геделя, згідно з якою в суперечливій системі
аксіом будь-яку теорему можна довести як істинну [109]. Перспективою
твердження К. Геделя є те, що раціональне зерно педагогічної теорії
компетентнісного підходу буде втрачено, а педагогічна наука повторить
фейєрбахівську помилку: разом із брудною водою вихлюпне і дитину.
Таким чином, забезпечення чистоти педагогічної теорії в питаннях
компетентнісного підходу є першочерговим завданням сучасної науки. Більш
того, є декілька причин, що обумовлюють необхідність розвитку теорії
компетентнісного підходу в освіті, а саме: 1) компетентнісний підхід є
методологією всієї системи освіти; 2) стандарти підготовки бакалаврів та
магістрів потребують уведення компетентнісного підходу в навчальний
процес; 3) компетентнісний підхід є своєрідною платформою, на основі якої
аспіранти та докторанти будують свої наукові дослідження; 4) система освіти,
побудована на компетентнісній основі, є гуманнішою, ніж ЗУНівська система.
Резюмуючи, можна зробити висновок: філософія освіти в розвинених
країнах, побудована на компетентнісному підході, дає правильний напрям
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розвитку системи освіти, науки та економіки, в основі розвитку яких
ринкові відносини. На жаль, на відміну від розвинених світових країн,
сьогодні в державах пострадянського простору (в тому числі й Україні)
ефективність системи освіти вимірюється суто формальним показником,
яким є відсоток професорсько-викладацького складу з науковими
ступенями та вченими званнями у закладі вищої освіти (відсоток
аспірантів/докторантів,

які

закінчили

аспірантуру/докторантуру

із

захистом дисертації; відсоток статей, опублікованих у фахових виданнях
і т. ін.). Такий показник на тлі зниження якості наукових робіт рівнів
кандидатської та докторської дисертацій у цілому стає на заваді прогресу
системи освіти і науки в Україні, що проявляється в низькому світовому
рейтингу українських закладів вищої освіти.
Останнє фіксується низькими показниками, що мають українські
заклади вищої освіти: якість випускників (елемент самооновлення і
розвитку академічної освіти) – проявляється в кількості випускників, що
отримали за власні досягнення протягом кар’єри галузеві відзнаки та
Нобелівську премію; якість професорсько-викладацького складу або ж
якість навчання в університеті визначається кількістю професорів, що
мають галузеві та Нобелівські премії, а також кількістю широко
цитованих у наукових колах дослідників; отримання та оприлюднення
(публікація) оригінальних експериментальних даних у журналах з
високим індексом цитування.
Так, якщо керуватися Вебометричним рейтингом університетів світу
(англ. Webometrics ranking of world’s universities), в якому оцінено ступінь
представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі, то Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, посідаючи 1 місце в
національному рейтингу вишів, у світовому рейтингу був на 1023 позиції
в 2016 р. (у 2017 р. позиція вишу у світовому рейтингу стала 1214).
Така ситуація в цілому потребує суттєвого реформування наявної
системи освіти в поєднанні зі збільшенням інвестицій з боку держави в
дослідницьку та інноваційну сфери.
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1.2.2. Зміст поняття «дослідницька компетентність» та її місце в
системі ключових компетентностей
Компетентнісний підхід в освіті ґрунтується на важливому понятті
«компетентність», інтерпретація якого для нас є визначальною.
Німецький

учений

В. Брецінка

простежив

походження

поняття

«компетентність» від грецького аρετή, що в стародавній Греції означало
«вищість», «доброчесність», «майстерність», «уміння». Наголошуючи на
домінуванні на початковому етапі значення «вищість», учений зазначає, що в
цьому сенсі корінь слова став основою для створення нового – «aristos»
(«аристократичний») [110]. Поступово аρετή почали використовувати для
позначення відносно постійної якості особистості, що цінується суспільством
[111, с. 2].
Аналіз науково-методичної літератури у сфері педагогічних досліджень
щодо історії походження терміна «компетентність» засвідчує: 1) термін
«компетентність» (лат. competо – домагаюсь, відповідаю, підходжу)
вживають порівняно недавно (у 60-х роках минулого століття в США,
Великобританії й Німеччині під висловом «компетентнісна освіта» розуміли
досягнення певного освітнього результату); 2) у тлумаченні наведених
понять, а також у визначенні складників ключових компетентностей у
сучасній педагогічній науці та практиці немає одностайності.
Аналіз закордонних видань з проблеми дослідження показує, що
переважно застосовують такі терміни: «competentia» (від лат. – коло питань, в
яких людина добре обізнана, пізнала їх та має досвід); «сompetence» /
«competency» (англ.); Kompetenz (нім.). Оксфордський словник тлумачить
поняття «компетентність» (competence / competency) як «здатність виконати
щось успішно чи ефективно» або як «уміння, необхідне для виконання певної
задачі»; терміни «компетентність» та «компетенція» є синонімами [112,
с. 307]. Дещо інший акцент у розумінні цієї категорії ставить англійський
дослідник Т. Гіланд, який визначає компетентність (competence) як «здатність
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виконати специфічну діяльність відповідно до запропонованого стандарту»
[113, с. 487]. У свою чергу, голландський науковець Х. Бієманс окреслює
компетентність як «здатність людини досягти певних здобутків» [114, с. 523].
Б. Ельконін визначає компетентність як кваліфікаційну характеристику
індивіда, що береться в момент його залучення до діяльності. Оскільки в
будь-якій дії є два аспекти – ресурсний і продуктивний, то саме розвиток
компетентностей визначає перетворення ресурсів на продукт [115].
Оскільки за логікою речей зміст поняття компетентність співвідноситься
з такими традиційними для педагогіки останніх років поняттями, як «набуті
знання», «уміння», «навики», «здібності», «здатності», то О. Овчарук під
компетентністю пропонує розуміти комплекс знань, умінь і навичок та
досвіду застосування їх для здійснення діяльності, метою якої є досягнення
певних цілей, ставлення до процесу та результатів виконання цієї діяльності
[99, с. 66].
У педагогіці під компетентністю людини розуміють спеціально
структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що набуваються в
процесі навчання. Вони дають змогу людині визначати, тобто ідентифікувати
та розв’язувати незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, що є
характерними для певної сфери діяльності [92, с. 66].
У матеріалах роботи семінару МОН України та Проекту ПРООН
«Освітня політика та освіта «рівний – рівному» «Компетентнісний підхід до
формування навчальних програм 5-го класу з базових дисциплін для 12річної школи» (червень 2004 р.) компетентність трактують як інтегровану
характеристику особистості, що формується «через досвід, знання, вміння,
ставлення, поведінкові реакції» [99, с. 93].
Міжнародна комісія Ради Європи у своїх документах розглядає
компетентності

як

загальні,

або

ключові

вміння,

базові

вміння,

фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, крос-навчальні
вміння або навички, ключові уявлення, опорні знання [89]. На думку
експертів Ради

Європи, компетентності

передбачають:

спроможність
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особистості сприймати та відповідати на індивідуальні та соціальні потреби;
наявність у людини необхідної для цього системи цінностей, знань і навичок
[103, с. 67; 116].
Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнення та
освіти (International Board of Standarts for Training, Performance and Instruction
– IBSTPI)

тлумачить

компетентність

як

спроможність

кваліфіковано

здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття
«компетентність» містить набір знань, умінь та навичок, що дають змогу
особистості ефективно діяти за певних обставин або виконувати відповідні
функції, що відповідають певним стандартам у галузі професії або виду
діяльності [99, с. 7–8; 117, с. 1].
«Великий тлумачний словник сучасної української мови» так подає
значення слова «компетентний»: який має знання в якій-небудь галузі та який
з чим-небудь добре обізнаний, тямущий / який ґрунтується на знанні,
кваліфікований [118, с. 560].
Велика Радянська Енциклопедія трактує поняття «компетентність» як
певну суму знань у особи, що дозволяють їй судити про що-небудь,
висловлювати авторитетну, переконливу думку. Компетентний – значить
обізнаний у певній галузі; такий, що має право на основі своїх знань і
повноважень робити або вирішувати що-небудь, судити про щось [119].
У

«Новому

тлумачному

словнику

української

мови»

слово

«компетентний» має таке значення: «1) який має достатні знання в якійнебудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який
ґрунтується на знанні; кваліфікований; 2) який має певні повноваження;
повноправний, повновладний» [120, с. 874]. Словник російської мови
С. Ожегова поняття «компетентний» трактує як «обізнаний, авторитетний в
якій-небудь галузі; який володіє компетенцією» [121, с. 289].
Тлумачний

словник

сучасної

російської

мови

значення

слова

«компетентний» подає так: «обізнаний, визнаний знавець з певного питання;
який володіє компетенцією, повноправний» [122, с. 358]. Сучасний тлумачний
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словник російської мови так визначає слово «компетентний»: «який має
ґрунтовні знання в якій-небудь галузі. Заснований на обізнаності; вагомий,
авторитетний. Який володіє компетенцією; правочинний» [123, с. 282].
На сучасному етапі становлення української державності поняття
«компетентність» надійно закріпилося в науково-методологічному апараті
(глосарії) оновленої освіти в пропонованому європейськими країнами сенсі.
Так, у Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів указано, що
визначення знань учнів особливо важливо з огляду на те, що навчальна
діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань,
умінь і навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що
базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки
навчанню ... [124, с. 3].
У Державному стандарті базової і повної середньої освіти зроблено
спробу покласти в основу змісту освітніх галузей досягнення учнями
компетентностей. Так, «компетентність – набута в процесі навчання
інтегрована здатність особистості, яка складається зі знань, досвіду,
цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці» [93].
На основі наведених визначень та міркувань можна зробити висновок:


слово «компетентність» в українській і російській мовах уживають

зі значенням якості, характеристики особи, яка дає їй можливість (або навіть
дає право) виконувати певні завдання, приймати рішення, формулювати
судження в певній галузі. Основою цієї якості є знання, обізнаність, досвід
соціально-професійної

діяльності

людини.

Цим

закцентовано

на

інтегративному характері поняття «компетентність»;


у всіх визначеннях, наведених вище, необхідними компонентами

компетентності учнів в освітньому процесі є знання, вміння та навички, що
формуються та проявляються в навчально-пізнавальній діяльності. Це
перегукується

з

думкою

В.

Шарко,

яка,

розглядаючи

ієрархію

компетентностей учня, засвідчує, що навчально-пізнавальна компетентність
має формуватися всіма вчителями в навчальному процесі [125, с. 252].
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Відповідно до цього навчально-пізнавальна компетентність має охоплювати
інваріантний компонент (загальнонавчальні вміння) і варіативний компонент
(специфічні

вміння,

пов’язані

з

виконанням

навчально-пізнавальної

діяльності, характерної для окремої навчальної дисципліни). Таким чином,
процес формування в учнів уміння вчитися засобами конкретної навчальної
дисципліни (фізики) передбачає формування в них як загальнонавчальних,
так і спеціальних навчально-пізнавальних умінь.
Упровадження ключових компетентностей у зміст освіти здійснюється
багатьма міжнародними організаціями, серед яких однією з найвпливовіших
є ОЕСР. На сьогодні ОЕСР об’єднує 34 найбільш економічно розвинені
країни світу – більшість держав Європейського Союзу, США, Австралію,
Швейцарію, Норвегію, Південну Корею, Японію та ін. Стратегічним
завданням ОЕСР є підвищення економік країн – членів організації через
аналіз перешкод на шляху ефективності, зростання та інновацій. Оскільки
країни-члени ОЕСР відзначили, що з кінця ХХ ст. бракує наукових
досліджень з питань теоретичних і концептуальних засад знань, навичок і
компетентностей, то одним з напрямів роботи цієї організації є розв’язання
проблеми впровадження ключових компетентностей у зміст освіти [89].
У 1997 р. група експертів з різних галузей (освіта, бізнес, праця,
здоров’я), представники міжнародних, національних освітніх інституцій
започаткували

в

рамках

Федерального

статистичного

департаменту

Швейцарії та Національного центру освітньої статистики США й Канади
програму

«Визначення

та

вибір

компетентностей:

теоретичні

та

концептуальні засади» (Definition and Selection of Competencies – DeSeCo)
[91]. Мета створення програми – систематизація й узагальнення досвіду
багатьох країн щодо відбору й ідентифікації, а також забезпечення
подальшого розвитку ключових компетентностей.
Аналіз наукової літератури в галузі педагогіки та психології виявив, що і
саме поняття «дослідницька компетентність» як педагогічне явище, і місце
дослідницької компетентності в системі ключових компетентностей потребує
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подальшого ґрунтовного філософсько-методологічного розгляду. Не маючи
на меті давати нове визначення терміна «дослідницька компетентність»,
зробимо спробу висвітлити наявні трактування цього поняття, серед яких
визначимо, на наш погляд, найбільш досконале.
Наше дослідження базується на позиції, що процес пізнання має виключно
індивідуальний характер і пов’язаний з особистісним сприйняттям дійсності (Г.
Батищев, М. Бердяєв, В. Гумбольдт, Е. Ільєнков, О. Шпенглер та ін.). Таким
чином, залучення учнів до дослідницької діяльності з фізики необхідно
здійснювати тільки з позиції особистісно значущих для учнів проблем.
Аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що дослідницьку
компетентність залежно від методологічних і теоретичних поглядів
науковців розглядають по-різному. Так, з позиції системного підходу можна
стверджувати, що дослідницька компетентність є складовою професійної
компетентності (В. Адольф, Л. Голуб, А. Деркач, В. Лазарев, Т. Смоліна та
ін.), а також невід’ємним компонентом загальної та професійної освіченості
(Б. Гершунський, В. Лаптєв та ін.).
Такі психологи, як М. Данилов, А. Журавльов, Е. Зеєр, Т. Смоліна,
П. Ставський, Н. Тализіна, М. Чошанов, О. Шахматова, А. Щербаков та інші
з

позицій

знаннєво-операційного

підходу

розглядають

дослідницьку

компетентність як сукупність знань та вмінь, необхідних для виконання
дослідницької діяльності.
З позиції процесуально-технологічного підходу А. Хуторськой розуміє
під дослідницькою компетентністю здатність людини володіти відповідною
дослідницькою компетенцією, яка позиціонується вченим як результат
пізнавальної діяльності людини в певній науковій сфері, методи та методики
дослідження, якими вона повинна володіти для виконання дослідницької
діяльності, а також мотивація, позиція дослідника разом з ціннісними
орієнтирами [126].
Прихильники

функціонально-діяльнісного

підходу

(Б.

Ананьєв,

Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Шадріков та ін.) розглядають дослідницьку
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компетентність як сукупність особистісних якостей, необхідних для
виконання дослідницької діяльності, а саме: стійка спрямованість на
вирішення

поставленої

проблеми

дослідження;

захоплення

роботою,

нонконформізм; критичність та самокритичність, постійна незадоволеність
досягнутим результатом і т. ін. [82; 127; 128].
Компетентнісний підхід дозволив таким дослідникам, як В. Болотов,
А. Деркач, І. Зимня, В. Лаптєв, С. Осипова, В. Сєріков, В. Сластьонін,
А. Тряпіцина

та

іншим

розглядати

дослідницьку

компетентність

як

інтегративну характеристику особистості учня, що проявляється в готовності
та здатності самостійно оволодівати та отримувати системи нових знань
унаслідок перенесення змістового контексту діяльності від функціонального
до перетворювального. Основою для такого переходу є відповідні знання,
вміння, навички та способи діяльності.
С. Осипова дослідницьку компетентність представляє особистісно
інтегральною якістю, що виражається в готовності й здатності самостійно
освоювати і отримувати системи нових знань у результаті перенесення
смислового контексту від функціональної діяльності до перетворювальної
[129]. О. Бережнова розглядає дослідницьку компетентність учителя як
особливу функціональну систему психіки і пов’язану з нею цілісну
сукупність

якостей

людини,

що

забезпечують

їй

можливість бути

ефективним суб’єктом цієї діяльності [130].
Н. Сосницька, розглядаючи проблему формування компетентностей
особистості в умовах наскрізної інтеграції в чотирьох напрямах (наука,
технології, інженерія і математика – STEM-освіта), використовує термін
«науково-дослідницька компетентність», яку трактує як здатність учнів
здійснювати проектну та дослідницьку діяльність, спрямовану на розв’язання
конкретно-практичних завдань [131, с. 423].
М. Головань на основі трактування «компетентності» як інтегративного
утворення особистості, що поєднує знання, вміння, навички, досвід і
особистісні якості, дослідницьку компетентність розуміє як сукупність
системи знань, умінь і навичок дослідницької діяльності, інтересів, прагнень,
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ціннісних орієнтацій та мотивів самореалізації особистості [132, с. 29].
Т. Кузьмичова визначає дослідницьку компетентність як інтегративну
якість особистості, що охоплює сукупність знань, умінь, навичок, а також таких
особистісних якостей, як самостійність, ініціативність, цілеспрямованість, що, у
свою чергу, обумовлені досвідом дослідницької діяльності та забезпечують
самостійну дослідницьку діяльність. Вона наголошує, що дослідницька
діяльність учнів старших класів формується в результаті самостійної
дослідницької діяльності та забезпечує учню повноцінну реалізацію процесу
індивідуального пізнання, результатом якого є побудова системи наукового
пояснення світу як особистісно-діяльнісна характеристика, з одного боку, так і
виконання процесу саморозвитку та самореалізації як особистісно-оцінювальна
характеристика – з іншого [133, с. 15].
О. Ушаков дає таке визначення дослідницької

компетентності:

«... інтегральна якість особистості, що виражається в готовності й здатності
до самостійного пошуку вирішення нових проблем і творчого перетворення
дійсності на основі сукупності особистісно усвідомлених знань, умінь,
навичок, способів діяльності і ціннісних установок» [134, с. 7].


Ж. Шабанова трактує дослідницьку компетентність як інтегративну

особистісну якість, що проявляється в усвідомленій готовності та здібності
самостійно отримувати системи нових знань та опановувати їх у результаті
перенесення змістового контексту діяльності від функціонального до
перетворювального, базуючись на засвоєній сукупності знань, вмінь, навичок
та способів діяльності [135]. Дослідницька компетентність формується саме в
дослідницькій діяльності, яка в підлітковому віці проявляється найбільш
динамічно і пов’язана з цілим комплексом умінь, а саме: ставити мету
дослідження та пояснювати її; організовувати планування, аналіз, рефлексію,
самооцінювання власної навчально-дослідницької діяльності; ставити питання
до фактів, що спостерігаються; виявляти причини досліджуваних явищ;
ставити завдання та гіпотезу (гіпотези) дослідження; описувати результати та
формулювати висновки; в усній та письмовій формах представляти результати
дослідження з використанням інформаційних ресурсів.
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А. Воробйова дослідницьку компетентність школяра представляє
сукупністю знань, здібностей, уміннями, навичками і, відповідно, досвідом
дослідницької діяльності (рис. 1.3) [135].

Рис. 1.3. Складові дослідницької компетентності учня
Кожна з груп як складових дослідницької компетентності школяра
містить певні компетенції (див. табл. 1.4).
Таблиця 1.4

Здібності до дослідження,
вміння, навички
Досвід (старання,
стереотипи поведінки

Дослідницька компетентність учня

Знання

Структура дослідницької компетентності
1 основ наук (термінологія, основні закони)
основних термінів дослідження (об’єкт, предмет, мета дослідження,
2 задачі, актуальність, гіпотеза, методи, практичне значення роботи і т.
д.)
3 основних напрямів досліджень сучасної науки (на шкільному рівні)
4 етапів дослідницької діяльності
5 видів представлення результатів дослідження
6 критеріїв оцінювання дослідження
7 етики вченого юнацького віку
8 виділити проблему
9 визначити об’єкт і предмет дослідження
10 сформулювати тему дослідження
11 сформулювати мету та завдання дослідження
сформулювати гіпотезу та визначити план її підтвердження або
12 спростування
13 скласти план проведення дослідження
14 дібрати інформаційні джерела з теми
15 генерувати ідеї, шляхи вирішення проблем, варіанти проектів
16 припускати причини явищ та процесів
17 аналізувати, порівнювати, робити узагальнення та висновки
досягнутий результат з поставленими цілями та
18 співвідносити
завданнями дослідження
19 роботи з різними джерелами знань, ІКТ
20 вибору методів для проведення конкретного дослідження
21 роботи з найпростішими приладами
соціологічного опитування, анкетування, інтерв’ювання і т.
22 організації
д., роботи в команді та індивідуально
23 фіксації та обробки результатів дослідження
оформлення результатів дослідження та представлення їх до захисту
24 (науково-дослідницька робота, доповідь, тези, публікації, презентації і
т. д.), виступів перед слухацькою аудиторією
практичного значення (практичного виходу) результатів
25 бачення
дослідження
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Отже, серед дослідників немає однозначного трактування терміна
«дослідницька компетентність», що, у свою чергу, зумовлює необхідність у
рамках нашого дослідження вивчення теоретичного аспекту цього феномену
та окреслення власної позиції щодо його дефініції.
У форматі проблеми впровадження компетентнісного підходу в освітнє
середовище існує величезна кількість наукових праць, так чи інакше
пов’язаних

з

проблемою

формування

та

розвитку

дослідницької

компетентності учнів (студентів). Але є один із аспектів цієї проблеми, який
досліджений менше за інші – це проблема розвитку дослідницької
компетентності учнів в умовах профільного навчання [136].
Поділяємо думку В. Сластьоніна, згідно з якої структурні компоненти
дослідницької

компетентності

повинні

збігатися

з

компонентами

дослідницької діяльності, а єдність теоретичних і практичних дослідницьких
умінь має становити модель дослідницької компетентності [137]. Така
позиція пояснюється тим, що поняття компетентності розглядаємо з позиції
готовності учня діяти як у стандартних, так і в нестандартних ситуаціях.
Аналіз науково-методичної літератури з питань формування та розвитку
дослідницьких умінь та навичок учнів, а також власний досвід дають
можливість констатувати, що, з одного боку, є безсумнівні успіхи в такому
процесі, а з іншого – у процесі організації навчально-дослідницької роботи
учні відчувають труднощі в проведенні досліджень та оформленні їх
результатів;

навчально-дослідницька

діяльність

спрямована

лише

на

формування дослідницьких умінь і навичок, при цьому не враховуються
особистісно-смислові аспекти даної проблеми [133]. Останнє спричиняє те,
що

дослідницька

діяльність

учнів

у

процесі

вивчення

предметів

природничого спрямування має суто фрагментарний характер.
Таким чином, у дослідницькій діяльності чітко виокремлюються такі
складові: уміння виявляти проблему, формулювати гіпотезу, здійснювати
добір й аналіз необхідних даних для дослідження, добирати відповідні
методи проведення дослідження та обробки даних, фіксувати проміжні та
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остаточні результати дослідження, проводити обговорення та інтерпретацію
результатів дослідження, використовувати їх на практиці [131, с. 58].
Дослідницькі вміння становлять систему інтелектуальних (здатність до
аналізу і виділення головного, порівняння, конкретизації, узагальнення і
систематизації, доведення, класифікації) та практичних (опрацювання
літературних джерел, організація експерименту, спостереження за явищами і
процесами, опрацювання і застосування отриманих результатів тощо) умінь
особистості, необхідних для самостійного виконання дослідження. Фактично,
інтелектуальні вміння – це здатність учня ефективно проводити операції
мислення у випадку розв’язування проблемних ситуацій; практичні вміння –
це здатність особистості цілеспрямовано, якісно та успішно здійснювати
практичну діяльність, що ґрунтується на усвідомленому застосуванні знань,
навичок, досвіду й цінностей.
Активно вдосконалюючи свої вміння в процесі дослідницької діяльності,
учень має бути суб’єктом своєї освіти; а сама діяльність повинна створювати
реальні передумови для встановлення наступності між середньою та вищою
освітою, давати змогу максимально враховувати інтереси, можливості й
здібності учнів – усе це допоможе їм правильно зорієнтуватися в тій сфері, яку
вони собі оберуть [138]. При цьому ініціативне, самостійне, дослідницьке
ставлення до дійсності, інших людей та до самого себе як дослідника є одним
з найважливіших елементів свідомого підходу до необхідності розвитку
дослідницької компетентності учня.
Дослідницька компетентність розкриває рівень розвитку розумових
процесів і дослідницьку активність:
- бачити і виокремлювати проблеми, будувати припущення щодо їх
вирішення, уміти поставити завдання, виявити в ньому його умови;
- уміти робити припущення про можливі причини і наслідки явищ
матеріального й ідеального світу, висувати гіпотези, обґрунтовувати їх;
- утримувати одночасно кілька значень складних явищ, подій, текстів,
висловлювань і т. п.
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Формування дослідницької компетентності базується на ідеї інтеграції,
цілісності подання змісту дослідницької діяльності, дає змогу проводити
дослідження на метапредметному рівні й відпрацьовувати технології з
виділенням компетентності цієї дослідницької діяльності: цілепокладання;
цілевиконання; рефлексії меж і результату дослідницької діяльності [136].
Особливостями

дослідницької

компетентності

(показниками

багатомірності) є:
неалгоритмічність – використання евристичних підходів у процесі
дослідницької діяльності;
поліфункціональність,

універсальність

і

надпредметність

–

використання учнем елементів дослідницької діяльності в інших навчальних
та життєвих ситуаціях;
багатомірність – застосування учнем у процесі дослідницької діяльності
аналітичних, комунікативних, критичних умінь, а також здорового глузду;
мобільність, рухливість, варіативність – здатність учня в результаті
глибокого усвідомлення мети майбутньої діяльності, аналізу зовнішніх умов
та оцінювання імовірності її досягнення приймати оптимальні рішення щодо
способу дії, приймати програму дій, мобілізувати власні можливості для
досягнення мети, а також коригувати їх у контексті специфіки діяльності
[139, с. 12].
Іншою проблемою, що постає перед педагогічною наукою, є,
безперечно, визначення місця дослідницької компетентності в системі
компетентностей, затверджених нормативними документами у сфері освіти.
Взявши за основу Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти, зауважимо, що дослідницька компетентність не належить до переліку
ключових та предметних (галузевих) компетентностей: «До ключових
компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною,
рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі
природознавства

і

техніки,

інформаційно-комунікаційна,

соціальна,

громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна
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компетентності, а до предметних (галузевих) – комунікативна, літературна,
мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична,
проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча,
історична і здоров’язбережувальна компетентності» [93].
Виникає свого роду суперечність: з одного боку, в нормативному
документі, яким є Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти, такої компетентності немає, а з іншого – цей термін активно
обговорюється науковцями, методистами та вчителями.
Аналіз

науково-методичної

дослідницьку

компетентність

професійних

компетентностей,

компетентностей,

і

до

літератури

виявив,

розглядають

як

яку

віднести

можна

предметних.

що,

по-перше,

з

важливих

одну

Віднесення

і

до

базових

дослідницької

компетентності до базових є певною мірою виправданим, адже її
формування передбачає поєднання певного комплексу знань, умінь та
навичок, яких учні набувають як протягом засвоєння всього змісту освіти,
так і у процесі вивчення різних навчальних дисциплін.
По-друге,

дослідницьку

компетентність

відносять

до

загальнопредметних, оскільки без неї неможливе успішне засвоєння
навчальних дисциплін, що потребують високого рівня усвідомлення,
систематизації та узагальнення.
Аналіз Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти відносно структури компетентностей, як ключових так і предметних
(галузевих), дав можливість зробити висновок, що феномен дослідницької
компетентності полягає в тому, що вона має: 1) міждисциплінарний
характер, оскільки належить до поняттєвого апарату різних наук (фізика,
астрономія, математика, біологія, хімія тощо), які інтенсивно оперують
різними аспектами дослідницької компетентності; 2) міжкомпетентнісний
характер, а тому може бути віднесена як до ключових, так і до предметних
компетентностей.
Поділяємо позицію багатьох учених-педагогів (В. Болотов, І. Зимня,
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С. Осипова, О. Ушаков, А. Хуторськой та ін.), згідно з якою дослідницьку
компетентність варто відносити до ключових компетентностей. Ці
науковці вважають, що дослідницька компетентність формується на основі
вродженої якості будь-якої людини (дослідницька поведінка), а також
містить цілий комплекс елементів, що належать до складу різних ключових
освітніх компетентностей. Наприклад, І. Зимня розглядає дослідницьку
компетентність як своєрідний компонент компетенції, що належить до
сфери діяльності людини [85]. Водночас А. Хуторськой розглядає
дослідницьку компетентність як частину пізнавальної компетентності
[140], а А. Баранников дослідницькій компетентності відводить окреме
місце з-поміж ключових компетентностей [141].
Системний аналіз наукових праць щодо проблеми сутності поняття
«дослідницька компетентність» і формування цієї якості в учнів сприяв
визначенню

дефініції

дослідницької

компетентності

як

складного

інтегративного утворення, під яким розуміємо наявність в учня сукупності
знань, здібностей, умінь і навичок виконання дослідницької діяльності в
освітньому процесі, в результаті якої учень отримує нові знання, новий
інтелектуальний продукт, винаходить новий спосіб вирішення проблеми. Усі
ці якості учня уможливлюють його ефективну взаємодію з іншими
учасниками освітнього процесу і найбільш повну реалізацію учня в цьому
процесі.
Особливістю розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
навчанні фізики є те, що наповнення цієї якості при її суб’єктній орієнтації
безперервно змінюється в часовому вимірі залежно від інтенсивності
інформаційного впливу соціуму на учня як суб’єкта педагогічного процесу.
Така складна сутність поняття «дослідницька компетентність» дають
широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з різних предметів у
процес розвитку дослідницької компетентності учнів з фізики ліцею
природничо-математичного напряму диференціації шляхом активного їх
залучення до дослідницької діяльності.
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1.3. Дефініція поняття «дослідницька діяльність»
Потреба досліджувати навколишній світ є однією з найбільших
цінностей та особливостей психіки людини, що забезпечує умови її адаптації
до зовнішнього середовища. Одним з ефективних способів задовольнити цю
потребу є залучення старшокласників до дослідницької діяльності з фізики як
на уроках, так і в позаурочний час.
З

метою

розуміння

суті

поняття

«дослідницька

діяльність»

проаналізуємо його складові.
Дослідження (учнівське, навчальне)
Слово дослід (експеримент) визначено як форму пізнання об’єктивної
дійсності, один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення
явищ відбувається за допомогою доцільно відібраних або штучно створених
умов, що забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідно
для встановлення закономірних зв’язків між явищами [142, с. 310].
Словник української мови визначає слово досліджувати у двох
значеннях: 1) піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою
пізнання, з’ясування чогось; 2) ретельно обстежувати кого-, що-небудь,
уважно ознайомлюватися з чим-небудь для встановлення чогось [143, с. 385].
Сучасний тлумачний психологічний словник розкриває зміст поняття
дослідження (метод дослідження) (від methodos – грец.) як спосіб організації
діяльності, що обґрунтовує нормативні засоби здійснення наукового
дослідження. Шлях дослідження, що випливає із загальних теоретичних
уявлень про сутність досліджуваного об’єкта [144, с. 248].
На думку Г. Шумицької, учнівське дослідження – це форма
поглибленого навчання й наукової підготовки майбутнього фахівця, де
кінцевою метою є здобуття нових знань та вміння застосовувати їх на
практиці [145, с. 70].
О. Леонтович під навчальним дослідженням учнів розуміє освітній процес,
що реалізовується на основі технології дослідницької діяльності. Основними
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характеристиками такого дослідження, на думку вченого, є: 1) виділення в
навчальному матеріалі проблемних точок, що передбачають неоднозначність;
спеціальне конструювання навчального процесу «від цих точок» або проблемне
подання матеріалу; 2) розвиток навички формування або виокремлення кількох
версій, гіпотез (погляд на об’єкт, розвиток процесу тощо) за обраною
проблемою, їх адекватне формулювання; 3) розвиток навички роботи з різними
версіями на основі аналізу свідчень або першоджерел (методики збору
матеріалу, порівняння та ін.); 4) робота з першоджерелами, «свідченнями» під
час розроблення версій; 5) розвиток навичок аналізу і прийняття на основі
аналізу однієї версії як істинної [146, с. 67].
Діяльність
Діяльність є процесом взаємодії людини з навколишнім світом, у якому
людина реалізує своє ставлення до світу: до самої себе, інших людей,
предметів, явищ тощо. У діяльності одночасно проявляються людська
індивідуальність, її сутність і об’єктивний світ. Дієвість механізму такої
взаємодії розкривається через виявлення призначення кожного структурного
елементу діяльності, що в сукупності характеризують діяльність як систему.
У навчальному процесі діяльність – широке поняття, яке, крім знань,
умінь і навичок, передбачає мотиваційний, оцінний та інші аспекти навчання.
У філософії термін «діяльність» трактується як форма активності, що
характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем бути причиною
змін у бутті [147]. Психологічна енциклопедія визначає діяльність як
активність суб’єкта, спрямовану на взаємодію з навколишнім середовищем з
метою задоволення власних потреб [148]. Український педагогічний та
соціолого-педагогічний словники трактують діяльність як спосіб буття
людини у світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Основні компоненти
діяльності:

суб’єкт

з

його

потребами;

мета,

відповідно

до

якої

перетворюється предмет на об’єкт, на який спрямовано діяльність; засіб
реалізації мети; результат діяльності [149; 150].
Процес

діяльності

має

декілька

етапів:

1)

постановка

мети,
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2) конкретизація завдань, 3) розроблення плану, схем дій, які потрібно
виконати, 4) перехід до предметних дій з використанням певних засобів та
прийомів, 5) власне виконання необхідних процедур, 6) порівняння ходу
особистої навчальної діяльності та її проміжних результатів із поставленою
метою, 7) внесення коректив у свою подальшу діяльність.
Саме такий підхід, при якому в процесі освоєння реальності (у процесі
діяльності) учень зазнає внутрішніх особистісних перетворень, отже, засвоює
культурно-історичні

досягнення,

становить

ядро

освітнього

процесу

особистісно орієнтованого типу, органічною складовою якого, на нашу
думку, має стати самостійна пізнавальна діяльність.
Дослідницька діяльність
О. Марченко під дослідницькою діяльністю розуміє творчий процес
взаємодії двох суб’єктів (учителя й учнів) з метою пошуку відповіді на
невідоме, у ході якого між ними відбувається трансляція культурних
цінностей і, як результат, формується світогляд. Учитель при цьому постає як
організатор умов для дослідницької діяльності, що стають поштовхом до
формування в учня внутрішньої мотивації розв’язувати будь-яку наукову чи
життєву проблему з творчої, дослідницької позиції [151].
С. Сєрова визначає дослідницьку діяльність як пізнавальну діяльність,
спрямовану на вироблення нових знань про об’єкти і процеси, поглиблення
вже накопичених знань з предмета, реалізацію власних бажань і
можливостей, задоволення інтересів, розкриття задатків та здібностей кожної
дитини. Ця діяльність передбачає отримання кожним її учасником
конкретного результату у вигляді сукупності знань і вмінь [152].
Н.

Білик

трактує

дослідницьку

діяльність

старшокласників

як

«самореалізацію власного творчого потенціалу, засіб розвитку аналітичносинтетичного мислення» [153]. Г. Колінець під дослідницькою діяльністю
розуміє «дієвий засіб підвищення якості й ефективності знань і вмінь,
складну динамічну систему, що є сукупністю волі, емоцій та інтелекту
особистості, спрямованих на пошук сутності природи речей та їх причиново-
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наслідкових зв’язків» [154].
О.

Леонтович

пропонує

таке

формулювання

цього

терміна:

«Дослідницька діяльність учнів – це освітня технологія, що використовує як
головний засіб навчальне дослідження. Дослідницька діяльність передбачає
виконання учнями навчальних дослідницьких завдань із завчасно невідомим
рішенням, що спрямовані на створення уявлень про об’єкт або явище
навколишнього світу під керівництвом спеціаліста – керівника дослідницької
роботи» [146].
М. Князян, аналізуючи сутність дослідницької діяльності констатує, що
це вид навчально-пізнавальної роботи творчого характеру, який, на думку
дослідника, націлений на пошук, вивчення й пояснення фактів і явищ
дійсності з метою набуття та систематизації суб’єктивно нових знань про них
[155, с. 19].
П. Мороз під дослідницькою діяльністю розуміє діяльність учнів,
пов’язану з пошуком відповіді на творче, дослідницьке завдання з наперед
невідомим рішенням, що передбачає наявність основних етапів, характерних
для дослідження в науковій сфері: постановку проблеми (або виділення
основного питання), вивчення теоретико-історичного матеріалу, пов’язаного
з обраною темою, висування гіпотези дослідження, добір методик
дослідження і практичне оволодіння ними, добір власного матеріалу з теми,
його аналіз та узагальнення, власні висновки. Такий ланцюжок є невід’ємною
частиною дослідницької діяльності, нормою її проведення, хоча не завжди в
процесі роботи над історичною проблемою наявність усіх ланок ланцюжка
необхідна [156].
О. Савенков, підкреслюючи, що в основі дослідницької поведінки лежить
психічна потреба пошукової активності в умовах невизначеної ситуації,
розглядає дослідницьку діяльність як особливий вид інтелектуально-творчої
діяльності, породжуваний у результаті функціонування механізмів пошукової
активності й вибудуваний на базі дослідної поведінки. Вона логічно поєднує
мотивувальні фактори

дослідницької поведінки (пошукову активність) і
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механізми її здійснення [157].
Таким чином, дослідницька діяльність є специфічним видом пізнавальної
діяльності, коли навчальне дослідження використовують як головний засіб
досягнення освітнього результату. У процесі дослідницької діяльності
учень, використовуючи наявні в нього знання, вміння й навички, опановує
специфічні способи діяльності з розв’язання навчальних проблем, розвиває
дослідницький тип мислення і свої дослідницькі вміння, а також самостійно
здобуває нові знання.
Подальший
дослідницьку

аналіз
діяльність

науково-методичної
називають:

літератури

1)

показав,

що

навчально-дослідницькою

(самостійно-дослідницькою) (В. Зюлін, Т. Коршунова, Н.

Недодатко);

2) пошуково-дослідницькою (пошуковою) (Б. Скоморовський, В. Редіна,
О. Павленко, Л. Тихенко); 3) науково-дослідницькою (науково-дослідною)
(Н. Дібрівська, В. Ростовський, Г. Цехмістрова).
Навчально-дослідницьку діяльність трактують як різновид навчальнотворчої діяльності школярів, що проводиться з дотриманням вимог до
наукових досліджень, передбачає створення оригінального соціального,
особистісно значущого продукту шляхом самостійного використання
засвоєних знань, умінь і навичок навчально-пізнавальної діяльності,
перенесення їх у нові умови, комбінування відомих способів чи створення
нових підходів до вирішення проблем [158, с. 246].
Навчально-дослідницька діяльність учнів охоплює:
 залучення елементів наукового пошуку до процесу вивчення певних тем
навчальних предметів, до виконання індивідуальних творчих завдань
дослідницького характеру (частково-дослідницька діяльність), виконання
реферативно-творчих дослідницьких робіт у процесі вивчення окремих
тем;
 залучення до роботи учнівського наукового товариства;
 організацію масових заходів для репрезентації виконаних реферативнодослідницьких, пошукових робіт: днів науки, тематичних конференцій
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тощо.
Пошуково-дослідницька діяльність є одним з видів діяльності, що
змушує дитину перебувати в постійному пошуку, на стадії дослідження, над
чимось експериментувати. Н. Лисенко вбачає особливість пошуководослідницької діяльності в тому, що вона здійснюється засобами, які дитина
пізнає теоретично, а також уміннями й навичками, набутими практично. Цей
вид дуже вдало поєднує чутливість і діяльність, що в повному обсязі
відповідає особливостям мислення дошкільника [159]. У науково-методичній
літературі пошуково-дослідницька діяльність ідентифікується з навчальнодослідницькою (дослідницькою).
Науково-дослідницькою називають таку діяльність, що пов’язана з
пошуком відповіді на творчу, дослідницьку задачу із заздалегідь невідомим
рішенням. Задача містить такі етапи: постановку проблеми; вивчення теорії із
зазначеної проблематики; добір методик дослідження і практичне оволодіння
ними; пошук необхідного матеріалу, його аналіз та узагальнення; власні
висновки [160].
Методиці організації науково-дослідницької діяльності учнів приділено
значну увагу в працях О. Леонтовича, М. Салміної, В. Сьоміна, В. Уруського,
А. Селезньова, Ю. Туранова та ін. Питання функцій науково-дослідницької
діяльності розглянуто в працях Б. Аканова, М. Каразіна, В. Ковальчука.
Спираючись на аналіз наукових робіт сучасних дослідників, можна
визначити такі функції науково-дослідницької діяльності учнів: пізнавальну,
освітню, комунікативну, креативну, виховну та самореалізації.
Аналіз науково-методичної літератури показує, що термін «науководослідницька діяльність» здебільшого вживають по відношенню до вищої
школи, оскільки саме така діяльність є одним із основних чинників, що
забезпечує підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою освітою. Її
результатом буде новий продукт у певній галузі знань.
Втім

така

діяльність

частково

наявна

і

в

загальноосвітньому

навчальному закладі, про що свідчать численні винаходи та патенти на
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винаходи, отримані учнями. Окрім того, необхідно сказати про контракти
провідних світових компаній з учнями – авторами проектів.
Поділяємо думку науковців Н. Недодатко та О. Павленко,
вважають недоцільним (та й неправомірним) використання

котрі
терміна

«науковість» щодо дослідницької роботи учнів. У навчальному процесі
дослідження має саме навчальний характер і передбачає розвиток
особистості, а не отримання об’єктивно нового результату, нових знань (як у
науці). Мета дослідницької діяльності в освіті – опанування учнями
функціональної навички дослідження як універсального засобу освоєння
дійсності, розвиток дослідницького типу мислення, активізація особистісної
позиції учня в освітньому процесі шляхом поглиблення суб’єктивно нових
знань (самостійно здобутих знань, нових та особистісно значущих для
конкретного учня) [161, с. 68].
Надалі в нашій роботі будемо вживати

термін

«дослідницька

діяльність».
1.4. Проблема змісту дослідницької діяльності учнів в історичному
контексті
1.4.1. Історія становлення дослідницького навчання (до ХХ ст.)
Проблема дослідницької діяльності дитини у процесі навчання є
актуальною впродовж усього періоду розвитку педагогічної науки. На
важливість самостійного пошуку в процесі формування особистості
вказували Я . Коменський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, К. Ушинський,
М. Монтессорі та ін. Залучення дитини до дослідницької діяльність
практикувалося як у зарубіжній, так і у вітчизняній теорії й практиці:
– Е. Пархерст (США); П. Блонський, К. Вентцель, Ш. Ганелін, В. Наталі,
А. Пінкевич, С. Шацький (РФ); Ж.-О. Декролі (Бельгія); П. Кергомар
(Франція); М. Монтессорі (Італія) та ін.);
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– європейська

«нова

школа»:

Е.

Демолен

(Франція);

А. Фер’єр

(Швейцарія); С. Френе (Франція) та ін.;
– «трудова школа»: Г. Кершенштейнер (Німеччина);
– «педагогіка дії»: В. Лай (Німеччина); П. Каптерев (РФ) та ін.;
– «експериментальна педагогіка»: Е. Мейман (Німеччина), Е. Лі Торндайк
(США) та ін.
Незважаючи на достатньо насичену історію практичного використання
дослідницьких методів навчання в освіті, сам термін «дослідницьке
навчання» (англ. аналог – exploratory education) увійшов у професійний обіг у
другій половині XX століття. Використовувати термін почали спочатку в
працях фахівців з порівняльної педагогіки (М. Кларін), а потім його почали
активно використовувати дослідники в галузі педагогічної психології
(А. Леонтович, О. Савенков та ін.).
Так, одним з перших активно впроваджував у практику навчання
дослідницькі методи Сократ – автор методу, названого згодом «сократичною
бесідою». На вулицях, площах, ринках Афін Сократ збирав велику аудиторію
слухачів, з якими проводив свої знамениті бесіди, що були доволі
специфічними: по-перше, у ході таких бесід співрозмовник самостійно
переконувався в правильності (або ж хибності) власних переконань; подруге, у ході бесід Сократ займав жартівливо-спотворену позицію вчителя,
який «нічого не знає». Як бачимо, окреслені риси сократівських бесід ріднять
їх з методами дослідницького навчання і в сучасній літературі зазвичай
іменуються «частково пошуковим» або «евристичним» методами [162; 163].
У Середньовіччі освіта у монастирських школах і навіть в університетах
розглядалася як виключно репродуктивна діяльність, а тому знайти в цю
епоху сліди дослідницького навчання вкрай складно – власний пошук учня
не підтримувався учителем. Якщо ж додати до цього сліпе заучування
учнями відповідей на запитання, що ставив учитель; нерозуміння вчителями
особливостей дитячої психіки; відсутність елементарних методичних знань;
намагання вчителя «запхнути» навчальний матеріал у голови учнів за
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допомогою різок та інших форм покарань, ситуація вимальовується просто
фатальна. Попри це середньовічні університети все ж залишалися центрами
наукової думки, в яких мали місце відкриття і де виникали нові знання [164].
Епоха Відродження привнесла в європейську культуру власний інтерес
до невід’ємної частини природи – людини. Відмова від релігійного
аскетизму та живий інтерес до вивчення навколишнього світу не могли не
позначитися на освіті й, передусім, на підвищенні уваги педагогів до
природної особливості дитячої природи – її пошукової активності. Сутність
виховання в епоху Відродження полягала у формуванні всебічно розвиненої
особистості, повноцінного громадянина.
У змісті навчання цього періоду активніше залучають предмети,
пов’язані з вивченням природи. В арсеналі педагогів з’являються такі
педагогічні інструменти, як ігри, прогулянки, екскурсії, де активно
використовують неприйнятні в середньовіччі способи отримання нових
знань:

спостереження,

самостійні

досліди

тощо.

Спроби

реального

наближення навчальної діяльності дитини до пізнавальної, відхід від
жорсткості виховання кардинально змінюють напрямок освітнього процесу,
усуваючи на другий план актуальні раніше питання про дисципліну та
покарання [165].
Подальші зміни в процесі виховання відбувалися в епоху Реформації,
головною ознакою якої є зменшення авторитету церкви як ідеологічного
форпосту феодалізму. Єзуїтське виховання

на противагу протестантизму

активно впроваджувало ідею пристосування методів виховання до методів
епохи Відродження. Це знайшло відображення у симбіозі крайнього
консерватизму і тотального підкорення особистості авторитету церкви;
безумовному пануванні з м’якою дисципліною, блискучим розвитком мислення
[166, с. 115]. У цей період посилюється увага вчителів до використання методів
пошукової діяльності у виховному процесі. Учні залучаються до спостережень
за навколишнім світом, виконують досліди і т. ін.
Епоха Просвітництва мала величезний вплив на всі сфери духовного
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життя суспільства. У цей період зростає авторитет науки, віра в розум
людини, завдячуючи якому вона в змозі змінити все в цьому світі. Саме ця
тенденція

стала

провідною

у

світогляді

мислителів

цієї

епохи

Я. Коменського, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Дж. Беллерса, Д. Дідро,
К. Гельвеція, Й. Песталоцці та ін.
Ґрунтовні досягнення в педагогіці належать видатному чеському
педагогові, просвітителю, ученому Я. Коменському. Учений, з одного боку,
як прибічник сенсуалізму наголошував на необхідності чуттєвого пізнання в
навчальному процесі, з іншого – став автором таких нововведень у процес
навчання, що уповільнили використання дослідницьких методів у освітній
практиці [167]. Філософ із сенсуалістичних позицій зазначав, що пізнання
має починатися з почуттів, а відтак принцип наочності має стати провідним
принципом дидактики.
У своїй праці «Велика дидактика» Я. Коменський формулює «золоте
правило дидактики»: «... все, що тільки можна, надавати для сприйняття
чуттями, а саме: видиме для сприйняття зором, чутне – слухом, запахи –
нюхом, що можна вкусити – смаком, доступне дотику – шляхом дотику.
Якщо будь-які предмети відразу можна сприймати кількома відчуттями,
нехай вони будуть схоплюватися кількома почуттями» [168, с. 384].
Навчати дитину з опорою на її інтереси і допитливість закликав і
мислитель, педагог, філософ Дж. Локк. Однією з основних ідей, що
генерував мислитель, була ідея навчати учнів використовувати набуті знання,
мислити на їх основі [169]. З ідеями дослідного навчання з позиції його
сучасного тлумачення підхід Дж. Локка поєднує те, що він відкрито
засуджував «вербалізацію» навчальної діяльності, боровся з засиллям
словесних знань, відірваних від життя і практичної дійсності, орієнтував
освіту на передову науку [170].
Найбільш повне втілення ідеї навчання, в основі якого лежить дослід,
отримали в теорії «вільного» виховання. Ідею теорії відображає німецький
вислів «Все для дитини, що навколо дитини», який віддзеркалює особливий
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етап застосування методу дослідницького навчання в педагогіці. Творцями
теорії «вільного виховання» вважають видатного французького просвітителя
Ж.-Ж. Руссо та видатного німецького педагога-демократа А. Дістервега.
Так, французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо стверджував, що основним
джерелом знань дитини про світ є досвід, якого вона набуває в процесі
діяльності, організованої педагогом. Саме ідея зближення процесів навчання
і пізнання, на думку Ж.-Ж. Руссо, мотивує дитину до пошуку [171].
Мислитель А. Дистервег увів поняття «самодіяльність» у педагогіку, під
яким розумів самостійне пізнання, в процесі якого дитина має змогу побачити
особисті шляхи і засоби самоосвіти. Філософ наголошував, що природний
розвиток здібностей дитини залежить від розумової самостійності: «Бути
людиною – означає бути самостійною в прагненні до розумних цілей» [172].
Відповідно до розроблених ним ступенів природного розвитку дитини після
чотирнадцяти років (четвертий ступінь) учень уміє робити висновки,
усвідомлювати і нести відповідальність за свої вчинки [172].
Доба українського національного відродження ХVІ–ХVІІІ століть
характеризувалася активним розвитком педагогічної думки. Яскравими
представниками цього періоду в Україні стали І. Вишенський, І. Борецький,
Е.

Славинецький,

С.

Полоцький,

Ф.

Прокопович,

Г.

Сковорода,

Я. Козельський, А. Прокопович-Антонський та ін. Український філософ,
педагог Г. Сковорода перший в історії вітчизняної педагогічної думки
висунув ідею природного виховання. Філософ розвивав ідею спорідненості
процесу формування людини і природи; стояв на тому, що природні
особливості дитини (обдарування, схильності) мають добре знати батьки і
вчителі, що вможливить розвиток цих особливостей у навчанні шляхом
залучення дитини до діяльності [173].
Великого значення дослідницькій діяльності у навчанні надавав
видатний педагог українського походження К. Ушинський. На думку
вченого, розум формується шляхом спостережень та їх переробки, утворення
уявлень, суджень, понять, а також перетворення цих понять на нові судження
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і нові зовнішні поняття.
Педагог чітко окреслює пасивне навчання (за допомогою викладання) і
активне навчання (шляхом набуття власного досвіду), які мають органічно
поєднуватися в освітній практиці. При пасивному навчанні учень приймає
матеріал на віру, що призводить до його швидкого забування, а при
активному навчанні учень виробляє думку на основі самостійного
оволодіння знаннями, що робить цю думку власністю учня. К. Ушинський
одним з перших закликав до поєднання репродуктивних і продуктивних
(дослідницьких) методів навчання [174].
У XVIII–XIX століттях у багатьох країнах Європи дедалі більше
з’являється шкіл з реформаторськими підходами до навчання, а теорія і
методика дослідницького навчання активно впроваджуються в масову освіту.
Така політика впроваджується й в університетську освіту, що відобразилося
на створенні дослідницьких лабораторій. Це вможливило максимальне
наближення

процесу

навчання

до

наукової

діяльності,

а

також

упровадженню дослідницьких методів навчання у вищу освіту.
1.4.2. Історія становлення дослідницького навчання (ХХ ст.)
Найбільш дієві кроки щодо впровадження в освіту дослідницьких
методів навчання були зроблені в кінці XIX – на початку XX століття. Саме в
цей період були створені концептуальні моделі змісту освіти і форми
організації навчальної діяльності, орієнтовані на застосування дослідницьких
методів навчання в масовій школі. Підвищений інтерес фахівців до
дослідницького методу навчання забезпечив його глибоке осмислення в
теорії. Сьогодні елементи дослідницького підходу до навчання широко
використовують у вітчизняних школах, особливо там, де дбають про
інтелектуально-творчий розвиток кожної дитини і приділяють спеціальну
увагу обдарованим дітям.
Найбільша активність у розвитку ідеї дослідного навчання припадає на
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кінець XIX – початок XX століть. Так, на початку XIX століття в країнах
Західної Європи великої популярності набуває так звана «ідея наочності» в
шкільному навчанні, у якій на перший план виходить положення

про

прагматизацію знань, можливість їх практичного застосування. Ф. Гансберг
відзначає, що всяке знання має значення лише настільки, наскільки воно
може бути застосоване до сучасності й до майбутнього, до нашого життя й
до розвитку людства. Застосування – ось пробний камінь для всякого знання
– називається воно біологією або соціологією [175].
Зазначений період є періодом утвердження реформаторської педагогіки
в Європі й США, етапом активного впровадження в практику принципово
нових підходів до навчання, час експериментальної педагогіки.
У цей період розвиває, реалізовує і пропагує ідеї дослідного навчання
американський філософ і педагог Дж. Дьюї. Він був переконаний, що чужі
слова і книги можуть дати знання, однак виховують не вони, а досвід. Саме
досвід є ключовим поняттям його теорії. Він пише, що призначення школи
полягає не в тому, щоб ізолювати молодь від навколишнього діяльного
середовища і змушувати вивчати «звіти про те, як пізнавали світ інші люди».
Навчання, вважав Дж. Дьюї, має орієнтуватися на природне зростання і
розвиток природних, вроджених властивостей дитини. А тому в центрі
змісту освіти повинен стояти не «обізнаний дорослий» із заздалегідь
заготовленими планами і програмами навчання, а дитина з її особистими,
індивідуальними бажаннями, інтересами і потребами.
Схожі підходи до розроблення змісту освіти пропонувало багато фахівців
кінця XIX століття. Цим ідеям значною мірою співзвучні педагогічні погляди
представників «теорії вільного виховання». Так, видатний німецький педагог
Г. Кершнештейнер зробив унесок у теорію і практику дослідного навчання.
Виступаючи проти лекційної системи і традиційних іспитів з їх незмінним
супутником – зубрінням, він закликав до посилення самостійної роботи учнів
у процесі навчання, введення до навчального процесу практичних робіт,
дослідів, екскурсій, ручної праці та малювання.
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На

пострадянському

просторі

великого

значення

дослідницькій

діяльності в навчанні молоді надавав видатний вітчизняний педагог
К. Ушинський.

Педагог

зазначав,

що

розум

формується

шляхом

спостереження та перероблення цих спостережень, утворення уявлень,
суджень і понять, подальшого перетворення цих понять на нові судження і
нові зовнішні поняття. Критикуючи старі підходи до освіти, К. Ушинський
писав, що «нова школа» має розділяти та організовувати працю вчителя і
учнів, вимагати, щоб діти якомога більше працювали самостійно, а вчитель
керував цією самостійною працею і надавав для неї новий матеріал.
Виділяючи етапи навчання, К. Ушинський вибудовує логічну схему:
«живе сприйняття матеріалу» – «переробка у свідомості отриманих образів»
– «систематизація знань» – «закріплення знань і навичок». Він одним з
перших виділяє два види навчання: пасивне – за допомогою викладання і
активне – шляхом набуття власного досвіду. Вчений-педагог акцентував на
важливості органічного поєднання цих видів навчання в освітній практиці.
Зрозуміло, що навчання відбувається швидше, коли готову істину повідомляє
сам учитель. Зовсім інша справа, коли учень істину шукає самостійно.
Прийнятий на віру матеріал, зазвичай, швидко і легко забувається. Якщо ж
сам учень виробить думку, самостійно опанувавши нове знання, то «думка ця
стане його власністю». Ці ідеї К. Ушинського максимально близькі до
основних сучасних уявлень про дослідницьке навчання. Він одним з перших
закликав до поєднання репродуктивних і продуктивних (дослідницьких)
методів навчання.
Підвищений інтерес до дослідницького навчання в цей період привів
шкільну практику до радикальних кроків у плані зміни процесуальнозмістової та організаційної основ освіти. Ці пошуки дозволили педагогіці, на
думку О. Савенкова, зробити важливий крок від «класу-аудиторії» до «класулабораторії» [157].
Однією з найпопулярніших у світі альтернатив класно-урочної системи
стала форма організації навчання, розроблена американкою Е. Паркхерст –

113

«дальтон-план». У його основу як необхідні складові були закладені
самостійність, самодіяльність дитини в навчанні. Це дозволило реалізовувати
в практиці масової освіти ідеї дослідного навчання.
Спираючись на теоретичні установки і практичні знахідки фахівців у
галузі дослідного навчання, професор педагогіки учительського коледжу при
Колумбійському університеті В. Кіллпатрік розробив широко відому у
світовій педагогіці «проектну систему навчання» («метод проектів»), суть
якої полягала в тому, що діти, виходячи зі своїх інтересів, разом з учителем
виконували власний проект, вирішуючи певне практичне, дослідницьке
завдання.

Залучаючись

таким

чином

до

реальної

діяльності,

вони

опановували нові знання. Багато дослідників намагалися пов’язати «метод
проектів» з дальтон-планом, були й спроби їх протиставлення. При цьому, на
думку О. Савенкова, метод проектів як спосіб реалізації навчальної роботи
ідеально вписується в організаційні особливості дальтон-плану. І це
відбувається не тільки тому, що дальтон-план характеризується значною
пластичністю, а скоріше тому, що він будується на базі дослідної поведінки
учня, а «метод проектів» і є одним зі шляхів реалізації дослідницького
навчання. Дальтон-план можна розглядати як форму організації освіти, а
метод проектів – як один зі шляхів (методів) реалізації навчання.
Початок ХХ століття позначений активними спробами уточнення
істотних ознак дослідницького методу, а також спробами виявлення умов
його ефективного використання в розумних межах у школі. Незважаючи на
те, що дослідницький метод набув статусу універсального методу в навчанні,
велику полеміку викликали практичні питання щодо його використання: «В
якому форматі планувати дослідницькі завдання?», «Чи обмежується
дослідницький метод тільки спостереженням та експериментом?», «Яка
частка допомоги вчителя в ході дослідницької діяльності учнів?» і т. ін.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних засад дослідницької
діяльності в навчанні ще в 20–30-х роках ХХ століття зробили педагоги
Г. Ващенко, Б. Всесвятський, Б. Райков, К. Ягодовський та ін.
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Про актуальність проблеми організації дослідної діяльності учнів на
сучасному етапі розвитку педагогічної науки і практики свідчить увага
вчених до вирішення певного кола питань та особливостей такої діяльності.
Так, сутність дослідницької технології, її вплив на розвиток особистості
розкрито в роботах О. Анісімової, С. Бондар, А. Кіктенко, М. Пєхоти,
Г. Цехмістрової та ін.
Проблема формування та розвитку творчої особистості, стимулювання її
творчого потенціалу в процесі пошукової та дослідницької діяльності стала
об’єктом вивчення вітчизняних і зарубіжних учених: В. Алфімова,
В. Андреєва, В. Вербицького, О. Губенка, В. Обозного, В. Паламарчук,
Г. Пустовіта,

В. Роменця,

О. Савенкова,

А.

Сологуба,

С. Сисоєвої,

Ю. Тамберга та ін.
Проблему організації дослідницької діяльності учнів висвітлено в низці
наукових праць А. Альбрехт, К. Баханова, С. Васильєвої, В. Гнєдашева,
В. Голобородька,

М. Довгань,

І. Кущенко,

Л. Михайлик,

П. Мороза,

О. Пометун, Я. Рибалко, С. Сєрової, Н. Фоміної, Г. Фреймана, Г. Шумицької
та інших дослідників, де проаналізовано організаційно-педагогічні й
дидактичні аспекти дослідницької діяльності учнів, закцентовано увагу на її
значенні у формуванні творчої особистості.
Теоретичні основи науково-дослідної діяльності розробляли Л. Байкова,
В. Воробйова, Л. Гребенкіна, І. Зимня, Н. Кушнаренко, Л. Левченко,
А. Лудченко, Г. Примак, М. Романова, Ю. Туранов, В. Уруський, В. Шейко,
О. Щербаков та інші. У роботах учених висвітлено сутність науководослідної діяльності, розглянуто її основні компоненти, проаналізовано
питання оцінювання результатів такої діяльності.
Значний внесок у розвиток теорії та практики дослідницького і
проблемного навчання зробили видатні зарубіжні вчені-психологи. З-поміж
них Х. Абушкін, Н. Алексєєв, В. Андреєв, С. Архангельський, Т. Ільїна,
В. Крутецький, Т. Кудрявцев, А. Леонтович, О. Обухов, А. Поддьяков,
О. Савенков, В. Оконь, А. Альберт, Е. Нечка, Р. Стерберг, М. Темпчук,
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Р. Вайсберг, М. Вест, Д. Трефингер, Е. Селбі, Г. Янг, К. Шепардсон,
Е. Торренс, А. Деметроу, Е. Регірер та ін. Праці цих учених містять відомості
про розвиток психології мислення в процесі дослідницького навчання та його
закономірності,

у

них

висвітлено

питання

технології

та

дидактики

дослідницького навчання, а також запровадження принципів проблемності в
навчанні.
Значний внесок у розв’язання проблеми формування та розвитку
дослідницьких умінь учнів внесли В. Андреєв, Л. Вишневська, В. Гнєдашев,
Я. Кривенко, Л. Левченко, М. Левін, Н. Недодатко, О. Павленко, А. Сологуб,
С. Фамеліс та інші науковці. Більшість досліджень із цієї проблеми здійснено
на матеріалах середніх загальноосвітніх шкіл і лише невелика кількість
(Г. Пустовіт, В. Редіна) стосується відповідних процесів у позашкільних
закладах освіти.
Як

бачимо,

застосування

дослідницьких

методів

навчання

має

багатовікову історію і не може розглядатися як новомодне явище. Освіта в усі
часи будувалася таким чином, що певну частину відомостей про світ дитина
отримувала безпосередньо, репродуктивним шляхом від дорослих, а якусь
засвоювала сама, шляхом власних дослідів і спостережень. У масовій освіті
більше цінувалися репродуктивні методи навчання, досвід же дослідного
навчання

розвивався

дуже

непослідовно.

Тривалий

час

заклики

до

пробудження дитячої допитливості залишалися лише мрією, а реальна освітня
практика будувалася на основі репродуктивної навчальної роботи дитини.
1.4.3. Підготовка вчителів фізики та природознавства до
проведення дослідницької діяльності в школі (початок ХХ ст.)
Підготовка

майбутнього

вчителя

до

проведення

дослідницької

діяльності є важливою віхою становлення вчителя-професіонала. Кожний
сучасний вищий навчальний заклад здійснює у межах відповідних предметів
підготовку студентів до такого виду діяльності. Але серед усіх інших
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закладів вищої педагогічної освіти, на наш погляд, доречно буде виділити
найстаріший такий заклад України – Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка, якому 25

жовтня 2018 р.

виповнилося 144 роки.
Заснований 25 жовтня 1874 р. як Учительський інститут (1874–1917 рр.),
він став важливим осередком підготовки педагогічних кадрів в Україні в
другій половині XIX – на початку XX ст. Проте деякі сторінки діяльності
Глухівського учительського інституту (далі – Інституту) залишаються
практично невідомими для широкого педагогічного загалу.
У Музеї старовинної книги Глухівського НПУ імені Олександра
Довженка дивом збереглися два Щорічники Глухівського учительського
інституту (Ежегодникъ Глуховскаго Учительскаго Института) за 1912 та
1913 роки [176; 177]. У них висвітлено процес підготовки майбутніх учителів
фізики і природознавства до організації самостійної дослідницької діяльності
учнів, що є особливо важливим у контексті проблеми формування в них
дослідницької компетентності [178].
Аналіз Щорічників Глухівського учительського інституту показав, що
процес підготовки майбутніх учителів природознавства в дореволюційні
роки

(1900–1917 рр.)

є

свідченням

реформістського

руху

в

експериментальному викладанні фізики, що відображається в словах
відомого методиста з викладання природничих дисциплін того часу,
професора О. Хвольсона (доповідь підкомісії з питання покращення
викладання фізики в середній

школі):

«Викладання фізики, в якому

експеримент не є основою та наріжним каменем усього викладання, повинно
бути визнано марним і навіть шкідливим, а отже, не варто відступати ні
перед якими жертвами, що виявляються необхідними для досягнення
правильної постановки експериментальної частини» [179].
З аналізу інформації, розміщеної в Щорічниках, крім розв’язання
питань, пов’язаних зі звичайним перебігом інститутського життя (навчальновиховна та господарська робота), предметом активних обговорень на
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засіданнях педагогічної ради Інституту були питання двох категорій:
першочергові та невідкладні. Так, до другої категорії належать питання про:
1) організацію практичних робіт з усіх предметів, зокрема з природознавства
та фізики; 2) збільшення кількості уроків фізики, природознавства, географії
та ін. Ці питання ретельно обговорювали на засіданнях педагогічної ради, а
обґрунтовані

рішення

ради

з

цих

питань

передавалися

головному

Попечителю навчального округу.
Педрада Інституту ухвалила рішення, згідно з яким у процесі підготовки
вчителя фізики і природознавства необхідно застосовувати загальні
принципи у викладанні: по-перше, серйозну увагу акцентувати на розвитку
самодіяльності учнів, по-друге, інститутські курси не мають бути простим
повторенням відомого студентам матеріалу, а повинні давати нові відомості.
Педагогічна рада Інституту постійно наголошувала на тому, що вміння
випускника проводити досліди з фізики та природознавства дозволять
розвивати самостійність і у дослідницькій діяльності учнів. Тому Інституту
як спеціальному навчальному закладу, що готує вчителів, необхідно в межах
можливого потурбуватися про цей бік справи. Вимога, щоб випускники
самостійно, не за малюнками і не за книжками, а з мікроскопом і
найпростішими приладами в руках перевіряли теоретичні відомості,
принаймні найголовніші, й змусили педагогічну раду інституту організувати
на початку 1912/13 навчального року при зразковому двокласному училищі
практичні заняття з природознавства та фізики.
Відтак, кожен зі студентів за вимогами навчального процесу повинен
самостійно підготувати і виконати на вимогу викладача досліди, а деякі з них
демонструвати перед своїми товаришами з подальшим письмовим звітом про
виконану роботу. Викладали фізику та природознавство в Інституті
С. Криловський – асистент, закінчив курс Юріївського університету
(сьогодні це Тартуський університет – найстаріший вищий навчальний
заклад в м. Тарту (Естонія)), на посаді з 1 січня 1906 р. та В. Піскун –
закінчив курс Бєлгородського вчительського інституту та перебував на
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службі з 1 липня 1909 р.
Водночас радою Інституту постійно розглядалися і проблеми підготовки
майбутніх учителів, які полягали, зокрема, у малій кількості практичних
занять з фізики та природознавства та методики їх викладання в Інституті. Як
зауважено в Щорічнику, ця проблема є вкрай актуальною, оскільки дуже
часто випускники училища отримують під своє керівництво на новому місці
роботи природо-історичні та фізичні кабінети, тоді як навичок практичної
роботи в таких кабінетах молоді спеціалісти не мають. Теоретична ж
підготовка і ті невеликі навички щодо постановки дослідів, що їх можуть
набути особливо спостережливі та зацікавлені студенти, не можуть бути
гарантією чіткої, правильної та успішної постановки дослідів у міських
училищах. Самі ж досліди, незважаючи на їх простоту, у перші роки
педагогічної діяльності випускникам інституту даються дуже важко.
Існувало ще декілька проблем, які, як показав час, притаманні й сучасній
школі. Так, як зазначено в Щорічнику за 1913 рік, масштабно поставити
досліди не дозволяють матеріальні можливості Інституту; відсутність деяких
приладів у фізичному кабінеті інституту та міського училища при Інституті, а
головне – брак вільного часу як у вихованців, так і у вчителів, які
малозабезпечені, а отже, щоб заробити, працюють у декількох навчальних
закладах. Як бачимо, за останні сто років ситуація не змінилася – і сьогодні
викладачі продовжують «набирати» навчальні заклади з метою заробітку.
Проаналізуємо зміст деяких експериментальних робіт з фізики та
природознавства, що були виконані учнями під керівництвом викладачів –
випускників Інституту. Так, у постановці дослідів безпосередню участь брав
учитель природознавства та фізики В. Василенко-Піскун, завдяки авторитету
якого учні працювали з великим бажанням і зацікавленням.
Розкриємо методичні підходи до їх проведення і порівняємо із сучасною
методикою виконання подібних робіт. У процесі опису експериментальних
робіт будемо зберігати мову оригіналу.
Варто зазначити, що негативною особливістю цих експериментальних
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робіт є використання небезпечних (шкідливих) речовин і відкритого вогню,
що робить їх упровадження в освітній процес з фізики закладу загальної
середньої освіти в умовах сьогодення неприпустимим. Але в історичному
аспекті

у

форматі

дослідження

проблеми

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ознайомлення з такими роботами є, на нашу думку,
цілком умотивованим.
Добування кисню (оксигену – авт.). Обладнання: 1) ванна, 2) 3–4
циліндри, 3) пальник, 4) штатив, 5) декілька скляних пластинок, 6) дерев’яна
пластинка зі спірально зігнутою сталевою дротиною, 7) лучина, 8) вуглинка,
9)

стакан,

10) пробірка,

11) скляна

та

гумова

трубки,

12)

ложка,

13) бертолетова сіль, 14) перекис марганцю, 15) вода.
Перебіг досліду. Для видобування кисню необхідно зробити суміш
бертолетової солі та перекису марганцю. Для того, щоб отримати 2–3 пляшки
кисню, необхідно змішати 2 чайні ложки бертолетової солі й стільки ж
перекису марганцю. Змішувати вказані речовини необхідно на чистій тарілці
кінчиком ножа. Бертолетову сіль не можна товкти або розтирати в металевій
посудині, оскільки може статися вибух. Крім того, треба стежити, щоб до
суміші бертолетової солі та перекису марганцю не потрапив шматочок
паперу або вуглинка, що спричинить нагрівання суміші та, як наслідок,
усередині колби відбудеться загоряння. Останнє призведе до ушкодження
скляної колби. Для запобігання таким випадкам бажано захисним екраном
загороджувати колбу.
Пляшки або циліндри з добутим киснем бажано залишати у воді. З
добутим киснем можна проводити такі досліди: запалити тліючу лучину;
спалити сталеву дротину, що спірально зігнута, з маленькою вуглинкою на
кінці; спалювати розжарене вугілля. Сірку бажано в класі не палити, адже в
процесі горіння сірки виділяється дуже задушливий газ.
Добування вуглекислого газу (діоксиду карбону – авт.). Обладнання:
1) штатив, 2) двогорлечкова банка, 3) 2–3 циліндри, 4) склянка, 5) скляна
пластинка, 6) мармур або крейда, 7) сірчана кислота, 8) скляночка,
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9) воронка, 10) шматочок свічки, закріпленої на дротині, 11) ванночка,
12) вода, 13) скляна та гумова трубки.
Перебіг досліду. Для отримання вуглекислого газу необхідно у
двогорлечкову банку кинути декілька шматочків крейди або мармуру та
додати всередину посудини водний розчин сірчаної кислоти (30–40 крапель
на склянку води). Про утворення вуглекислого газу всередині посудини
можна судити, спостерігаючи за процесом горіння шматочка свічки,
опущеної в посудину (вуглекислий газ не підтримує горіння, а тому свічка в
ньому буде згасати).
З вуглекислим газом можна проводити такі досліди: загасити ним
свічку, наливаючи вуглекислий газ у ту ж посудину, в якій вона горить;
перелити газ з одного циліндра в інший (при цьому про його наявність
судити по свічці, що горить).
Добування азоту (нітрогену – авт.). Обладнання: 1) велика склянка,
2) ванночка, 3) скляна кругла пластинка, 4) кругла пластинка з картону,
5) свічка, закріплена на дротині, 6) велика пробка зі свічкою, 7) фосфор,
8) щипці.
Перебіг досліду. Наповнюємо ванну водою та занурюємо у воду пробку з
прикріпленою сіточкою, в яку загорнуто маленький шматочок фосфору.
Підпалюємо фосфор. Пробку миттєво накриваємо стаканом. Накритий
фосфор горить доти, доки не вичерпає весь кисень, а потім гасне. Склянка
стає наповненою густим димом. Цей дим за декілька хвилин (5–10) увесь
розчиняється у воді, а під стаканом залишається азот – газ, який не підтримує
горіння. Для доведення цього факту необхідно накрити під водою стакан
скляною пластинкою, перевернути його, а потім опустити туди свічку, що
горить, яку продіто за допомогою дротини через картонну пластинку. Свічка
в азоті згасне.
Добування водню (гідрогену – авт.). Досліди з воднем. Обладнання:
1) цинк, 2) сірчана кислота, 3) двогорлечкова колба, 4) ванна, 5) декілька
циліндрів, 6) склянка, 7) скляна та гумова трубки, 8) воронка, 9) графин з
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водою, 10) лампочка, 11) лучина.
Перебіг досліду. У колбу кинути шматочки цинку, налити сірчану
кислоту, розбавлену водою. Газ, який буде виділятися внаслідок реакції, за
допомогою трубки (іде від одного з горлечок колби) відвести в циліндр,
наповнений водою та поставлений догори дном у водяній ванні. У друге
горлечко колби вставлено запобіжну воронку. У процесі проведення досліду
треба стежити, щоб зовнішнє повітря не потрапляло всередину колби. Якщо
процес виділення водню уповільнюється, необхідно додавати небагато
сірчаної кислоти через запобіжну воронку. Виконуючи дослід, можна зазнати
певних труднощів, а саме: сірчано-цинкова сіль, що утворюється в колбі в
процесі досліду, покриває цинк, що призупиняє подальшу реакцію, а отже, і
виділення кисню. Для усунення цього ефекту необхідно брати для досліду
розчинену кислоту, колбу не дуже малого розміру і, крім того, час від часу
струшувати в колбі кислоту.
Вивчення властивостей хлору. Обладнання: 1) концентрована соляна
кислота, 2) перекис марганцю, 3) колба та газовідвідна трубка, 4) циліндр для
збирання газу, 5) штатив, 6) спиртова лампочка, 7) кольоровий папір,
шматочки матерії, 8) пелюстки квітів, листя, 9) свічка, 10) металевий дротик,
11) сірка.
Перебіг досліду. Добування хлору пов’язане з багатьма труднощами,
особливо там, де неможливе відведення задушливих газів; тому в процесі
дослідів з цим газом треба бути обережними. Перш ніж приступити до
дослідів, треба перевірити прилад – чи не пропускає він повітря. Останнє
можна зробити, вдуваючи в газовідвідну трубку повітря або занурюючи
прилад у воду. Потім для циліндра, в якому буде збиратися газ, необхідно
зробити кришку з отвором, діаметр якого дорівнює діаметру газовідвідної
трубки. Останнє необхідно для того, щоб, збираючи газ, можна було
прикривати циліндр.
Соляної кислоти необхідно брати не більше двох столових ложок,
перекису марганцю – чайну ложку. Цієї кількості достатньо, щоб добути 2–3
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невеликі циліндри газу. Коли прилад зібрано та заряджено, колбу з
матеріалом треба закріпити на штативі; після цього провести газовідвідну
трубку в циліндр. Тепер колбу можна нагрівати.
Виділення газу легко помітити за його задушливим запахом та
зеленувато-жовтим кольором, а також спостерігаючи за кінцем газовідвідної
трубки, з якої газ, що виділився, падає на дно циліндра, ніби порошок
жовтуватого кольору (хлор у 2,5 рази важчий за повітря).
Коли циліндр буде заповнено, його необхідно щільно закрити і
приступити у разі необхідності до збирання газу в другий циліндр. Якщо ж
цього не треба робити, краще за все колбу, де відбувається виділення газу,
винести

назовні.

Після

цього

можна

приступити

до

демонстрації

властивостей газу.
Перш за все можна взяти кольоровий папір і, злегка змочивши його,
занурити в газ, що спричинить миттєву зміну кольору на білий. Те ж саме
можна зробити з листям та пелюстками квітів; тільки краще брати молоде
листя, оскільки старе прийдеться довго витримувати, аби воно побіліло.
Попутно можна пояснити причину зміни кольору. Дослід зі свічкою полягає
в тому, що свічка, яку занурили в хлор, продовжує горіти, хоча і слабко; при
цьому виділяється маса кіптяви. Горіння сірки та розжареної дротини в хлорі
подібне до горіння цих тіл у кисні. На цих дослідах можна простежити
схожість хлору з киснем.
Отримання кристалів кухонної солі, мідного купоросу та сірки.
Обладнання: 1) хімічна склянка, 2) спиртовий пальник, 3) кухонна сіль,
4) вода, 5) сірка, 6) мідний купорос.
Перебіг досліду. Беремо хімічну склянку, наливаємо в неї воду та
підігріваємо на спиртовому пальнику; потім розчиняємо в цій підігрітій воді
чисту сіль до насичення.
Ставимо далі склянку в таке місце, де б вона не піддавався жодним
коливанням і вода у ній була б цілком спокійною. Причому такий розчин
треба залишити у теплому місці, де б охолодження рідини відбувалося
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повільно. За таких умов отримаємо крупні й чіткі кристали. Через дві доби
спостерігаємо красиві блискучі кристали-кубики.
У такий же спосіб отримуємо кристали мідного купоросу.
З метою отримання кристалів сірки робимо таке. Беремо шматок сірки,
подрібнюємо його в металевій ступці, насипаємо більшість пробірки. Потім
нагріваємо пробірку на спиртовій лампі доти, поки вся сірка не розтопиться.
Коли сірка розтопиться, даємо їй охолонути доти, доки не почне
утворюватися кірка. Це займе декілька хвилин. Потім виливаємо з пробірки
ще рідку сірку, розігріваємо пробірку і розглядаємося кристали сірки, що
мають вигляд голок. Кристалізація починається від стінок пробірки; голки
направлені від стінок пробірки.
Тиск рідини на стінки посудини. Сегнерове колесо. Рідина в
сполучених посудинах. Фонтан. Закон Архімеда. Обладнання: 1) скляна
трубка, загнута з одного кінця, 2) каучукова трубка, 3) воронка, 4) штатив,
5) вода, 6) лампове циліндричне скло, 7) скляна двояко-зігнута, відтягнута в
боки трубка, 8) терези, 9) скляна пробка від графина, 10) важки.
Перебіг досліду. Для доведення закону тиску рідини на бокові стінки
посудини проводимо такий дослід. Беремо загнуту з одного кінця скляну
трубку, другий її кінець з’єднуємо з воронкою каучуковою трубкою, кріпимо
нерухомо до штатива воронку і, надаючи вертикальний напрямок скляній
трубці, наливаємо воду у воронку. Тоді трубка відхилиться від вертикального
напрямку в бік, протилежний напрямку струменя, що виходить із загнутого
відкритого кінця трубки.
Такий простий дослід дає чітке розуміння, що рідина постійно тисне на
бокові стінки посудини. Крім того, такий дослід є підготовчим для пояснення
приладу «Сегнерове колесо». Тут варто дати скляній трубці горизонтальний
напрямок і вийде прилад «Сегнерове колесо». У деяких дослідах Сегнерове
колесо з успіхом замінено на простий і загальнодоступний прилад: у лампове
циліндричне скло вставлена скляна двояко-зігнута, відтягнута в боки трубка;
скло підвішено на нитці. Наливаючи воду у відкритий кінець скла,
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отримаємо обертання всього приладу в бік, протилежний струменю, який
виходить з відтягнутого кінця.
Рівень однорідної рідини в сполучених посудинах буде одним і тим
самим, що може бути доведено таким простим приладом: беремо дві скляні
трубки різної ширини і з’єднуємо їх каучуковою трубкою. Наливаємо воду в
одну з трубок і надаємо похилого положення одній з них. Бачимо, що рівень
води в цих трубках буде однаковим.
Дослід «Фонтан» ставимо так: беремо трубку, яку зігнуто та відтягнуто з
одного боку, потім наливаємо воду в найвищій її кінець і отримуємо фонтан,
що б’є вгору.
Закон Архімеда можна довести на простому і загальнодоступному
приладі: на шальку терезів з одного боку ставиться скляна колба і до чашки
підвішується скляна пробка від графина, а інша чашка врівноважується
важками. Потім скляну пробку занурюємо в стакан з водою. Після цього
побачимо, що терези перетягнуто в бік важків. Таким чином, частина закону
Архімеда про те, що тіло, занурене у воду, втрачає у своїй вазі, доведена.
Тепер залишається показати, що вага, втрачена тілом, дорівнює вазі
рідини, що цим тілом виштовхнута. Для цього в колбу, розташовану на
шальці терезів, наливаємо воду доти, доки терези не врівноважаться. Потім
позначаємо рисочкою на склянці рівень води із зануреною в неї скляною
пробкою. Витягнувши зі склянки пробку, наливаємо в неї воду з колби, і ця
вода, виявляється, приводить до риски рівень води в склянці.
Таким чином, і друга частина закону Архімеда, що тіло, занурене в
рідину, втрачає у вазі стільки ж, скільки важить рідина, що цим тілом
виштовхнута, доведена.
Дихання рослин. Обладнання: дві банки з пробками, що щільно
підігнані; свердло для прокручування отворів у пробках; воронка; дві скляні
та дві гумові трубки; два затискувачі; пробка та вапняна воду.
Перебіг досліду. На дно банок треба покласти небагато землі та посіяти
насіння якої-небудь рослини; краще за все взяти насіння злакових рослин,
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оскільки воно швидше проросте. Коли насіння проросте, банки треба щільно
закупорити пробками; в одній з пробок зробити два отвори, в один з яких
вставити скляну трубку, з’єднану гумовою трубкою з воронкою. У другий
отвір необхідно вставити зігнуту скляну трубку, також з’єднану з гумовою
трубкою. Гумові трубки затискаються для запобігання проникненню
зовнішнього повітря.
Якщо через деякий час відкриємо першу посудину та внесемо до неї
запалену скіпку, то скіпка потухне. У другій банці прибираємо затискачі й
загнутий кінець трубки опускаємо в пробірку з вапняною водою, а у воронку
ллємо воду. Ця вода, проходячи в банку, буде виштовхувати повітря, що по
трубці перейде до пробірки і зробить вапняну воду мутною. Таким чином, в
обох банках замість кисню, який було поглинуто рослинами при диханні,
утворився вуглекислий газ.
Наведені дослідницькі роботи мають здебільшого якісний характер, що
притаманне процесу вивчення фізики в школах кінця ХІХ – початку ХХ
століть. Зрозуміло, що в сучасному закладі загальної середньої освіти
більшість з описаних дослідів не використовується, оскільки у процесі їх
виконання учні мають справу з небезпечними речовинами (сірчана кислота,
бертолетова сіль, перекис марганцю і т. п.) і відкритим вогнем. До того ж
небезпечною речовиною є бертолетова сіль, яку, по-перше, не можна товкти
або розтирати в металевій посудині, оскільки може статися вибух; по-друге,
треба ретельно стежити, щоб до суміші бертолетової солі та перекису
марганцю не потрапив шматочок паперу або вуглинка, що спричинить
нагрівання і загоряння суміші.
Аналіз

Щорічників

природознавства

на

показав,

початку

ХХ

що

процес

століття

в

підготовки
Україні

вчителя

спирався

на

експериментальний метод навчання фізики в школі, оскільки основні етапи
формування фізичних понять (спостереження явища, установлення його
зв’язків з іншими явищами, введення величин, що його характеризують) не
можуть бути ефективними без застосування фізичних дослідів. В основі
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виконання учнями дослідів з фізики лежить один з методів активізації
пізнавальної діяльності учнів – дослідницька діяльність.

Саме в процесі

такої діяльності учні вчаться реалізовувати дослідження у повному обсязі –
від усвідомлення мети і постановки завдань до добору обладнання і власне
самого етапу експерименту.
Висновки до розділу 1
Студіювання наукових джерел та нормативних документів засвідчило,
що класична модель освіти перебуває в кризовому стані. Це потребує
розроблення та становлення основних засад нової освітньої парадигми –
інноваційної. Саме тому сьогодні у форматі реформування системи освіти
питання активного використання інновацій набувають першочергового
значення.
З’ясовано, що провідною ідеєю сучасної освіти є ідея компетентнісної
освіти, основою реалізації якої в освітньому процесі мають стати наукові
дослідження, а головним питанням – запровадження компетентностей як
цільової орієнтації освіти. Таким чином, компетентнісний підхід є базовою
ідеєю реформування освіти в країнах Європейського Союзу і розглядається
як стрижнева конструктивна ідея неперервної освіти.
Розкрито
компетентності

теоретико-методичні
учнів

ліцею

засади

розвитку

дослідницької

природничо-математичного

напряму

диференціації в процесі навчання фізики на основі компетентнісного,
діяльнісного, особистісно орієнтованого і технологічного підходів.
Діяльнісний підхід зумовлює комплексне використання узагальнених
прийомів організації освітньої діяльності учнів ліцею, засобів навчання,
систематичне використання інтенсивних форми та методів навчання.
Особистісно орієнтований підхід передбачає суб’єктивну активність
учня в освітньому процесі, що проявляється у самовизначенні та
самореалізації в пізнавальній діяльності в оволодінні вміннями і способами
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дій, організації суб’єкт-суб’єктних відношень між учителем і учнем,
створенні умов для повноцінного прояву інтелектуальних здібностей
особистості.
Технологічний підхід спрямований на оптимізацію освітньої діяльності
учнів, підвищує її результативність і інтенсивність. У процесі використання
технологічного підходу враховуються об’єктивні дидактичні закономірності,
що забезпечує в конкретних умовах організації освітнього процесу
досягнення відповідності результату діяльності попередньо поставленим
цілям.
Досліджено поняття «дослідницька компетентність» як феномен
сучасної освіти; визначено його зміст, під яким у межах дослідження
розуміємо сукупність знань, здібностей, умінь і навичок виконання
дослідницької діяльності в освітньому процесі, в результаті якої учень
отримує нові знання, новий інтелектуальний продукт, винаходить новий
спосіб вирішення проблеми.
З’ясовано, що формування дослідницької компетентності можливе
тільки в процесі дослідницької діяльності, яка є специфічним видом
пізнавальної діяльності, коли навчальне дослідження використовують як
головний засіб досягнення освітнього результату.
З метою визначення теоретико-змістових засад розвитку дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації у процесі навчання фізики на основі опрацювання навчальнометодичної літератури проведено аналіз генези виникнення та еволюції
провідних ідей щодо організації дослідницької діяльності. Встановлено, що
теорія

та

методика

дослідницького

навчання

почали

активно

впроваджуватися в масову освіту у багатьох країнах Європи в XVIII–XIX
століттях, що супроводжувалося засновуванням шкіл з реформаторськими
підходами
лабораторій.

до

навчання,
Найбільш

створенням
дієві

кроки

в

університетах

щодо

дослідницьких

впровадження

в

освіту

дослідницьких методів навчання були зроблені на початку минулого століття.
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На

основі

аналізу

ім. О. Довженка

Щорічників

здійснено

1912–1913

аналіз

рр.

Глухівського

експериментальних

НПУ

робіт

з

природознавства, які стали результатом плідної дослідницької діяльності
учнів. Це дало можливість виявити, що саме у першій чверті ХХ століття
відбулося становлення концептуальних моделей змісту освіти і форм
організації навчальної діяльності, орієнтованих на активне впровадження
дослідницького методу.
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РОЗДІЛ 2
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК УМОВА
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ
Підготовка до інноваційної діяльності в рамках осучаснених вимог
наукоємного виробництва на сьогоднішній день становить одну з головних
проблем реформування системи середньої освіти. Сучасні школярі, студенти,
вчителі працюватимуть в оновлених умовах з використанням технологій, що
неодмінно з’являться у недалекому майбутньому. Саме тому надзвичайно
важливо в умовах таких зовнішніх параметрів оптимізувати освітній процес
закладу загальної середньої освіти в напрямі адаптації суб’єктів до діяльності в
рамках перманентних інноваційних змін.
Розв’язуючи окреслену проблему, важливо створити в інноваційному
просторі школи низку умов і стимулів з метою формування мотивації до
дослідницької поведінки, готовності до самоаналізу на груповому та
особистісному рівнях у процесі створення інноваційних проектів. Отже,
очевидною є необхідність активного використання та розроблення нових
педагогічних методик розвитку дослідницької компетентності учнів в умовах
інноваційних змін.
Завдання цього розділу вбачаємо у висвітленні проблеми впровадження в
освітній процес з фізики в закладах загальної середньої освіти педагогічних
інновацій, як елементів навчально-методичного комплексу «Дослідницька
компетентність: природничо-математичний напрям диференціації», з метою
формування дослідницької компетентності учнів ліцею даного напряму
диференціації.
2.1. Методологія дослідницької діяльності учнів ліцею в процесі
навчання фізики
Основою кожного наукового дослідження є методологія, що становить
сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, а також їх певну
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послідовність, прийняту під час розроблення наукового дослідження. У
кінцевому результаті методологія – це план-схема виконання поставленого
дослідницького завдання. Розрізняють дві категорії наукових досліджень:
фундаментальні та прикладні [1, c. 18].
Фундаментальні дослідження виконують для пізнання законів природи, що
спрямовують поведінку і взаємодію основних структур природи, суспільства чи
мислення без конкретного їх використання чи застосування.
Прикладні дослідження передбачають встановлення можливостей для
застосування результатів фундаментальних досліджень у процесі розв’язання
пізнавальних і соціально-практичних проблем. Фундаментальні дослідження
визначають перспективи розвитку науки, освіти, техніки і виробництва на
багато років уперед і є основою науково-технічного прогресу. Тому, як
правило, наукові результати фундаментальної науки випереджають прикладні
дослідження

і

створюють

для

них

теоретичну

основу.

Цим

самим

забезпечуються належні умови для безперервного і невпинного соціального й
науково-технічного прогресу [2].
Кінцевий результат дослідницької роботи значною мірою залежить від
уміння обирати найрезультативніші методи дослідження, оскільки саме вони
дають змогу досягти поставленої в роботі мети. Такими методами є:
Спостереження – активний пізнавальний процес,

який спирається на

роботу органів чуття людини та її предметну матеріальну діяльність. Це метод,
який є, як правило, одним з елементів у складі інших емпіричних методів.
Спостереження мають приводити до результатів, що не залежать від волі,
почуттів чи бажань суб’єктів. Для того, щоб стати основою подальших
теоретичних і практичних дій, ці спостереження повинні містити інформацію
про об’єктивні властивості та відношення реальних предметів і явищ.
Вимірювання – процес визначення на основі певної процедури кількісного
значення деякої величини за допомогою одиниці вимірювання. Цінність
вимірювання полягає в тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості
про навколишню дійсність.
Експеримент – відтворення та вивчення природних явищ, процесів, тіл
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тощо в штучно створених лабораторних умовах з метою їх дослідження без
впливу ускладнювальних супровідних обставин і факторів. Експериментальне
вивчення об’єктів має суттєві переваги порівняно зі спостереженням, а саме:
1) окреме явище можна вивчати в «чистому вигляді», тобто без впливу
другорядних факторів; 2) властивості об’єктів можна вивчати в штучно
створених (лабораторних) умовах; 3) є можливість повторювати процес
перебігу явища з метою детального вивчення.
Організовуючи дослідницьку діяльність учнів ліцею в процесі навчання
фізики, варто дотримуватись таких принципів:


дослідницька діяльність не повинна бути примусовою;



структура дослідницької діяльності учнів має бути наближеною до структури
науково-дослідницької діяльності;



зміст дослідження обов’язково повинен відповідати поставленій меті;



до дослідницької діяльності учні мають залучатися систематично;



дослідницька діяльність повинна мати двосторонній характер – наявність
тісної взаємодії вчителя та учнів на всіх етапах дослідницької діяльності,
починаючи з визначення її цілі й завершуючи оцінюванням досягнутих
результатів

та

формулюванням

висновків.

При

цьому

необхідно

дотримуватися розумного поєднання кількості інформації, що надає вчитель,
з тією кількістю інформації, яку учень здобуває самостійно і яка є основою
інтелектуального зростання особистості [3–5].
Продумуючи тематику та зміст дослідницької діяльності учнів з фізики,
необхідно дотримуватися таких умов: 1) дослідницький проект (дослідницька
задача) має ґрунтуватися значною мірою на вже відомих учням знаннях та
вміннях; 2) дослідницький проект має містити суперечності між відомим та
пошуковим – проблему дослідження; 3) дослідницький проект має викликати
цікавість до пошуку шляхів розв’язання проблеми.
Аналіз науково-методичної літератури з теми дослідження дав можливість
з’ясувати алгоритм дослідницької діяльності учнів старшого шкільного віку як
при індивідуальній, так і груповій формі організації [6–11] (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Алгоритм дослідницької діяльності учнів
Постановка дослідницької задачі (формулювання проблеми дослідження).
Цей етап починається з вибору проблеми дослідження. Вона, насамперед,
повинна бути цікава для учня, захоплювати його, відповідати його
схильностям. Оскільки вчитель часто відіграє вирішальну роль у виборі учнем
теми, то має бути врахована її прикладна спрямованість, розв’язання її повинне
принести реальну користь (одержання нових корисних знань, умінь, навичок,
розвиток інтелекту); тема повинна бути оригінальною, містити елемент
несподіваності, формувати здатність нестандартного погляду на традиційні
предмети і явища. На цьому етапі учню важливо усвідомити сутність проблеми
дослідження та чітко сформулювати дослідницьку задачу.
Для правильної постановки проблеми дослідження бажано дотримуватися
таких правил:
 окреслити відомі та невідомі факти з проблеми дослідження;
 звести дослідницьку задачу до одного чіткого питання;
 сформулювати дослідницьку задачу, коректно використовуючи фізичні
поняття та терміни.
Постановка наукового апарату дослідження. На цьому етапі вчителем та
учнем формулюється науковий апарат дослідження.
Гіпотеза є науковим припущенням, що висувають для пояснення якогонебудь явища або що потребує перевірки та доведення. На етапі висунення
гіпотези учень формулює припущення про найбільш вірогідні причини фактів,
що спостерігаються, а також робить передбачення про найбільш вірогідний
перебіг та результати дослідження.
Мета дослідження випливає з теми роботи та прийнятої гіпотези та
спрямовує дослідження на одержання нових знань про предмет дослідження.
Формулювання учнем мети дослідження здійснюється на основі чіткого
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прогнозування результату, об’єкта дослідження та шляхів досягнення мети
(завдань). Мета постає у формі ідеального передбачення результату дослідження
і є основою всіх етапів наукової роботи. Мета дослідження – це запланований
результат, що має бути відображений у висновках дослідницької діяльності.
Об’єкт – це сфера пошуку – загальне. До об’єкта завжди ставиться
запитання «Що розглядається?». Це процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію й обране для вивчення. Предмет – сторона, точка зору, «проекція», з
якої можна вирізнити, подати об’єкт. Фактично предмет дослідження є
ракурсом, під яким розглядають об’єкт. До предмета доречно поставити
запитання «Які саме аспекти (відношення, функції, способи, властивості)
об’єкта розглядаються?».
У виборі об’єкта і предмета дослідження учень може йти двома шляхами.
Перший передбачає формулювання проблеми, з якої юний дослідник
переходить до теми, мети, об’єкта, предмета, дослідження, поступово
звужуючи та конкретизуючи питання, що розглядаються. Другий шлях
передбачає перехід від предмета до об’єкта та теми дослідження. При цьому
учень усвідомлює, що саме треба одержати в процесі дослідження та якими
мають бути очікувані результати.
Планування шляхів досягнення мети дослідження є важливим етапом
дослідницької діяльності учнів, що є її операційною складовою. Учень має
вчитися визначати послідовність дій, спрямованих на перевірку гіпотези
дослідження і, відповідно, знаходження шляхів

досягнення мети. Власний

досвід свідчить, що оптимальним методом на цьому етапі дослідження є
евристична бесіда вчителя й учнів, у процесі якої пропонуються можливі шляхи
розв’язання дослідницької задачі й обирається найбільш вірогідний. У ході
евристичної бесіди учні виступають як у ролі розробників, так і в ролі
експертів. У кінці цього етапу учень (учнівська група) складає план подальшої
діяльності.
Реалізація розробленого плану. Це етап пошуку і консультацій. Важлива
роль цього етапу полягає в розвитку логічного мислення, умінь інтелектуального
проникнення в сутність досліджуваного явища, у пробудженні інтересу до
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науки, у залученні до пошукової роботи. На цьому етапі реалізуються
експериментальні навички, формується культура експериментування.
Учні збирають і систематизують наукові дані з теми дослідження,
вивчають різні джерела інформації: довідники, енциклопедії, наукові й науковопопулярні журнали, підручники, Інтернет-ресурси. Роль учителя полягає в
наданні допомоги в процесі планування роботи, у проведенні експериментальної
частини роботи, обробки результатів та формулюванні висновків.
Аналіз і оцінювання результатів, побудова узагальнень. На цьому етапі
учні проводять кількісний та якісний аналіз отриманих даних, роблять
висновки щодо підтвердження гіпотези дослідження, виконання завдань та
досягнення мети діяльності. Важливо на цьому етапі оцінити фактори роботи,
що призвели до грубих помилок.
Завершальним кроком виконання дослідницької діяльності учнями є
побудова

узагальнень

(змістовних

узагальнень),

коли

виявляються

і

простежуються реальні взаємозв’язки загального з одиничним (відкривається
деяка закономірність, що лежить в основі взаємозв’язку одиничних явищ).
Захист робіт відбувається на науково-практичному засіданні предметної
секції в присутності учнів і предметного журі. Критеріями оцінювання
дослідницької діяльності учнів (учнівської групи) є:
– зміст діяльності: актуальність, обґрунтованість проблеми, відповідність
завданням сучасної науки та техніки; відповідність мети, завдань, плану,
отриманих результатів обраній темі; практична чи теоретична цінність;
новизна, оригінальність; обсяг та повнота розроблення;
– вольові та комунікативні якості учня (групи): самостійність, ініціативність;
дотримання плану діяльності (програми); розподіл обов’язків та їх
виконання; колективізм, взаємостосунки в групі, взаємодопомога;
– представлення результатів діяльності: якість доповіді (композиція, логіка,
послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність; комунікативна
культура (культура мовлення, підтримування уваги аудиторії, артистизм
тощо); ерудованість (обсяг та глибина знань з теми, відповіді на запитання,
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загальна культура захисту); використання наочних та технічних засобів;
– кінцевий результат, продукт: реальність та можливості застосування;
завершеність, готовність для подальшого застосування; обсяг, повнота
розроблення.
Однак у процесі власної практики впровадження дослідницьких проектів з
фізики в класах ліцею природничо-математичного напряму диференціації стало
можливим окреслити низку проблем, а саме: 1) намагання учнів (групи учнів),
залучених до дослідницької діяльності, всі проблеми розв’язати «одним
заходом до Інтернету»; 2) намагання учнів експериментальну частину
дослідження замінити демонстрацією відео з YouTube з точним або ж
максимально

схожим

відео

експерименту;

3) невміння

працювати

з

друкованими джерелами інформації; 4) відсутність умінь працювати з
бібліотечними каталогами, а іноді навіть побоювання учнів йти до бібліотеки;
5) низький рівень, а іноді й повна відсутність практичних умінь володіння
робочим інструментом (ножиці, молоток, зубило, плоско- та круглогубці і т.
д.); 6) втрата інтересу до досліджуваної проблеми в процесі виконання
довгострокового проекту і т. д. Указані недоліки властиві учням від 7 до 11
класів, причому чітко простежується така тенденція: зі збільшенням віку учня
зменшуються зусилля, що він докладає для реалізації проекту [12– 16].
Як показали наші спостереження, аналіз досвіду роботи вчителів фізики
(астрономії), а також власна практика організації дослідницької діяльності з
фізики в загальноосвітній школі, вказані недоліки частково виправляли або ж
повністю усували з часом за умови систематичного залучення учнів до
дослідницької діяльності.
2.2. Технологізація освітнього процесу з фізики в ліцеї як
відображення інноваційного напряму розвитку освіти
В основу освітньої системи має бути покладена генеральна ідея, що
врівноважуватиме в ній конфліктні ситуації. Такою єдиною ідеєю є
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гуманістичний світогляд, що передбачає розвиток таких якостей особистості, як
усвідомлення природи і людини в їхній єдності, відмова від авторитарного
стилю мислення, терпимість, здатність до компромісів, толерантне ставлення
до чужої думки, до інших культур, цінностей, вірувань.
Процес гуманізації сучасної освіти, її орієнтування на всебічну реалізацію
особистісного потенціалу учня вможливили її перехід до технологічного етапу
розвитку, що проявилося передусім у правильному доборі механізмів реалізації
змісту освіти з урахуванням інтересів та здібностей учнів, їхньої творчої
індивідуальності. Окремі форми і методи навчання повинні поступитися
цілісним педагогічним технологіям і технології навчання зокрема [17].
Активне впровадження в освітній процес педагогічних технологій
пов’язано зі зміною у XXI ст. освітньої парадигми. Однією з вимог нової
парадигми освіти є активізація інноваційного комплексу системи вищої освіти,
який ще називають університетським освітньо-науковим комплексом. Ядром
такого комплексу є безпосередньо заклади вищої освіти, що взаємодіють з
інноваційною інфраструктурою у вигляді науково-дослідних інститутів,
дослідницько-експериментальних

виробництв,

конструкторських

бюро,

науково-виробничих центрів і т. д.
Інновації (італ. іnnovatione – новизна, нововведення) – нові форми
організації діяльності та управління, нові види технологій, що охоплюють різні
сфери життєдіяльності людства. Поняття «інновації» як нової економічної
категорії ввів австрійський учений Й. Шумпетер у роботі «Теорія економічного
розвитку» (1911 р.).
Й. Шумпетер уперше розглянув питання впливу інновацій на розвиток і
дав визначення інноваційного процесу. Термін «інновація» вчений почав
використовувати в 30-х р. ХХ ст. і тлумачив його як зміну з метою
впровадження й використання нових видів споживчих товарів, нових
виробничих, транспортних засобів, ринків і форм організації в промисловості.
Згідно з Й. Шумпетером інновація є головним джерелом прибутку, а він є
результатом упровадження новацій: без розвитку немає прибутку, без прибутку
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немає розвитку [18].
Існує цілий ряд тлумачень терміна «інновація»:
 суспільно-техніко-економічний процес, що через практичне використання
ідей та винаходів спричиняє створення кращих за своїми якостями виробів,
технологій та дає прибуток (у разі, коли інновація орієнтована на
економічний зиск), її поява на ринку може принести додатковий дохід [19];
 сукупність виробничих, технічних і комерційних заходів, що спричиняють
появу на ринку нового та вдосконаленого промислового обладнання [20];
 упровадження чогось нового в організації; особливий випадок процесу зміни
в організації [21];
 процес, в якому винаходи або ідеї набувають економічного змісту [22];
 новостворені

(застосовані)

і/або

вдосконалені

конкурентоспроможні

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери
[23].
Інновація в педагогічному процесі означає введення нового в цілі, зміст,
методи та форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності
педагога і учнів. Застосування вчителем інновацій розглядають як процес
цілеспрямованого, систематичного і послідовного використання на практиці
оригінальних, новаторських способів, педагогічних прийомів, засобів.
До найважливіших загальних педагогічних інновацій можна віднести:
1) теорію і практичну технологію оптимізації освітнього процесу, що охоплює
систему

педагогічної

науки

і

педагогічної

практики;

2) гуманістичну

педагогіку у всій сукупності її теоретичних положень і практичних технологій;
3) засновані на нових ідеях підходи до організації і керування педагогічними
процесами; 4) технології, засновані на застосуванні нових ідей і засобів
інформатизації, масової комунікації [24–27].
Традиційне та інноваційне навчання вперше розглянула група вчених у
доповіді Римського клубу в 1978 р. Учасники клубу звернули увагу світової
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наукової громадськості на невідповідність принципів традиційного навчання
вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей.
У

вітчизняній

практиці

термін

«інновація

в

освіті»

почали

використовувати лише в середині 80-х рр. XX ст. у зв’язку з процесами
перебудови радянської освітньої системи. Інноваційна діяльність в Україні
передбачена

Державною

цільовою

економічною

програмою

розвитку

інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки [28] та Положенням «Про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності» [29].
Проблему інноваційної діяльності в освітній сфері висвітлено

в

дослідженнях провідних учених, серед яких К. Ангеловські, Л. Ващенко,
О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник, О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов,
Н. Юсуфбекова, А. Ніколс, Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І. Бех, Л. Даниленко,
І. Дичківська, М. Кларіна, О. Пєхота, О. Попова, Л. Подимова, А. Пригожина,
В. Сластьонін, А. Хуторськой та інші. Вони співвідносять поняття нового в
педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне,
сучасне, передове. Так, В. Загвязинський уважає, що нове в педагогіці – це не
лише ідеї, підходи, методи, технології, які в таких поєднаннях ще не висувались
або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи
педагогічного процесу, які є прогресивними, що дає змогу в ході зміни умов і
ситуацій ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти [30, с. 23].
Однак, незважаючи на велику кількість досліджень у цьому напрямі, й
нині відсутні єдині підходи як до визначення поняття «освітня інновація», так і
до класифікації інновацій, орієнтованих на освітні цілі, що мають певні
специфічні особливості та властивості. Відсутність системних та комплексних
підходів до розв’язання цих питань не дозволяє конкретизувати пріоритетні
напрями інноваційного розвитку освітньої сфери; розробити «єдиний банк (базу
даних)» освітніх інновацій; підвищити ефективність управління інноваціями в
освітній сфері, зокрема організації їх експертизи; запровадити більш
раціональні форми фінансування інноваційних проектів у галузі освіти;
здійснювати

організацію

правового

захисту

освітніх

інновацій

як
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інтелектуальної власності тощо.
У педагогічній інтерпретації інновація позначає нововведення, що
поліпшує перебіг і результати освітнього процесу [31]. Інновацію можна
розглядати як процес (масштабну або часткову зміну системи і відповідну
діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Таким чином, інноваційні
педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, систематичне й
послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів,
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес
від визначення його мети до очікуваних результатів» (І. Дичківська). Як
продукт діяльності інновація – це оригінальні, новаторські способи та прийоми
педагогічних дій і засобів.
Педагогічна інновація є процесом реалізації конкретною особою (групою
осіб) ідеї, що є для неї (групи осіб) у цей час новою в освітньому процесі, у
результаті якого виникає творчий пошук оригінальних, нестандартних рішень.
Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності
та мислення, спрямовану на організацію нововведень в освітньому просторі,
або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті.
Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій,
спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і
методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових
суспільно-історичних умов.
Створення та поширення новацій у системі загальної освіти зумовлено
низкою об’єктивних чинників: новими державними стандартами освіти;
профілізацією

та

індивідуалізацією

національного

виховання

дітей

та

освітнього
молоді;

процесу;

авторськими

концепцією
навчальними

програмами, підручниками, посібниками, виховними та управлінськими
системами і технологіями; варіативними системами навчання (розвивальна,
модульно-розвивальна, диференційована тощо); методами проектування та
моделювання життєтворчості особистості, діалоговою формою спілкування
суб’єктів освітнього процесу; рейтинговою системою оцінювання навчальних
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досягнень учнів; модернізацією змісту, форм і методів управлінської діяльності
керівників закладів освіти; варіативними моделями структури управління;
появою авторських закладів освіти тощо.
Найважливішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування
традиційної та інноваційної стратегій організації навчання, що, у свою чергу,
висуває певні вимоги до рівня підготовки вчителя в Україні. Так, Концепція
«Нова українська школа» звертає увагу вчених і практиків на посилення
технологічного аспекту підготовки педагога, реалізацію накопиченої сучасною
школою низки освітніх технологій, напрацювання підходів до гуманізації
взаємодії вчителя з учнем.
Наслідком посилення демократичних тенденцій у суспільстві є те, що
освітні системи почали переносити акцент із масових педагогічних явищ на
особистість дитини, концентруючись передусім на умовах саморозкриття і
самореалізації людини на різних етапах її життєдіяльності. Іншими словами, в
педагогічній освіті простежується тенденція особистісної орієнтованості
освітніх систем.
В українському суспільстві відбулася доленосна подія, а саме підписання
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що відкриває широкі перспективи
становлення нових парадигм освіти, орієнтованих на входження нашої країни у
світовий освітній простір, поглиблення тенденцій диференціації освіти і т. ін.
Таким чином, реформування сучасної вітчизняної освіти, орієнтованої на
входження до світового освітнього простору, стало ознакою сьогодення. Це
змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання в системі
освіти України, враховуючи при цьому наявний багатий національний і
міжнародний досвід.
Технологічний

підхід

в

освіті

зазнав

чимало

змін

з

моменту

започаткування технологічної революції у світі (США, 30-ті рр. ХХ ст.), що
була пов’язана із застосуванням у навчальному процесі на основі програм
аудіовізуального навчання (термін «технологія в освіті» ототожнювали з
терміном «технічні засоби навчання (ТЗН)»). У 60-х рр. запроваджено термін
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«технологія навчання», що означає цілісний процес постановки цілей, постійне
оновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних стратегій і
навчальних матеріалів, а також оцінювання педагогічних систем…» [32].
У 1979 р. Асоціація з питань педагогічних комунікацій та технологій США
опублікувала офіційне визначення педагогічних технологій: «Педагогічні
технології є комплексним інтегративним процесом, що охоплює людей, ідеї,
засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування.
Забезпечує керування розв’язуванням проблем, що охоплюють усі аспекти
засвоєння знань» [32]. Необхідно зазначити, що поняття «педагогічна технологія»
майже не використовували в радянській педагогіці, оскільки вважали, що цей
термін має виробничий характер і не придатний для пояснення таких творчих
процесів, як навчання і виховання. Хоча представники нетрадиційної педагогіки
доводили, що там, де є будь-яке планування, є і технологія.
На сучасному етапі поняття «технологія» широко використовують у
невиробничій сфері людської діяльності. Найбільшого використання термін
«технологія» набув, безперечно, в освіті.
Педагогічна

технологія

функціонує

як

наука,

що

досліджує

найраціональніші шляхи навчання; як навчальна дисципліна; як система
способів, принципів та регуляторів, що застосовують у навчанні; як процес
навчання. Термін «технологія» (від грец. τεχνολογια, що походить від грец.
τεχνολογος; грец. τεχνη – майстерність, техніка; грец. λογος – передавати) –
наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими)
розв’язання задач людства за допомогою технічних засобів (знарядь праці) [33].
Розуміння походження терміна «технологія» дозволяє визначити його як
усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлену майстерність.
Технологія передбачає також і мистецтво володіння процесом, завдяки чому
персоналізується. Технологічний процес завжди передбачає певну послідовність
операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) і умов. У
процесуальному розумінні технологія відповідає на запитання «Як зробити (з чого
і якими засобами)?».
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Сьогодні немає єдиного підходу до визначення категорії «педагогічна
технологія». В освіті існує понад 300 тлумачень залежно від того, як автори
уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. Трапляється як первісне
розуміння

сутності

педагогічної

технології

(педагогічна

технологія

як

максимальне використання в навчанні можливостей ТЗН), так і розуміння
педагогічної технології, пов’язане з ідеєю керування процесом навчання (тобто
цілеспрямоване конструювання цілей навчання відповідно до цілей проектування
всього процесу навчання, перевірка й оцінювання ефективності обраних форм,
методів, засобів, оцінювання поточних результатів, корекційні заходи).
Підходи сучасних дослідників до визначення поняття «педагогічна
технологія» різняться. Його тлумачать як сукупність психолого-педагогічних
установок, що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів,
прийомів навчання, виховних засобів, тобто як організаційно-методичний
інструментарій (Б. Лихачов, І. Підласий); як опис системи дій учителя та учнів, від
яких не можна відхилятися (І. Волков, П. Москаленко); як проект певної
педагогічної системи, що реалізується вчителем (В. Беспалько).
Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США трактує термін
«педагогічна технологія» як комплексний, інтегрований процес, що охоплює
людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем, що
стосуються основних аспектів засвоєння знань. Педагогічну технологію
розглядають також як результат упровадження в педагогіку системного підходу,
що відображається у визначенні «Глосарію термінів з технологій освіти» (Париж,
ЮНЕСКО) [34], відповідно до якого педагогічна технологія – це системний метод
створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння
знань з обліком технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що має на меті
оптимізацію форм освіти.
За Ю. Галатюком, «педагогічна технологія – це діяльність, побудована на
принципах та закономірностях педагогічної науки, а також на положеннях
предметної методики, що покликана розв’язувати суперечності між окремими
елементами навчального процесу шляхом їх узгодження і становить інтегративну
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систему, інваріантом якої є модуль «мета – засоби – правила і послідовність їх
застосування – результат» [3].
Г. Селевко виокремлює чотири позиції в науковому розумінні та
використанні терміна «педагогічна технологія»:
1) педагогічна технологія як засіб (В. Бухвалов, В. Паламарчук, Б. Лихачов,
С. Смирнов, Н. Крилова, М. Мейєр): частина педагогічної науки, що вивчає й
розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектування педагогічних процесів і є
організаційно-методичним інструментарієм;
2)

педагогічна

технологія

як

спосіб

(В.

Беспалько,

М. Чошанов,

В. Сластьонін, А. Кушнір, Б. Скіннер, С. Гібсон та ін.): опис процесу, своєрідний
алгоритм досягнення навчально-розвивальної мети;
3) педагогічна технологія як науковий напрям (І. Підкасистий, В. Гузєєв,
М. Єраут, Р. Куфман, С. Ведемейєр): здійснення найбільш раціонального способу
навчання шляхом науково-практичного експериментування, діагностування,
спостереження,

відображене

в

методичних

рекомендаціях,

програмах,

технологіях;
4) педагогічна технологія як багатовимірне поняття, у т. ч. система
(В. Боголюбов, М. Кларин, В. Давидов, Є. Коротаєва, П. Мітчел, Р. Томас):
загальнопедагогічна (загальнодидактична, загальновиховна) технологія, що
характеризує цілісний освітній процес у певному регіоні, навчальному закладі й
охоплює сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності
суб’єктів та об’єктів процесу [35].
«Енциклопедія

освітніх

технологій»

визначає

педагогічну

(освітню)

технологію як систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу,
побудовану на науковій основі, запрограмовану в часі та просторі, що приводить
до намічених результатів і розглядає педагогічну технологію як багатовимірне,
системне поняття [36].
С. Сисоєва тлумачить термін «педагогічна технологія» як раціональний
спосіб досягнення свідомо визначеної освітньої (навчальної, виховної) мети;
науку; педагогічну систему; педагогічну діяльність; системно-діяльнісний підхід
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до освітнього (навчального) процесу; систему знань; мистецтво педагога; модель;
засіб оптимізації й модернізації освітнього процесу; процесуальний компонент
(складову) освітнього (навчального) процесу; інтегративний підхід в освіті [37].
Педагогічну технологію як наукове і точне відтворення педагогічних дій, що
гарантують успіх, трактують І. Прокопенко та В. Євдокимов. Педагогічна
технологія – це не механічний, заданий процес із незмінним результатом, а
організаційно-змістова структура, що визначає напрям взаємодії педагога та учнів
за нескінченної багатоманітності підходів і відносин; не інструкції та рецепти, а
принципи практичного втілення закономірностей формування особистості [38].
О. Пєхота педагогічну технологію визначає як систему раціональних
способів досягнення поставленої мети, наукову організацію освітнього процесу,
що визначає найбільш раціональні та ефективні способи досягнення кінцевих
освітньо-культурних цілей [39].
Вважаємо,

що

найбільш

повною

дефініцією

терміна

«педагогічна

технологія» є визначення, що дали дослідники М. Чепіль та Н. Дудник, а саме:
педагогічна технологія – змістова техніка реалізації системи всіх компонентів
педагогічного процесу, спрямована на досягнення поставленої мети; закономірна
педагогічна діяльність, що реалізовує науково обґрунтований проект навчальновиховного процесу і має вищий рівень ефективності, ніж традиційні методики
[32, с. 12].
Об’єктом педагогічних технологій є взаємодія учасників педагогічного
процесу, а предметом – прийоми, способи, методи, засоби, закономірності
навчально-виховної взаємодії, зумовлені цілями, завданнями та змістом освіти і
виховання.
В освітній практиці поняття «педагогічна технологія» використовують на
трьох, ієрархічно супідрядних рівнях:
1) загальнопедагогічна (загальнодидактична, загальновиховна) технологія
характеризує цілісний освітній процес у певному регіоні, навчальному закладі,
на певному етапі навчання. Педагогічну технологію розглядають як синонім
педагогічної системи: вона охоплює сукупність цілей, змісту, засобів і методів
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навчання, алгоритм діяльності суб’єктів і об’єктів процесу;
2) спеціальнометодична (предметна) педагогічна технологія («спеціальна
методика») – сукупність методів і засобів для реалізації визначеного змісту
навчання і виховання в рамках одного предмета, класу, майстерні вчителя
(методика викладання предметів, методика компенсувального навчання,
методика роботи вчителя, вихователя);
3) локальна педагогічна технологія становить технологію окремих частин
освітнього процесу, розв’язання окремих дидактичних і виховних задач
(технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих
особистісних якостей, технологія уроку, засвоєння нових знань, технологія
повторення і контролю матеріалу, технологія самостійної роботи й ін.).
Будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати таким основним
методологічним вимогам (критеріям технологічності), дотримання яких є
запорукою ефективності освітнього процесу в цілому. Такими вимогами є:
 Концептуальність. Кожній педагогічній технології повинна бути притаманна
опора на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне,
дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети.
 Системність. Педагогічній технології мають бути притаманні всі ознаки системи:
логіка процесу, взаємозв’язок частин, цілісність.
 Можливість управління. Передбачає можливість діагностичного цілепокладання,
планування, проектування процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання
засобів та методів з метою корекції результатів.
 Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують у конкурентних умовах і
повинні бути ефективними за результатами й оптимальними за витратами,
гарантувати досягнення певного стандарту освіти.
 Відтворюваність.

Можливість

використання

(повторення,

відтворення)

педагогічної технології в інших ідентичних освітніх закладах, іншими суб’єктами.
 Візуалізація (характерна для окремих технологій). Передбачає використання
аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та
застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних
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посібників.
Саме

таких

методологічних

вимог

дотримано

нами

в

процесі

впровадження в освітній процес з фізики ліцею навчально-методичного
комплексу «Дослідницька компетентність: природничо-математичний напрям
диференціації». Даний комплекс забезпечує педагогічні умови, які сприятимуть
формуванню в учнів знань і умінь, необхідних для здійснення дослідницької
діяльності, а саме: володіння теоретичними знаннями, засвоєння прикладних
умінь, володіння пізнавальними діями, евристичними прийомами діяльності,
логічними способами пізнання, розвиток рефлексивних дій, здатності до
самоконтролю і самооцінювання. Як показав педагогічний експеримент,
проведений нами впродовж 2005–2018 рр., впровадження комплексу допомагає
вчителю при здійсненні дій щодо керування пізнавальною діяльністю учнів,
застосування прийомів педагогічного впливу та особистісно орієнтованої,
розвивальної і практико-орієнтованої технологій навчання, формування
пізнавальної потреби в учнів ліцею природничо-математичного напряму
диференціації.

2.3.

Педагогічні

інновації

як

засоби

реалізації

особистісно

орієнтованої, розвивальної і практико-орієнтованої технологій навчання
фізики учнів ліцею
2.3.1. Метод проектів як засіб організації дослідницької діяльності
учнів ліцею з фізики
Останнім часом у зв’язку зі становленням особистісно орієнтованої освіти
метод проектів переживає друге народження, ефективно доповнюючи інші
педагогічні технології, що сприяють становленню особистості учня як субʼєкта
діяльності та соціальних відносин.
Метод проектів є однією з альтернатив класно-урочної системи навчання і
одним з ефективних методів залучення учнів до самостійної пізнавальної
діяльності.
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Цей метод не є принципово новим у світовій педагогіці, оскільки виник ще
в 20-х рр. минулого століття в США. Його називали також методом проблем і
пов’язували

з ідеями гуманістичного напряму у філософії й освіті,

розробленими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його
учнем В. Килпатріком. Ідеї проектного навчання виникли в Росії практично
паралельно

з

розробками

американських

педагогів

під

керівництвом

російського педагога С. Шацького в 1905 р.
Пізніше, вже за радянських часів, ці ідеї стали досить широко
впроваджувати в школу, доки в 1931 році метод проектів був засуджений, і
відтоді в колишньому СРСР більше не робили серйозних спроб відродити його
в шкільній практиці. Однак у зарубіжній школі він активно і достатньо успішно
розвивався.
У США, Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччині, Італії,
Бразилії, Нідерландах і багатьох інших країнах ідеї гуманістичного підходу до
освіти Дж. Дьюї, його метод проектів активно поширилися і набули великої
популярності внаслідок раціонального поєднання теоретичних знань і їх
практичного застосування для розв’язування конкретних проблем дійсності в
процесі спільної діяльності учнів. Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені
треба та де і як я можу ці знання застосувати – ось основна теза сучасного
розуміння методу проектів, що є привабливою для багатьох освітніх систем в
аспекті

пошуку

розумного

балансу

між

академічними

знаннями

і

прагматичними вміннями.
Останнім часом увага до методу проектів в освітніх системах багатьох
країн зросла, що спричиняє збільшення кількості підходів до тлумачення
сутності цього поняття. Втім існують обов’язкові критеріальні вимоги до його
сучасного розуміння: наявність освітньої проблеми; дослідницький характер
пошуку;

структурування

діяльності

відповідно

до

класичних

етапів

проектування; моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;
самодіяльний характер творчої активності учнів; практичне або теоретичне
значення результату діяльності; педагогічна цінність.
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Із часом ідея методу проектів зазнала змін. Нині вона є інтегрованим
компонентом розробленої й структурованої системи освіти, заснованим на
розвитку

пізнавальних

інформаційному

навичок,

просторі,

креативності,

самостійно

вмінні

конструювати

орієнтуватись
знання,

в

розвивати

критичне і творче мислення.
Проектна діяльність учнів – спільна навчально-пізнавальна, творча або
ігрова діяльність, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності,
спрямована на досягнення загального результату. Неодмінною умовою
проектної діяльності є наявність наперед вироблених уявлень про її кінцевий
продукт, етапи проектування та безпосередню реалізацію проектного задуму.
Проектна діяльність має характерні для будь-якого типу діяльності атрибути:
передусім культуру діяльності, що визначається традиціями, цінностями,
нормами, зразками. Головна її цінність – звершення, а тому усі засоби спрямовані
на досягнення результату, їх типологія має другорядне значення.
Слово «проект» (лат. projectus) означає «спрямований уперед». Це
цільовий акт діяльності, в основі якого лежить інтерес учня. Поняття «проект»
має

декілька

значень:

1) розроблений

план

споруди,

виготовлення,

реконструкції чогось; 2) попередній текст документа, задум чогось; 3) певна
форма організації великих та відносно самостійних починань; 4) форма
перебудови цілеспрямованої діяльності; 5) фактично, проект – це будь-який
задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації.
У педагогічній літературі є різні визначення навчального проекту, але в
будь-якому разі вони базуються на таких моментах: розвитку пізнавальних та
творчих навичок учнів; вмінні самостійно шукати інформацію; самостійній
діяльності учнів; поданні підсумків проектів; співробітництві учнів між собою і
з учителем.
Ретельний аналіз показує, що трактування методу проектів можна звести
до двох напрямів і розглядати його як освітню технологію чи як комплексний
навчальний метод.
Метод проектів – це метод, в основі якого лежить розвиток
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пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.
Сутність проекту І. Сергєєв визнає як «шість П»: Проблема –
Проектування (планування) – Пошук інформації – Продукт – Презентація +
«шосте П» проекту – його Портфоліо, тобто папка, в якій зібрані всі матеріали
проекту, в тому числі чернетки, денні плани, звіти тощо [40, с. 27–28].
Основний сенс портфоліо – показати все, на що ти здатний під час роботи над
проектом.
Н. Поліхун визначає проектну діяльність учнів як форму навчальнопізнавальної активності, що полягає в мотиваційному досягненні свідомо
поставленої мети зі створення учнівських творчих проектів, має певну
структуру, комплексний характер, забезпечує активний процес дії учня з
навчальним матеріалом і є засобом розвитку особистості як суб’єкта навчання.
Поряд із цим навчальний проект визначено як методичну форму організації
занять, що передбачає комплексний інтегрований характер діяльності всіх його
учасників з отримання самостійно запланованого результату за певний
проміжок часу в умовах консультативної підтримки вчителя, відповідно,
учнівський творчий проект – як самостійно розроблений і створений учнем або
групою учнів предметний результат навчальної діяльності, що має суб’єктивну
цінність [41, с. 4].
Причини необхідності активного застосування методу проектів у
навчальному процесі в систематизованому вигляді відтворено на рис. 2.2.
Проекти в педагогічній літературі класифікують за різними підходами і
розрізняють їх за низкою параметрів:
 складом учасників проектної діяльності: індивідуальні та колективні;
 характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності:
кооперативні, змагальні, конкурсні;
 рівнем реалізації міжпредметних звʼязків: монопредметні (невідʼємна
складова класно-урочної системи), міжпредметні (інтегрувальний фактор в
альтернативній школі, що долає традиційну подрібненість та уривчастість
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освіти), надпредметні (охоплюють позакласну діяльність учнів);
 характером координації проекту: безпосередні (тверді чи гнучкі), приховані;
 тривалістю проекту: короткі (1–2 тижні), середньої тривалості (від 2–4
тижнів) і тривалі (4 і більше тижнів);
 метою і характером проектної діяльності: інформаційні, ознайомлювальні,
пригодницькі, мистецькі, науково-пошукові, конструкційні і т. ін.
Причини, що зумовлюють необхідність розширеного
застосування методу проектів у навчальному процесі
Педагогічні
Соціальні
1. Навчання самостійного
отримання знань
2. Уміння використовувати
отримані
знання
для
розв’язання пізнавальних і
практичних завдань
3.
Розвиток
комунікативних навичок

1. Уміння працювати в різних групах

4. Уміння користуватися
дослідними
методами
(збирати
необхідну
інформацію,
усебічно
аналізувати її, висувати
гіпотези, робити висновки)

4. Уміння підтримувати
людські контакти

2. Уміння виконувати різні соціальні
ролі (лідер, виконавець, посередник
тощо)
3. Необхідність отримання навичок
подолання конфліктних ситуацій
широкі

5.
Ознайомлення
з
різними
культурами, поглядами на одну
проблему


Формування в суб’єкта навчання чіткого, особистісно
осмисленого та значущого образу майбутньої професійної
діяльності

Рис. 2.2. Причини, що зумовлюють розширене застосування методу проектів у
практиці сучасного навчання
За допомогою методу проектів вирішується низка важливих дидактичних
завдань для досягнення поставленої мети (рис. 2.3).
Результатами проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів
для вчителя є: підвищення професійної майстерності; зацікавлення учнів
предметом; посилення інтересу до навчання; залучення учнів до пошуку,
дослідження; відчутність реальних результатів своєї праці; інтелектуальний
розвиток. Для учнів такими результатами є: поглиблення знань з предмета
(предметів);

розвиток

мислення;

розвиток

творчих

здібностей;

творче
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застосування знань; свобода вибору проблеми дослідження; уміння працювати



1. Особистісна спрямованість проектного навчання
з урахуванням цілей, завдань, потреб, інтересів,
мотивації, життєвого досвіду, індивідуальних
особливостей та здібностей особистості.



2. Підготовка учнів до реальної діяльності шляхом
практичних дій, що стосуються їхньої емоційної
сфери та посилюють мотивацію до навчання
внаслідок більш тісного зв’язку ідей проекту з
реальним життям.



3. Творча робота учасників проекту на базі
самостійно
зібраної,
систематизованої
та
узагальненої інформації з різних джерел.



4. Розвиток самостійного мислення при виявленні й
вирішенні проблем на основі знань з різних галузей
науки; використання різноманітних дослідних та
пошукових методів і способів навчання.



5. Розвиток умінь встановлювати причиновонаслідкові зв’язки між явищами, передбачати
можливі наслідки різних варіантів рішень, планувати
і прогнозувати результати, здійснювати дії для
реалізації прийнятих рішень.



6. Використання різних форм організації навчальної
діяльності з метою активізації взаємодії учнів та
вчителя як рівноправних партнерів освітнього
процесу.





ЗАВДАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ

в команді; участь в олімпіадах, конкурсах, науково-дослідницькій діяльності.

7. Підвищення індивідуальної та колективної
відповідальності учасників проекту у зв’язку з
необхідністю координації дій для отримання
результату.

Рис. 2.3. Завдання, які вирішуються в процесі проектної діяльності
Використання технології проектної діяльності в освітньому процесі надає
вчителеві можливості: 1) навчити учня планувати власну дослідницьку
діяльність (чітко визначати мету; уявляти основні кроки в досягненні
поставленої мети; підтримувати концентрацію зусиль протягом усього часу
виконання проекту); 2) розвивати в учнів критичне мислення (аналітичне,
асоціативне, логічне, системне) і творче мислення (творча уява, розвиненість
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інтелекту); 3) навчити учнів працювати з інформацією (відбирати, аналізувати,
систематизувати й узагальнювати); 4) формувати в учнів комунікативні
здібності (працювати в колективі; володіти культурою комунікації; вміти
адаптуватися до дійсності); 5) навчити учнів за допомогою сучасної цифрової
техніки фіксувати етапи роботи над проектом та репрезентувати результати
власної дослідницької діяльності; 6) формувати в учнів позитивне ставлення до
навчальної діяльності в цілому, що проявляється в збільшенні мотивації в
навчальній діяльності, ініціативності, ентузіазмі тощо.
Аналіз науково-методичної літератури показав, що процес розроблення
проекту

передбачає

декілька

основних

етапів,

зокрема:

вибір

теми;

формулювання проблеми; постановку завдань; вибір учасників (групове або
індивідуальне розроблення проекту); розподілення завдань; аналіз джерел з
проблеми дослідження; експериментальну частина (у разі потреби); оброблення
результатів; підготовку звіту і захист проекту.
За В. Гузєєвим, уся діяльність учнів у процесі проектної діяльності
зосереджена на таких етапах: підготовка (визначення проблеми та похідних від
неї цілей і завдань; висування гіпотези щодо їх вирішення; обговорення методів
дослідження), планування (визначення джерел інформації; визначення способів
збирання і аналізу інформації; визначення способу представлення результатів;
встановлення процедур та критеріїв оцінювання результатів і процесу;
розподілення завдань (обов’язків) між членами команди), дослідження
(збирання інформації; вирішення проміжних завдань), результати та/або
висновок (аналіз отриманих даних; формулювання висновків), оцінювання
результатів і процесу (оформлення кінцевих результатів; підбиття підсумків,
корегування, остаточні висновки) [42].
Таким

чином,

проектна

методика

характеризується

високою

комунікативністю і припускає вираження учнями власних думок, почуттів,
активне

залучення

до

реальної

діяльності,

прийняття

особистої

відповідальності за просування в навчанні. Вона сприяє формуванню ключових
компетенцій учнів:
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• комунікативної – оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності (усної та
письмової) в різних ситуаціях; освоєння і використання різних знакових
систем під час викладу матеріалу;
•

інформаційної

–

засвоєння

необхідних

знань,

уміння

здійснювати

бібліографічний пошук і працювати з різними джерелами інформації,
працювати з великими обсягами інформації;
•

інтелектуальної

–

вміння

аналізувати,

порівнювати

і

зіставляти,

узагальнювати і синтезувати, давати оцінку фактам, прочитаним творам;
• організаційної – вміння сформулювати мету своєї діяльності, спланувати
діяльність,

здійснити

її;

володіння

навичками

самоконтролю

та

самооцінювання.
На окрему увагу заслуговує питання структури проектної діяльності учнів
ліцею. Наша власна практика роботи щодо застосування проектної технології в
навчальному процесі з фізики орієнтована на методику «Intel: Навчання для
майбутнього» [43]. Саме «орієнтована», оскільки ця методика взята за основу і,
на нашу думку, має деякі недоліки. Так, наша практика використання цієї
технології в класах ліцею природничо-математичного напряму диференціації
довела,

що

кількість

документів

(елементів

портфоліо),

що

мають

супроводжувати кожен проект, є неприпустимо великою, отже, учні з учителем
на етапі розроблення проекту витрачали багато часу, що, у свою чергу,
призводило до втрати учнями ліцею мотивації.
Усі учнівські проекти, втілені за останні роки, структурно є поєднанням
трьох частин: 1) науково-методичний апарат дослідження (складає вчитель);
2) теоретична

частина

проекту

(складає

учнівська

робоча

група);

3) експериментальна частина проекту (безпосередньо виконує учнівська група
із консультуванням учителя).
Методика впровадження проектів в освітній процес з фізики ліцею, а
також тематика проектів описані в авторських роботах [15; 16; 44–52].
Наведемо приклади виконання учнями 10 – 11 класів деяких проектів із
фізики.
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Проект 1. Геологорозвідка північного регіону Сумської області (10 клас)
Мета проекту: теоретичне ознайомлення зі способом проведення
геологічної розвідки будь-якого регіону Землі за величиною прискорення
вільного падіння в обраній точці земної поверхні та практична геологічна
розвідка північного регіону Сумської області.
Об’єктом дослідження є корисні копалини північного регіону Сумської
області.
Предметом дослідження є процес отримання значень прискорення
вільного падіння для даної точки земної поверхні.
Завдання проекту: 1) ознайомитися зі способами експериментального та
теоретичного визначення значення прискорення вільного падіння для даної
точки земної поверхні; 2) на основі обраних експериментальних способів
отримати значення прискорення вільного падіння для деяких власноруч
обраних точок північного регіону Сумської області; 3) за допомогою
теоретичного способу визначити прискорення вільного падіння для обраних
точок північного регіону Сумської області; 4) порівняти отримані дані та
зробити висновки про ймовірне розташування природних копалин під земною
корою для обраних точок Сумської області; 5) порівняти отримані дані з
даними державного Геологічного фонду України; 6) підготувати проміжний
звіт (газета) та комп’ютерну презентацію результатів дослідницької діяльності.
Методи дослідження:
 теоретичні: метод аналізу, за допомогою якого вивчався комплекс наукової
літератури з теми дослідження, а також робилися висновки на основі
порівнянь експериментального та теоретичного значень прискорення
вільного падіння для даної точки північного регіону Сумської області;
 експериментальні: методи експериментального визначення прискорення
вільного падіння для даної точки земної поверхні за допомогою балістичної
гармати, математичного маятника та зоряного кутоміра.
Ключові слова для пошуку: напруженість гравітаційного поля в даній
точці

земної

поверхні,

прискорення

вільного

падіння;

широта

місця
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спостереження; математичний маятник.
Навчальні предмети:
науки;

Мови/ мистецтво;

Громадянська освіта;

Фізкультура;

Музика;

Іноземна мова;

Природничі

Математика;

Комп’ютерні технології.

Прогнозовані результати виконання проекту:
Учень повинен:
1. Обчислювати значення прискорення вільного падіння за періодом коливань
математичного маятника.
2. Визначати

широту

місця

спостереження

на

основі

астрономічних

вимірювань.
3. Самостійно формулювати мету досліду; формулювати й обґрунтовувати
гіпотезу, що лежить в основі експерименту; виявляти умови, необхідні для
проведення досліду; проектувати експеримент; добирати необхідні прилади
та матеріали; складати експериментальну установку і створювати необхідні
умови для виконання досліду; здійснювати необхідні вимірювання;
проводити спостереження; фіксувати результати вимірювань і спостережень;
математично обробляти результати вимірювань; аналізувати результати та
формулювати висновки.
4. Утілювати ідеї в конкретній чи візуальній формі (малюнок, креслення тощо).
5. Збирати,

організовувати,

представляти,

зберігати

та

опрацьовувати

інформацію (дані).
6. Репрезентувати інформацію про етапи проектної діяльності та проект у
цілому за допомогою комп’ютерних програм (Microsoft Office Publisher,
Microsoft PowerPoint та ін.).
7. Співпрацювати та спілкуватися з членами групи в процесі дослідницької
діяльності.
8. Робити висновки.
Орієнтовний час реалізації навчального проекту: 1 тиждень.
Програмне забезпечення:
Видавничі програми,

Бази даних/Електронні таблиці,

Електронна пошта,

Енциклопедія на CD-ROM,
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Для створення веб-сторінок,

Текстовий редактор,

зображеннями ,

Мультимедіа (Роwer Pоіnt).

Інтернет,

Програми для роботи із

Обладнання, необхідне для представлення результатів проекту:
Фотоапарат,

Комп’ютер (и),

Інтернет,

Лазерний диск,

Телевізор,

Відеомагнітофон,

Цифровий фотоапарат,
Принтер,

Проектор,

Відеокамера,

DVD плеєр,
Сканер,
Обладнання для

відеоконференцій.
Критерії оцінювання проекту:
зміст проекту: актуальність, обґрунтованість проблеми, відповідність
завданням сучасної науки та техніки; відповідність мети, завдань, плану,
результатів обраній темі; практична та теоретична цінність; новизна,
оригінальність; обсяг та повнота розроблення;
діяльність з реалізації: самостійність, ініціативність; дотримання плану
(програми) діяльності; розподілення обов’язків та їх виконання; колективізм,
взаємостосунки в групі, взаємодопомога;
захист проекту: якість доповіді (композиція, логіка, послідовність,
аргументованість, чіткість, оригінальність; комунікативна культура (культура
мовлення, підтримування уваги аудиторії, артистизм тощо); ерудованість (обсяг
та глибина знань з теми, відповіді на запитання, загальна культура захисту);
використання наочних та технічних засобів;
кінцевий результат, продукт: реальність та можливості застосування;
завершеність, готовність для

подальшого

застосування;

обсяг, повнота

розроблення.
Теоретична частина проекту
Поле тяжіння проявляє себе в тому, що на тіло масою m, розташоване в
будь-якій точці поля, діє сила гравітаційної взаємодії. Так, поле тіла масою М
діє на тіло масою m із силою
𝑀𝑚
𝐹⃗ = −𝐺 3 ⃗⃗⃗⃗
𝑅,
𝑅

(2.1)

де 𝑅⃗⃗ – радіус-вектор, проведений від центра мас тіла М у точку розташування
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тіла масою m, що вважають точковим або беруть за матеріальну точку.
Неважко побачити, що величина
𝐹⃗
𝑚

= −𝐺

𝑀
𝑅3

𝑅⃗⃗

(2.2)

є однозначною характеристикою поля тяжіння, оскільки вона не залежить від

⃗⃗
маси m, а визначається масою М тіла, що створює поле, і радіус-вектором 𝑅
точки поля. Величину (2.2) називають напруженістю поля тяжіння:

𝐸⃗⃗ = −𝐺

𝑀
𝑅3

⃗⃗⃗⃗
𝑅.

(2.3)

Напруженість є силовою характеристика поля тяжіння. Вона чисельно
дорівнює силі, що діє на одиницю маси точкового тіла, внесеного в дану точку
поля. Напруженість є величиною векторною, її напрям збігається з напрямом
вектора сили тяжіння. З формул (2.2), (2.3) та з другого закону динаміки
випливає,

що

напруженість

поля

тяжіння

чисельно

дорівнює

прискоренню тіла, якого воно набуває під дією сили тяжіння . Так, для
точок, розташованих біля поверхні Землі, напруженість гравітаційного поля в
даній його точці чисельно дорівнює прискоренню вільного падіння

𝑔⃗ = 𝐸⃗⃗ = −𝐺

𝑀
𝑅3

𝑅⃗⃗ ,

(2.4)

де RЗ – радіус Землі.
У скалярній формі вираз (2.4) набуває вигляду
g E G

MЗ
2 .
RЗ

(2.5)

Уявімо, що для даної точки земної поверхні відомо два значення
прискорення вільного падіння (напруженості гравітаційного поля): перше, gтеор,
отримано на основі теоретичних розрахунків, у які закладена реальна геометрія
земного сфероїда; друге, gексп, отримане на основі експерименту (реальне
значення величини).
Напруженість гравітаційного поля в даній точці земної поверхні можна
знайти двома шляхами. Порівнюючи значення прискорень вільного падіння в
даній точці земної кулі gексп та gтеор, можна дійти висновку: а) gтеор ˂ gексп – під
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земною корою є речовина, густина якої більша за середню густину земної кулі
в даній її точці; б) gтеор ˃ gексп – під земною корою є речовина, густина якої
менша за середню густину земної кулі в даній її точці.
Експериментальна частина проекту
Визначення gексп .
Експериментальна частина даного проекту полягає в знаходженні
прискорення вільного падіння в даній точці земної поверхні шляхом
дослідження коливань математичного маятника.
Так, з формули періоду математичного маятника

Т  2

l
g

(2.6)

слідує, що прискорення вільного падіння g:

4 2 l
g 2 .
(2.7)
T
З метою точного визначення періоду коливань математичного маятника
учні розробили установку за схемою, представленою на рис. 2.4. Дослідникиекспериментатори відхиляють маятник на певний кут φ і за допомогою
електромагніта ЕМ фіксують його в цьому положенні (перемикач П,
перебуваючи в лівій позиції, замикає коло електромагніта ЕМ). У положенні
рівноваги маятника є нормально-замкнений контакт КНЗ, у колі якого
розташовується лічильник-секундомір електронний шкільний ЛСЕШ.
При переведенні перемикача П у крайнє праве положення маятник починає
рух до положення рівноваги; одночасно з цим замикається коло лічильника
ЛСЕШ (лічильник починає відлік часу). При проходженні маятником
положення рівноваги кулька ударяє в КНЗ і лічильник зупиняється. Таким
чином, учні мають можливість шляхом вимірювання чверті періоду коливань
математичного маятника отримати значення періоду коливань з точністю до
0,01 с.
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Рис. 2.4. Схема установки для вимірювання чверті періоду коливань
математичного маятника: ЛСЕШ – лічильник-секундомір електронний
шкільний, КНЗ – контакт нормально-замкнений, ЕМ – електромагніт,
П – перемикач
При такому варіанті виконання експериментального дослідження вчитель
може запропонувати учням перевірити межі застосування виразу (ряд Фур’є)
T  2

L 1
2 9
4

 sin 4
 ...
1  sin
g 4
2 64
2


(2.8)

для випадку
sin φ ≈ φ.

(2.9)

Наведемо результати роботи учнівської дослідницької групи.
Учні збирають модель математичного маятника (рис. 2.4), визначають
чверть періоду коливань маятника для двох амплітуд і розраховують
експериментальне значення прискорення вільного падіння gексп.
а) Амплітуда відхилення маятника А = 0,400 м.
Середнє

значення

чверті

періоду

коливань

маятника

вимірюваннями становить
t cp 

0,934  0,948  0,943
 0,942 (с).
3

Тоді період коливань математичного маятника
T = 4∙tcp = 4·0,942 = 3,768 (с),

за

трьома
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відповідно, прискорення вільного падіння за виразом:

4 2 l 4 2 3,55
g1  2 
 9,86 (м/с2).
T
3,77 2
б) Амплітуда відхилення маятника А = 0,200 м.
Середнє значення чверті періоду коливань маятника за умов зміни його
довжини tcp = 0,940 с і, відповідно, величина періоду коливань математичного
маятника
T = 0,94·4 = 3,760 (с).
За таких умов прискорення вільного падіння дорівнює
4 2 l 4 2 3,55
g2  2 
 9,91 (м/с2).
2
T
3,76

Середнє значення прискорення вільного падіння:
g cep 

g1  g 2 9,86  9,91

 9,885 (м/с2).
2
2

Визначення gтеор.
Для виконання цього завдання учні аналізують закон усесвітнього тяжіння.
Результатом аналізу закону повинно бути розуміння того, що, по-перше,
прискорення вільного падіння є силовою характеристикою поля сил тяжіння в
даній його точці (напруженістю гравітаційного поля в даній його точці); подруге, прискорення вільного падіння не є сталою величиною, а залежить від
відстані до центра Землі (іншого об’єкта). Відповідно, вираз для прискорення
вільного падіння має вигляд:

g G

M

2

,

(2.10)

де G – гравітаційна стала, М – маса об’єкта, що створює гравітаційне поле (у
нашому випадку – Земля), ρ – радіус земної кулі для даної точки земної
поверхні.
Наявність саме параметра ρ, а не R у рівнянні (2.10) є наслідком того, що,
по-перше, земна куля внаслідок обертання навколо власної осі має форму
еліпсоїда обертання, і, по-друге, густина планети не є сталою величиною.
Таким чином, саме параметр ρ є об’єктом подальшої уваги дослідників-
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експериментаторів.
У курсі геодезії є відома залежність між радіус-вектором точки земної
поверхні ρ та її географічною широтою φ:
ρ = а·(1 – 0,003325 sin2φ – 0,000028 sin4φ),

(2.11)

де а – екваторіальний радіус Землі (Міжнародний Астрономічний Союз (МАС)
у 1964 р. ухвалив такі значення елементів земного еліпсоїда: a = 6378,16 км, b =
6356,78 км), φ – географічна широта точки на земній поверхні.
Визначити географічну широту точки земної поверхні учні можуть
кількома способами:
 точний спосіб – скористатися комп’ютерною програмою Google Earth, що
дозволяє отримувати значення φ з точністю до 0ʺ,001;
 наближений спосіб – значення φ учні беруть у таблиці географічних широт
обласних центрів України (постійна або змінна частини Астрономічного
календаря [53–56]);
 наближений (рекомендований) спосіб – учні вимірюють за допомогою
кутоміра висоту Полярної зорі над горизонтом (рис. 2.5). Оскільки висота
Полярної зорі дорівнює географічній широті місця спостереження, то
експериментальна задача, врешті-решт, зводиться до якомога точнішого
визначення параметра φ і подальшого розрахунку величини g.

Рис. 2.5. Визначення висоти Полярної зорі за допомогою транспортира
Результати вимірювань та розрахунків учні заносять до таблиці.
У кінці виконання цієї серії задач учні повинні зробити відповідні
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висновки.
Наведемо результати роботи учнівської дослідницької групи.
1. Учні розраховують довжину радіус-вектора ρ даної точки земної
поверхні, виходячи з виразу (2.11).
2. За законом усесвітнього тяжіння розраховують значення напруженості
гравітаційного поля в даній його точці (прискорення вільного падіння в даній
точці земної поверхні):
g теор 

M
F
 G 2з ,
m


(2.12)

де G – гравітаційна стала, Мз – маса Землі, ρ – радіус земної кулі для даної
точки земної поверхні.
3. У процесі вимірювання висоти Полярної зорі над горизонтом та
подальшого уточнення значення висоти за допомогою програми Google Earth
учні отримали такі дані: φсер = 51°,678.
Тоді розраховували радіус-вектор точки земної поверхні ρ для м. Глухів за
географічною широтою φ:
ρ = а·(1 – 0,003325 sin2φ – 0,000028 sin4φ) = 6378∙103(1 – 0,003325×
×sin251°,678 – 0,000028 sin451°,678) = 6365039,439 (м).
Відповідно, прискорення вільного падіння для м. Глухів становить:
g Глухів  G

Mз

2

6,67384 10 11  5,97219  10 24

 9,8380087 (м/с2).
2
6365039,439

Результати вимірювань та розрахунків занесено до таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Зведена таблиця результатів вимірювань та розрахунків
Широта φ, º Радіус-вектор Землі в
точці спостереження
ρ, м
51,678
6365039,439

g, м·с-2

9,838

Виконавши попередні пункти експериментальної частини проекту для інших
міст Сумської області, учнівська дослідницька група отримала відповідні дані, що
дозволили сформулювати висновки стосовно корисних копалин в обраних
населених пунктах.
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Геологічна розвідка в м. Глухів (169 м над рівнем моря). Для м. Глухів
отримані значення прискорень вільного падіння становлять:
gтеорет = 9,838 м/с2, gексп = 9,885 м/с2.
Як бачимо, gтеорет < gексп, що дає право зробити висновок: у Глухові під
земною корою можуть бути речовини (копалини), густини яких більші за
середню густину земної кулі.
Геологічна розвідка в м. Середино-Буда (185 м над рівнем моря). Для
м. Середино-Буда отримані значення прискорень вільного падіння становлять:
gтеорет = 9,818 м/с2, gексп = 9,862 м/с2 .
Як бачимо, gтеорет < gексп, що вможливлює висновок: у м. Середино-Буда під
земною корою можуть бути речовини (копалини), густини яких більші за
середню густину земної кулі.
Геологічна розвідка в м. Ямпіль (165 м над рівнем моря)
Для м. Ямпіль отримані значення прискорень вільного падіння становлять:
gтеорет = 9,820 м/с2, gексп = 9,932 м/с2 .
Як бачимо, gтеорет < gексп, що дає змогу зробити висновок: у Ямполі під
земною корою можуть бути речовини (копалини), густини яких більші за
середню густину земної кулі.
Геологічна розвідка в м. Кролевець (156 м над рівнем моря)
Для м. Кролевець отримані значення прискорень вільного падіння
становлять:
gтеорет = 9,760 м/с2, gексп = 9,877 м/с2.
Як бачимо, gтеорет < gексп, це дає можливість зробити висновок: у Кролевці
під земною корою можуть бути речовини (копалини), густини яких більші за
середню густину земної кулі.
Геологічна розвідка в м. Охтирка (111 м над рівнем моря). З метою
перевірки правильності обраного підходу учні виконали геологорозвідку в
одному з південних регіонів Сумської області, а саме в м. Охтирка.
Для м. Охтирка отримані значення прискорень вільного падіння
становлять:
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gтеор = 9,844 м/с , gексп = 9,806 м/с .
Як бачимо, gтеорет > gексп, що дає право зробити висновок: в Охтирці під
земною корою можуть знаходитися речовини (копалини), густини яких менші
за середню густину земної кулі.
Результати теоретичного та експериментального дослідження

дали

можливість сформулювати такі висновки:
1. На основі обраних експериментальних способів отримано значення
прискорень вільного падіння для деяких місць північного регіону Сумської
області.
2. На

основі

теоретичних

розрахунків

опрацьовано

та

застосовано

теоретичний спосіб розрахунку прискорення вільного падіння для даної точки
земної поверхні, що дає результати за умови, що земна куля має сталу густину.
3. На основі порівняння отриманих даних сформульовано висновки про
розподіл корисних копалин у межах північного регіону Сумської області, а
також м. Охтирка, що добре узгоджуються з даними

Державної служби

геології та надр України [57].
Проект 2. Визначення довжин хвиль випромінювання криптону за
допомогою дифракційної ґратки (11 клас)
Мета проекту: використовуючи дифракційну гратку, визначити довжини
хвиль, що відповідають лініям у спектрі випромінювання криптону.
Обʼєкт дослідження: явище дифракції.
Предмет дослідження: 1) дифракційна ґратка та її характеристики;
2) спектри випромінюванні різних речовин; 3) гоніометр – прилад для вивчення
спектрів випромінювання різних речовин.
Завдання проекту: 1) на основі аналізу наукової літератури ознайомитись
з явищем дифракції; 2) з’ясувати конструктивні особливості дифракційної
ґратки та її характеристики; 3) ознайомитись зі спектрами випромінювання
гідрогену, ртуті, криптону та інших речовин; 4) з’ясувати конструктивні
особливості гоніометра і за можливості виготовити прилад власної конструкції;
5) за допомогою гоніометра власної конструкції визначити довжини хвиль, що
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відповідають лініям у спектрі випромінювання криптону.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, експеримент, вимірювання,
спостереження, числові методи.
Ключові слова для пошуку: дифракція, дифракційна ґратка, спектр,
випромінювання,

спектральний

аналіз,

гоніометр,

довжина

хвилі,

кут

дифракції.
Навчальні предмети:
науки;

Мови/ мистецтво;

Громадянська освіта;

Фізкультура;

Музика;

Іноземна мова;

Природничі

Математика;

Комп’ютерні технології.

Прогнозовані результати виконання проекту:
Учень повинен:
1. Знати теоретичні основи теми «Дифракція».
2. Знати конструктивні особливості дифракційної ґратки та її характеристики.
3. Володіти теоретичними відомостями про спектри випромінювання різних
речовин (гідроген, криптон, ртуть і т. ін.), а також методи визначення довжин
хвиль за допомогою дифракційної ґратки, що відповідають лініям у спектрах
випромінювання речовин.
4. Ознайомитися з конструктивними особливостями гоніометра і за можливості
виготовити прилад власної конструкції.
5. За допомогою гоніометра власної конструкції визначити довжини хвиль, що
відповідають лініям у спектрі випромінювання криптону.
6. Утілювати ідеї в конкретній чи візуальній формі (малюнок, креслення тощо).
7. Збирати,

організовувати,

представляти,

зберігати

та

опрацьовувати

інформацію (дані).
8. Репрезентувати інформацію про етапи проектної діяльності та проект у
цілому за допомогою комп’ютерних програм (Microsoft Office Publisher,
Microsoft PowerPoint та ін.).
9. Співпрацювати та спілкуватися з членами групи в процесі дослідницької
діяльності.
10.

Робити висновки.
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Орієнтовний час реалізації навчального проекту: 8 тижнів.
Програмне забезпечення:
Видавничі програми,

Бази даних/Електронні таблиці,

Електронна пошта,

Енциклопедія на CD-ROM,

Для створення веб-сторінок,

Текстовий редактор,

зображеннями,

Мультимедіа (Роwer Pоіnt).

Інтернет,

Програми для роботи із

Обладнання, необхідне для представлення результатів проекту:
Фотоапарат,

Комп’ютер (и),

Інтернет,

Лазерний диск,

Телевізор,

Відеомагнітофон,

Цифровий фотоапарат,
Принтер,

Проектор,

Відеокамера,

DVD плеєр,
Сканер,
Обладнання для

відеоконференцій.
Критерії оцінювання проекту:
зміст проекту: актуальність, обґрунтованість проблеми, відповідність
завданням сучасної науки та техніки; відповідність мети, завдань, плану,
результатів обраній темі; практична та теоретична цінність; новизна,
оригінальність; обсяг та повнота розроблення;
діяльність з реалізації: самостійність, ініціативність; дотримання плану
(програми) діяльності; розподілення обов’язків та їх виконання; колективізм,
взаємостосунки в групі, взаємодопомога;
захист проекту: якість доповіді (композиція, логіка, послідовність,
аргументованість, чіткість, оригінальність; комунікативна культура (культура
мовлення, підтримування уваги аудиторії, артистизм тощо); ерудованість (обсяг
та глибина знань з теми, відповіді на запитання, загальна культура захисту);
використання наочних та технічних засобів;
кінцевий результат, продукт: реальність та можливості застосування;
завершеність,

готовність

для

подальшого

застосування;

обсяг,

повнота

розроблення.
Теоретична частина проекту
Учні на основі аналізу наукової літератури ознайомлюються з явищем
дифракції; з’ясовують конструктивні особливості дифракційної ґратки та її
характеристики; ознайомлюються зі спектрами випромінювання гідрогену, ртуті,
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криптону та інших речовин; з’ясовують конструктивні особливості гоніометра.
Практична частина проекту
Ознайомившись із конструкцією гоніометра, учні розробляють власну
конструкцію приладу і починають утілювати її в реальність. Представимо
саморобний гоніометр, що став результатом роботи дослідницької учнівської
групи, учителів та батьків учнів [58].
Основними частинами приладу є окуляр 1 та об’єктив 2 зі щілиною,
запозичені зі шкільного спектрографа; дифракційна ґратка 3 та ртутна лампа 4,
розташована в металевому корпусі (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Саморобний гоніометр: 1 – окуляр, 2 – об’єктив зі щілиною,
3 – дифракційна ґратка, 4 – криптонова лампа, 5 – металева основа приладу,
6 – поворотний механізм, 7 – поворотний столик, 8 – кутомір універсальний,
9 – нерухомий столик, 10 – столик кріплення дифракційної ґратки, 11 – дросель
Прилад складається з металевої основи 5, на одному кінці якої закріплено
поворотний механізм 6 (черв’ячна передача пристрою для очищення вітрового
скла легкового автомобіля). До колеса черв’ячної передачі прикріплено зверху
поворотний столик 7, до якого у верхній частині прикріплено окуляр приладу 1,
а знизу – універсальний кутомір типу УН (8).
На другому кінці основи приладу розташовано нерухомий столик 9, до
якого прикріплено об’єктив зі щілиною і предметний столик 10. До столика
прикріплено дифракційну ґратку. Зауважимо, що шкільна дифракційна ґратка з
періодом 0,01 мм (1/100) непридатна для виконання експериментальних
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досліджень через малу роздільну здатність. Доцільно використовувати ґратку з
періодом 1/600 і вищим.
За щілиною розміщено криптонову лампу, що вмикається через дросель 11
в електричну мережу змінної напруги 220 В (звертаємо особливу увагу на
дотримання правил техніки безпеки!!!). Як бачимо, конструкція приладу
практично повторює промисловий прилад гоніометр, за допомогою якого
визначаються характеристики дифракційних ґраток.
Зазначимо деякі правила відліку кутів за допомогою робочої частини
кутоміра універсального УН. Універсальний кутомір типу УН (рис. 2.7)
призначено для вимірювання кутів від 0 до 320.

Рис. 2.7. Кутомір типу УН:
1 – ноніус; 2 – основа; 3 – лінійка; 4 – сектор; 5 – кутник;
6 – знімна лінійка; 7 – державка; 8 – державка; 9 – стопор
Кутомір складається з напівкруглої основи 2, на яку нанесено основну
шкалу з інтервалом поділки 1. Вимірювальна лінійка 3 закріплена на основі 2.
Сектор 4 з ноніусом 1 переміщається по основі 2 і фіксується стопором 9.
Плавне переміщення сектора здійснюється за допомогою мікрометричної
подачі, розміщеної на зворотному боці основи. До сектора 4 за допомогою
тримачів 7, 8 кріпиться кутник 5 зі знімною лінійкою 6. На шкалі приладу зліва
направо нанесено відмітки від 50о до 90о, потім від 0 до 50о. Нижче розміщено
цифри, за якими знімаються кути від 140о до 230о, а ще нижче – від 230о до
320о. При вимірюванні зовнішніх кутів покази читають таким чином: для кутів

о

о

о

о
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0 ...50 – по правій частині шкали (рис. 2.8 а); для кутів 50 ...90 – по лівій
частині шкали (рис. 2.8 б).
На початку роботи із саморобним приладом необхідно: 1) сумістити нуль
основи кутоміра з нулем шкали ноніуса; 2) повернути предметний столик у
довільному напрямку, а з ним і об’єктив приладу на певний кут (до збігу
спектральної лінії і нитки об’єктива) – див. рис. 2.9; за положенням нульової
поділки шкали ноніуса визначити кількість цілих градусів; 4) кількість хвилин
визначаємо шляхом знаходження місця збігу поділки основної шкали кутоміра
з поділкою шкали ноніуса (рис. 2.8 в, г).

Рис. 2.8. Вимірювання кутів кутоміром типу УН

а)
б)
Рис. 2.9. Спектральні лінії випромінювання криптону:
а) лінії нульового порядку з центральним максимумом (k = 0);
б) лінії першого порядка (k = 1)
Результати вимірів кутів дифракції для лінії першого порядку k = 1
представлено в таблиці 2.2.
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Таблиця 2.2
Результати вимірювань кутів дифракції
№

Порядок
спектру
k=1

1
2
3
4
5
6
7

Колір лінії

Кут дифракції

Фіолетова
Синя
Блакитна
Зелена яскрава
Жовтий дуплет
Червона перша
Червона друга

13°36'
14°30'
16°30'
18°20'
19°32'
21°10'
21°30'

Користуючись даними таблиці 2.2, за формулою:



d sin 
,
k

(2.13)

де d – період дифракційної ґратки, k – порядок спектра, φ – кут дифракції, учні
розрахували значення довжин хвиль спектральних ліній і порівняли значення
довжин хвиль із табличними (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Результати вимірювань та розрахунків довжин хвиль, що

№

1
2
3
4
5
6
7

Порядок
спектру

відповідають лініям у спектрі випромінювання криптону

k=1

Колір лінії

Фіолетова
Синя
Блакитна
Зелена яскрава
Жовтий дуплет
Червона перша
Червона друга

Довжина
хвилі
(експ. знач.),
нм
391,9
417,3
473,4
524,2
557,3
601,8
610,8

Довжина хвилі
(табл. знач.),
нм

Відносна
похибка
%

404
435
491
546
577
607
612

3
4
3,6
4
3,4
0,8
0,2

Далі наведено приклад розрахунку довжини хвилі для фіолетової лінії:
d sin  10 3


sin 1336;
m
600
  3,919  10 7 м  391,9нм

Наводимо детальні креслення елементів конструкції приладу, виконані
учнями (рис. 2.10– 2.17).
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Рис. 2.10. Тримач поворотного столу

Рис. 2.11. Тримач нерухомого столу (2 шт.)

Рис. 2.12. Тримач окуляра
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Рис. 2.13. Предметний столик

Рис. 2.14. Тримач корпусу ртутної лампи

Рис. 2.15. Основа приладу
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Рис. 2.16. Поворотний столик

Рис. 2.17. Нерухомий столик
Варто зазначити, що результати виконання цього проекту засвідчили
спроможність учнів ліцею виконувати складні довгострокові проекти, а
конструктивні особливості цього приладу стали запорукою успішного
виконання низки інших проектів.
Таким чином, практика використання проектної технології в процесі
навчання учнів фізики та астрономії сприяє реалізації творчого потенціалу
учнів, формуванню в них наукових поглядів і успішному засвоєнню фізики.
Методику упровадження проектів в освітній процес з фізики ліцею, а
також тематику проектів описано в авторських роботах [44; 45; 47; 51; 52], які є
складником навчально-методичного комплексу «Дослідницька компетентність:
природничо-математичний напрям диференціації».
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2.3.2. Веб-квести як інноваційний метод активізації дослідницької
діяльності з фізики учнів ліцею
Однією із сучасних інтерактивних педагогічних технологій, що демонструє
приклад інтеграції інформаційних технологій з наявними ситуативними
педагогічними технологіями (рольова гра, ділова гра), є технологія web-quest
(веб-квест). Ця технологія створена в США в 1995 р. дослідниками Б. Доджем і
Т. Марчем, які вперше визначили методичні вимоги для гіпертекстового вебквесту.
Аналіз різноманітних джерел інформації свідчить про широке коло
застосування цієї технології як в освітньому процесі закладів загальної
середньої освіти, так і в практиці закладів вищої освіти. Є низка досліджень
російських науковців щодо застосування веб-квестів у самостійній роботі
студентів та дистанційному навчанні (Г. Шаматонова), у контексті підвищення
якості підготовки фахівців різного профілю (Я. Биховський, С. Мєшкова,
В. Силантьєв).
На

сьогодні

науково-методична

література

стосовно

використання

технології веб-квестів засвідчує наявність доволі великої кількості наукових
доробок [14]. Цю освітню технологію активно використовують у практиці
роботи закладів загальної середньої й вищої освіти не один десяток років, але й
донині немає чіткого розуміння суті веб-квесту.
У перекладі з англійської мови термін web означає «мережа» (наприклад,
Інтернет-мережа), а quest – «пошук» – тривалий цілеспрямований пошук, що
може бути пов’язаний з прикладами або грою; термін також означає різновид
комп’ютерної гри [59; 60, с. 119. Тобто веб-квест – це цілеспрямований пошук
необхідної інформації в певній мережі (Інтернеті).
О. Гапєєва розглядає веб-технології в класичному розумінні як проблемне
завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовують
Інтернет-технології – технології подання інформації в Інтернеті, основою яких
є гіпертексти, сайти, блоги [61, с. 336].
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М. Кадемія

розуміє

веб-квест

як

спеціально

організований

вид

дослідницької діяльності, для якої студенти (учні) здійснюють пошук
інформації в мережі за вказаними адресами [60, с. 227].
Г. Воробйов розглядає веб-квести як окрему категорію навчальних
проектів – веб-проектів [62, с. 8].
На деяких освітніх сайтах можна знайти такі визначення веб-квесту:
 сайт в Інтернеті або в локальній мережі навчального закладу, з яким
працюють учасники освітнього процесу під час виконання навчальних
завдань;
 сценарій організації проектної діяльності учнів з будь-якої теми;
 формат уроку з орієнтуванням на розвиток пізнавальної, дослідницької
діяльності учнів, у процесі якого основну частину інформації отримують
через ресурси Інтернету;
 вид дослідницької діяльності, для виконання якої студенти (учні) здійснюють
самостійний пошук інформації в мережі за вказаними адресами з метою
найкращого розподілення навчального часу, здобуття фактичних даних,
розвитку

критичного

мислення,

аналітичних

здібностей,

здатності

узагальнювати, оцінювати отримані знання;
 самостійна, спрямована, поетапна пошукова діяльність учасників освітнього
процесу в освітньому просторі Інтернету;
 самостійна пошукова діяльність у просторі Інтернету за одним або
декількома напрямами заздалегідь продуманого маршруту до певної мети,
яку поставлено на початку маршруту, у процесі якої (діяльності) виникає
необхідність аналізувати інформацію, що трапляється на шляху пошуку, з
метою переходу до наступного етапу в напрямі досягнення мети.
На основі наведених визначень можемо зробити висновок, що веб-квест
залучає учнів до пошукової діяльності, керованої вчителем, оскільки
здійснюється за вказаними ним Інтернет-адресами. Увесь перелік необхідної
довідкової літератури добирає викладач у кількості 10–20 джерел із наданням
активних гіперпосилань.
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Останнє викликає чимало дискусій, оскільки, з одного боку, спрямовує
учнів саме на необхідні за тематикою дослідження освітні сайти, заощаджуючи
цим час на пошук необхідної інформації; а з іншого боку, втрачається сама
сутність квесту – пошук підказок серед інформації, що потребує вивчення та
повторення.

Учні

здебільшого

копіюють

інформацію,

розміщену

за

посиланнями.
На основі аналізу літератури щодо використання веб-технологій в
освітньому

процесі

з’ясовано,

що

веб-квест:

є

новою

технологією,

орієнтованою на розвиток критичного мислення учнів; дає можливість у ролі
джерел інформації використовувати ресурси Інтернету; дозволяє налагодити
ефективну самостійну роботу учнів шляхом їх залучення до пошуку інформації
в Інтернеті, що, у свою чергу, сприяє:
 стимулюванню дослідницької діяльності учнів,
 успішному засвоєнню ними програм навчальних дисциплін,
 зміцненню вміння користуватися сучасними інноваційними розробками.
Оскільки термін «веб-квест» розглядається з позицій освітнього процесу,
то на основі аналізу наведених визначень сформулюємо зміст терміна «вебквест»: освітній веб-квест – це Інтернет-пошук, метою якого є закріплення
наявних знань, отримання нових знань, удосконалення навичок користування
Інтернетом та ін.
Розрізняють два типи веб-квестів: короткострокові та довгострокові. Мета
короткострокових квестів полягає в поглибленні та інтеграції знань з певної
теми (при достатньому рівні комп’ютеризації школи їх можна влаштовувати
навіть протягом семінарського заняття). Часовий інтервал виконання таких
квестів – від одного до трьох занять.
Мета довгострокових квестів полягає в розширенні й уточненні понять,
глибокому аналізі отриманих знань, їх трансформації й оволодінні матеріалом
настільки, щоб самостійно створювати та ускладнювати завдання для роботи за
темою. Розраховані такі квести на семестр або весь навчальний рік. Проте цей
вид веб-квесту є можливим тільки за умови наявності в більшості учнів класу
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персональних комп’ютерів, під’єднаних до локальної мережі Інтернет, тому що
подібну самостійну роботу можна виконувати переважно в позакласний час.
Оскільки тривалі веб-квести здебільшого розглядають як колективну діяльність
і застосовують у невеликих учнівських групах, рекомендуємо перетворити їх на
захопливу, цікаву навчальну діяльність.
Особливістю освітніх веб-квестів є те, що частина або вся інформація для
самостійної групової роботи учнів з ними розміщена на різних веб-сайтах.
Результатом роботи з веб-квестом є публікація робіт учнів у вигляді вебсторінок або веб-сайтів (у локальній мережі або Інтернеті), а також презентація,
виконана в Microsoft Office PowerPoint.
Веб-квест складається з таких елементів:
● вступ, де зазначають терміни проведення певної самостійної роботи і задають
вихідну ситуацію;
● завдання різного рівня складності для самостійного виконання – розподіл
обов’язків за ролями;
● посилання на ресурси мережі – надають можливість знайти і «завантажити»
необхідний матеріал: електронні адреси, тематичні чати, книги або методичні
посібники, що є в бібліотеках (деякі ресурси вже можуть бути скопійовані на
веб-квест);
● поетапний опис процесу виконання завдань з поясненням принципів
перероблення інформації, допоміжними запитаннями, що підштовхують до
правильних рішень за допомогою таблиць, схем, діаграм;
● висновки – містять орієнтовні результати виконання завдання, шляхи
подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і ті галузі, де можливо
застосувати отримані результати і навички [63, с. 35–37].
Розглянемо приклади виконання учнями 10–11 класів деяких веб-квестів із
фізики.
1. Трибо- та термолюмінесценція
Інформаційна група – група, що вивчає теоретичні основи трибо- та
термолюмінесценції:
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Триболюмінесценція;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Термолюмінесценція; та ін.
Зібрана групою інформація передається спостерігачам.
Група спостерігачів на основі опрацьованої теоретичної інформації з
досліджуваного питання аналізує доступні відеоматеріали:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZXdDboiiX0;
https://www.youtube.com/watch?v=T2KpSCNOA3U;
https://www.youtube.com/watch?v=-Gmm-M8guXc та ін.
Зібрана інформація групою передається експериментаторам.
Група експериментаторів готує експериментальну базу для демонстрації
трибо- та термолюмінесценції.
Так, з метою отримання речовини, здатної до таких видів люмінесценції,
використовують покриття, нанесене на сірникові коробки. Його знімають разом
з папером, щільно притискають до якої-небудь металевої поверхні 1,
наприклад, монети, та деякий час тримають над відкритим вогнем (рис. 2.18).
Після таких дій на поверхні металевої монети можлива

трибо- та

термолюмінесценція. Якщо ж у темній кімнаті потерти вовною або рукою
поверхню монети, вона буде світитися (триболюмінесценція), якщо ж її нагріти
(наприклад,

на

закритій

електроплитці),

вона

також

буде

світитися

(термолюмінесценція). В обох випадках колір світіння світло-зелений.
Група оглядачів створює Інтернет-огляд інформаційних джерел з
досліджуваного питання.
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.

Рис. 2.18. Підготовка до демонстрування явищ трибо- та термолюмінесценції: 1
– металева монета, 2 – речовина для запалювання сірників, 3 – папір, що є
основою для речовини 2, 4 – сірник
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Група аматорів робить анімації явищ трибо- та термолюмінесценції.
Група також відповідає за оформлення проміжного та остаточного звітів про
виконану роботу.
2. Третій радіаційний пояс Землі
Інформаційна група вивчає теоретичний матеріал щодо радіаційних поясів
Землі, їх складу, а також відкриття третього радіаційного поясу Землі.
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору
Сполучених Штатів Америки NASA у 2013 році офіційно оголосило про
відкриття нового радіаційного поясу навколо Землі в ході здійснення місії з
двох космічних апаратів – Van Allen Probe-A і Van Allen Probe-B. Супутники
були виведені на навколоземну еліптичну орбіту з малим кутом нахилу 30
серпня 2012 р. NASA відзначає, що обидва супутники відкрили невідомий
раніше третій радіаційний пояс навколо Землі.
Останнє стало підтвердженням даних, отриманих українським приладом
СТЕП-Ф, розробленим і виготовленим фахівцями Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна за Державним замовленням Національного
космічного агентства України. Структуру з трьох радіаційних поясів упевнено
спостерігали ще у 2009 р. на борту космічного апарата «КОРОНАС-ФОТОН» у
ході вивчення сонячної активності й сонячно-земних зв’язків. Прилад СТЕП-Ф
накопичив велику кількість наукової інформації, в тому числі дані про
реєстрацію трьох радіаційних поясів Землі, завдяки оригінальній конструкції
спектрометра.
Пропоновані Інтернет-ресурси:
http://produced.in.ua/space/598-ukrayinsk-vchen-vdkrili-trety-radacyniy-poyaszeml.html;
http://www.newsru.ua/arch/world/03mar2013/popojas.html;
http://tsn.ua/nauka_it/vcheni-nasa-v-shoci-cherez-55-rokiv-viyavleno-tretiyradiaciyniy-poyas-zemli-284309.html та ін.
Зібрана групою інформація передається спостерігачам.
Група спостерігачів на основі опрацьованої теоретичної інформації з
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досліджуваного питання аналізує доступні відеоматеріали:
http://monavista.ru/news/uchenye_obnaruzhili_u_zemli_tretij_radiacionnyj_poyas/;
https://www.youtube.com/watch?v=FqJD95tlFo4;
https://www.youtube.com/watch?v=5XrBuKH2PzQ;
https://www.youtube.com/watch?v=nb33_A571R4;
https://www.youtube.com/watch?v=qs-sEO0jlz0 та ін.
Група оглядачів створює Інтернет-огляд інформаційних джерел щодо
досліджуваного питання.
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів робить анімації радіоактивних поясів Землі. Група також
відповідає за оформлення проміжного та остаточного звітів про виконану
роботу.
3. Фотопортрет ядерної частинки
Інформаційна група вивчає теоретичний матеріал щодо реєстрації
елементарних

частинок.

При

фотографуванні

елементарних

частинок

використовують фотоемульсію, що значно спрощує фіксацію елементарних
частинок: кожна частинка сама «малює» свій шлях, вибиваючи електрони з
кристалічної ґратки бромистого срібла, що належить до складу емульсії. Після
цього іони срібла дифундують траєкторією її руху, створюючи невеликі центри
(скупчення приблизно 5 атомів срібла) – приховане зображення траєкторії руху
частинки. Чим товщий фотоемульсійний шар та вища концентрація бромистого
срібла, тим чіткіше і детальніше зображення.
Для ядерної фотографії застосовуються емульсії зі збільшеним вмістом
бромистого срібла (більше 82 %) та з малими розмірами монокристалів (0,2 –
0,4 мкм). Емульсійний шар товстий (400–600 мкм), а накладання таких шарів
дає можливість відстежити протяжні сліди частинок. Метод ядерної фотографії
ефективний для вивчення космічних променів. Так, стопки фотоемульсій
піднімають у балонах у стратосферу на висоту 30–40 км та отримують
«фотопортрети» частинок, що потрапляють у земну атмосферу з космосу.
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Пропоновані Інтернет-ресурси:
http://www.tfsoft.org.ua/~blinkenlichten/books/updated_lectures/lectures_MRIV/l
ectures_MRIV.pdf;
http://kursowa.org.ua/bse/bse-02862.html;
http://www.all-fizika.com/encykloped/index.php?id_article=1439 та ін.
Зібрану групою інформацію передають спостерігачам.
Група спостерігачів на основі опрацьованої теоретичної інформації з
досліджуваного питання аналізує доступні відеоматеріали:
https://www.youtube.com/watch?v=lRFj0eW-xHY;
https://www.youtube.com/watch?v=g6JwKvdpWyw;
https://www.youtube.com/watch?v=2mzTv9LQtgY та ін.
Група аналітиків розглядає треки елементарних частинок з таких джерел:
http://www.google.com.ua (Необхідно внести ключову фразу «Як спіймати
космічні промені»);
http://www.myshared.ru/slide/95463/ та ін.
Група оглядачів створює Інтернет-огляд з досліджуваного питання.
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів робить анімації треків елементарних частинок у
фотоемульсії. Група також відповідає за оформлення проміжного та
остаточного звітів про виконану роботу.
Методику упровадження веб-квестів в освітній процес з фізики ліцею, а
також тематику веб-квестів описано в авторських роботах [14; 50; 51; 64; 65],
які

є

складником

навчально-методичного

комплексу

«Дослідницька

компетентність: природничо-математичний напрям диференціації».
2.3.3. Експериментальні задачі з фізики як важливий засіб
удосконалення дослідницьких умінь учнів ліцею
Розв’язування експериментальних задач – одна з активних форм освітнього
процесу, важливим компонентом якого є самостійна пізнавальна робота учнів.
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У шкільній практиці знання, що учні самостійно отримали, переважно мають
суб’єктивну новизну і становлять основу продуктивного підходу до процесу
навчання. Тому виявляється можливою організація продуктивного підходу на
основі використання експериментальних задач. Ця проблема висвітлена в
роботах багатьох учених, зокрема С. Гончаренка, Є. Коршака, О. Кабардіна,
В. Орлова, О. Іваненка, Л. Калапуші та ін.
Термін «експериментальна задача» є відносно новим у методиці викладання
фізики, який з’явився в середині ХХ століття. Одними з перших методистів, що
використали такий термін, були І. Соколов [66], П. Знаменський [67], С. Мошков
[68]. До цього переліку вчених-методистів слід додати й видатного науковця
В. Зібера, який з осучаснених позицій описує експериментальні задачі,
класифікує їх, а також розкриває методику їх розв’язання, але при цьому
користується іншим терміном – «задачі-досліди» [69].
Проблему впровадження в освітній процес експериментальних задач з
фізики в подальшому розробляли В. Орехов і А. Усова [70], О. Пьоришкін,
В. Разумовський і В. Фабрикант [71], С. Каменецький [72], Г. Бутирський і
Ю. Сауров [73] та ін.
У

теперішній

час

методиці

впровадження

в

освітній

процес

експериментальних задач приділяється велика увага методистів і науковців
(І. Антипін, П. Атаманчук, Ю. Галатюк, А. Давиденко, К. Єлізаров, С. Каплун,
В. Ланге, В. Мендерецький, М. Руденко, В. Тищук, С. Шамаш, Л. Якимчук та
ін.), але все ж таки деякі аспекти проблеми залишаються нерозробленими.
Аналіз деяких визначень поняття «експериментальна задача» (задача,
«дані» для розв’язання якої отримують експериментально, безпосередньо
вчителем або самими учнями [68, с. 15]; задача, в якій експеримент служить
засобом одержання величин, необхідних для розв’язання, дає відповідь на
поставлене в задачі запитання або є засобом перевірки зроблених згідно з
умовою розрахунків [74, с. 217] та ін.) дав можливість чітко окреслити наше
розуміння цього поняття. Під експериментальною задачею будемо розуміти
таку фізичну задачу, постановка та розв’язування якої органічно пов’язано з
експериментом. Як бачимо, основною відмінністю експериментальної задачі є
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неможливість її розв’язання без експерименту. Експериментальна задача є
окремим видом навчального завдання, в ході виконання якого учні
використовують спеціальні засоби та прилади.
Дослідження вчених-методистів [66–82], а також власна практика
використання експериментальних задач в процесі навчання фізики учнів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації показали, що вони мають
вагомі позитивні якості, серед яких:
 упровадження експериментальних задач в освітній процес з фізики
забезпечує потужний розвиток творчих здібностей учнів, оскільки значна
кількість таких задач не має готового алгоритму розв’язання (останнє дає
можливість віднести такий тип задач до категорії творчих); до того ж процес
розв’язання

експериментальних

задач

потребує

виконання

учнем

експериментальних дій, без чого постановка задачі або її розв’язання взагалі
неможливі;
 експериментальні

задачі

значною

мірою

сприяють

підвищенню

пізнавальної активності учня на уроці, розвитку інтересу до науки, логічного
мислення; навчають учня аналізувати явища, застосовуючи всі свої теоретичні
знання і практичні навички; виховують прагнення активно пізнавати
навколишній світ, спираючись на власні сили, а також отримувати нові знання;
 експериментальні задачі є одним з ефективним засобів боротьби з
формалізмом знань, оскільки в процесі їх розв’язання учень переконується у
наявності здатності ефективно вирішувати навчальні проблеми на основі
шкільних знань, передбачати фізичні явища, їх закономірності і навіть керувати
процесом їх перебігу;
 систематичне використання експериментальних задач у освітньому
процесі забезпечує формування в учня правильного світосприйняття, переконує
його у достовірності отриманих знань, в об’єктивності фізичних законів, у
тому, що експеримент має велике значення у пізнанні навколишнього світу та
розв’язуванні складних практичних задач;
 наявність експериментальної складової в задачі дає можливість учневі
переконатися в об’єктивності фізичних закономірностей, в тому, що практика є
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критерієм істинності людських знань, їх дієвості; у процесі розв’язування
експериментальних задач учень виявляє взаємозв’язки між фізичними
явищами, їх взаємозумовленість, що також надзвичайно важливо для
формування світогляду;
 експериментальні

задачі

уможливлюють

розвиток

пізнавальних

здібностей учня, вчать його ставити мету експерименту, планувати і
продумувати його перебіг, дотримуватися плану експерименту, робити
відповідні висновки;
 систематичне використання експериментальних задач підвищує загальну
культуру учня, формує в нього потребу в самостійних дослідженнях як
теоретичних, так і суто практичних проблем.
Експериментальні задачі класифікують залежно від обраної основи:
кількісні та якісні задачі; задачі, в основі яких лежить демонстраційний,
лабораторний або уявний експеримент; експериментальні задачі за місцем
виконання – класні і позакласні [83]. Крім того, експериментальні задачі можна
класифікувати на освітньою метою, а саме: визначення фізичних величин,
засвоєння понять вивчення та перевірка фізичних законів, теорій тощо [84].
Наведемо приклади експериментальних задач, що пропонувалися для
виконання учням ліцею. Спільним для цих задач є те, що в кожній з них
пропонується експериментальним шляхом з’ясувати значення прискорення
вільного падіння. Так, перша задача цієї серії пропонується учням 10 класів у
процесі вивчення руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Другу
експериментальну задачу учні 11 класів розв’язують у процесі вивчення теми
«Математичний маятник. Період коливань математичного маятника».
Щодо третьої задачі, то вчитель має вибір відносно часу її розв’язання. У
першому варіанті її можна запропонувати учням 10 класів у процесі вивчення
закону всесвітнього тяжіння. Оскільки задача має комплексний характер і для її
розв’язання необхідно застосовувати формули з астрономії, то в такому
випадку учням необхідно буде самостійно ознайомитись з параметрами
земного сфероїда та географічними координатами точки (астрономія, 11 клас).
У

другому

варіанті

вчитель

може

запропонувати

розв’язання

цієї
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експериментальної задачі учням 11 класів у процесі опанування відповідної
теми з астрономії.
Задача 1
Умова. На основі аналізу параметрів руху тіла, кинутого вертикально
вгору, горизонтально та під кутом до горизонту, визначити прискорення
вільного падіння.
Обладнання для розв’язання задачі обрати самостійно.
Розв’язання
Для розв’язання задачі необхідно мати так звану «гармату», яку можна
розташовувати під заданим кутом до горизонту та яка надає «снаряду» (кульці)
постійну початкову швидкість. У якості такої «гармати» юні дослідники
можуть використати: 1) балістичний пістолет; 2) подібний до балістичного
пістолета пристрій з дитячих іграшок; 3) саморобну балістичну гармату.
Так, на рис. 2.19 показано саморобну балістичну гармату, головним
елементом якої є пружина, розташована в стволі «гармати». Передбачено
фіксацію пружини в стані стиснення (зведеному стані), а також можливість
розташування ствола гармати під заданим кутом до горизонту.
Перша проблема, з якою стикаються дослідники-експериментатори, –
визначення початкової швидкості руху кульки. З цією метою гармату
розташовують вертикально і в процесі багатократного запуску кульки у
вертикальному напрямку визначають максимальну висоту підняття та час
підняття кульки на цю висоту.

Рис. 2.19. Саморобна балістична гармата, зроблена учнем 10 класу з метою
відтворення польотів кульки під заданими кутами до горизонту

202

Оскільки максимальна висота підняття кульки
2

h
 0 ,
max 2 g

(2.14)

учні отримують вираз для початкової швидкості кульки:
𝑣0 = √2𝑔ℎmax .

(2.15)

Подальше дослідження ускладнюється знаходженням максимальної висоти
підйому hmax. Тому з метою точного визначення вказаних параметрів учні
використовують фото- та відеофіксацію руху кульки. Дані заносять до таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Результати вимірювань та розрахунків
№
1

hmax, м

υ0, м/с

υ0сер, м/с

2
3
Визначивши початкову швидкість кульки, дослідники-експериментатори
переходять до наступного етапу розв’язання задачі. Гармату розташовують на
висоті h над горизонтальною поверхнею (підлогою). Виконують декілька
пострілів, для кожного з яких визначається дальність польоту кульки.
Оскільки для тіла, кинутого горизонтально з висоти h, час польоту
t 

2h
,
g

(2.16)

а дальність польоту
l  t ,
0

(2.17)

то з останніх виразів учні отримують вираз для знаходження прискорення
вільного падіння:
2h 2
0 .
g
2
l

Усі результати вимірювань заносять до таблиці 2.5.

(2.18)
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Таблиця 2.5
Результати вимірювань та розрахунків
№

υ0 ,
м/с

t,
с

h,
м

g,
м/с2

gсер,
м/с2

1
2
3
Наступним етапом дослідження є визначення прискорення вільного
падіння на основі вивчення траєкторії тіла, кинутого під кутом до горизонту.
Задаючи кут нахилу гармати до горизонтальної площини і виконуючи постріли,
учні визначають максимальну дальність польоту кульки lmax, максимальну
висоту підняття hmax та час польоту кульки tпол.
Простіше за все знаходити параметр g за максимальною дальністю польоту
кульки, оскільки процес вимірювання цього параметру простий. Тоді, задавши
кут нахилу гармати до горизонтальної площини α, із залежності
 2 sin 2

l

max

 0

(2.19)

g

учні отримують вираз для знаходження прискорення вільного падіння
 2 sin 2
g 0
.
l
max

(2.20)

Усі дані експерименту учні заносять до таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Результати вимірювань та розрахунків
№
1
2
3
1
2
3
1
2
3

α,
°
10
20

80

υ0 ,
м/с

lmax,
м

g,
м/с2

g‘сер,
м/с2

gсер,
м/с2
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Дослідження ускладнюється, якщо розраховувати параметр g з виразів для
максимальної висоти підняття та часу польоту кульки:
 2 sin 2 

h
max

 0

t пол 

 2 sin 2 

,
g 0
2h
max

(2.21)

2 sin 
2 sin 
0
g 0
.
g
t пол

(2.22)

2g

У такому разі учні з метою точного визначення параметрів h max та tпол
мають використовувати фото- та відеозйомку. Таблиці для занесення даних
експерименту пропонуємо скласти учням самостійно.
Задача 2. Умова. За допомогою математичного маятника визначити
прискорення вільного падіння.
Обладнання для розв’язання задачі обрати самостійно.
Розв’язання
Для розв’язання даної експериментальної задачі учні виготовляють модель
математичного маятника. Оскільки період вільних коливань математичного
маятника залежить від довжини нитки та прискорення вільного падіння в даній
точці земної поверхні (для малих кутів відхилення маятника від положення
рівноваги):
Т  2

l
,
g

(2.23)

то
4 2 l
g 2 .
T

(2.24)

Наступним етапом розв’язання експериментальної задачі є визначення
періоду коливань математичного маятника, що можна зробити двома способами.
Спосіб перший. Період коливань математичного маятника визначають
через вимірювання часу t обраної кількості коливань N за виразом:

Т

t
.
N

(2.25)

Вимірювання проводять декілька разів, тому у вираз (2.24) потрібно
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підставляти середнє значення періоду коливань маятника Тсер. У такому
випадку вираз (2.24) набуває вигляду:
g

4 2 l
2 .
Tсер

(2.26)

Усі результати вимірювань та розрахунків учні заносять до таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Результати вимірювань та розрахунків
Кількість
t, с
коливань
N = 10 коливань t1 =
N = 20 коливань t2 =
N = 30 коливань t3 =
Спосіб

другий.

математичного

З

маятника

метою
учні

T, с

Tсер, с l,м g, м·с
2

T1 =
T2 =
T3 =
точного

можуть

визначення
зібрати

періоду

установку

за

коливань
схемою,

представленою на рис. 2.4 (див. п. 2.3.1) і вимірюють чверть період коливань
маятника. Після цього роблять розрахунок періоду коливань маятника і з
формули (2.26) визначають значення прискорення вільного падіння. Усі
результати вимірювань та розрахунків учні заносять до таблиці, яку самі
складають.
Задача 3
Умова. Розрахувати значення прискорення вільного падіння шляхом
вимірювання географічної широти свого місця розташування.
Обладнання для розв’язання задачі обрати самостійно.
Розв’язання
Для розв’язання цієї експериментальної задачі учні аналізують закон
усесвітнього тяжіння і з’ясовують, що, по-перше, прискорення вільного падіння
є силовою характеристикою поля сил тяжіння в даній його точці (напруженістю
гравітаційного поля в даній його точці); по-друге, прискорення вільного
падіння не є сталою величиною, а залежить від відстані до центра Землі (іншого
об’єкта). Відповідно, вираз для прискорення вільного падіння має вигляд:

g G

M

2

,

(2.27)
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де G – гравітаційна стала, М – маса об’єкта, що створює гравітаційне поле (у
нашому випадку – Земля), ρ – радіус земної кулі для даної точки земної
поверхні.
Скориставшись виразом з курсу геодезії (інформацію надає вчитель):
ρ = а·(1 – 0,003325 sin2φ – 0,000028 sin4φ),

(2.28)

де а – екваторіальний радіус Землі, φ – географічна широта точки на земній
поверхні, учні розраховують значення радіуса-вектора обраної точки земної
поверхні.
Визначити географічну широту точки земної поверхні учні можуть
кількома способами (див. п. 2.3.1).
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що експериментальні
задачі є невід’ємною складовою освітнього процесу, без якої навчальний
предмет «Фізика» не може бути якісно засвоєний учнями.
Методику упровадження експериментальних задач в освітній процес з фізики
ліцею, а також їх добірку описано в авторській роботі [85], яка є складником
навчально-методичного

комплексу

«Дослідницька

компетентність:

природничо-математичний напрям диференціації».
2.4. Проблема готовності вчителів фізики до використання інновацій у
професійній діяльності
Оскільки необхідність використання інновацій у сучасній освіті є
доведеною, виникає суперечність між необхідністю активного впровадження
інновацій у педагогічний процес, з одного боку, та готовністю майбутніх
учителів до здійснення такої діяльності – з іншого [3; 5; 7; 26; 37; 86].
Проведено педагогічне дослідження в деяких педагогічних закладах вищої
освіти та в декількох закладах загальної середньої освіти Сумської,
Чернігівської та Київської областей з метою перевірки готовності вчителів
фізики та майбутніх учителів фізики (студентів) до використання у своїй
професійній діяльності педагогічних інновацій [87; 88].
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Для запобігання формалізації інформації було обрано метод групового
оцінювання як один із найбільш адекватних в обробленні такої інформації. До
складу експертної групи ввійшли вчителі фізики загальноосвітніх шкіл,
викладачі кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського
НПУ ім. О. Довженка, що оцінювали анкети студентів та вчителів.
Збір інформації з обраної проблеми відбувався як протягом навчального
року, так і в процесі проходження студентами 3 та 4 курсів освітнього ступеня
(далі – ОС) «Бакалавр» і 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня
освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) різних практик:
навчальної

обчислювальної

та

навчально-виховної

практики

в

літніх

оздоровчих таборах (ЛОТ) – 3 курс; педагогічної навчальної практики у вищих
навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, ліцеях, колегіумах, інших освітніх
установах нового типу – 4 курс; дослідницької практики «Управління ВНЗ І–ІV
рівнів акредитації, іншими освітніми установами нового типу»; навчальнонаукової практики на робочому місці викладача (далі будемо вживати термін
педагогічна практика).
Оцінювання валідності анкет проводилося методом групового оцінювання.
Експертам було запропоновано висловити свою думку з приводу введення до
анкети студентів 12 показників, до анкети вчителів – 7. Основні показники,
внесені до в анкет, визначалися пілотажним дослідженням.
Методами анкетного опитування з’ясовували ставлення вчителів фізики
закладів загальної середньої освіти та студентів освітніх ступенів «Бакалавр»
(3, 4 курси) і «Магістр» (1 курс) вказаної спеціальності ряду педагогічних
закладів вищої освіти до використання в професійній діяльності педагогічних
інновацій. Методами спостереження та бесіди з’ясовували стан використання
педагогічних інновацій в освітньому процесі з фізики.
Результати дослідження використано для корекції навчально-педагогічної
практики студентів названих курсів та вдосконалення підготовки майбутніх
учителів фізики до професійної діяльності.
Рішенням робочої групи була встановлена валідність, що дорівнює 0,63
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(Y = 0,63). Валідність анкет розраховано за формулою:
Y

a1  a2  a3  ...  an
,
100  n

(2.14)

де n – число показників в анкеті; a1, a2, a3, an – відсоткове відношення числа
експертів, що висловилися за включення i-го показника в анкету. Ця формула
може бути використана, оскільки кожна з величин ai > 50 %.
Оцінювання показників анкети опитування студентів проводилося шість
разів. Середнє значення валідності анкети – 0,82. Подібне оцінювання
проводилося також для анкет опитування вчителів (середнє значення валідності
– 0,86). Оскільки отримані значення валідності більші за граничне (Y = 0,63), ці
показники можуть бути внесені до анкет для подальших науково-методичних
досліджень.
За допомогою анкетування та спостереження вивчали вихідний рівень
готовності студентів до використання інновацій у школі. Результати
діагностики було використано для корекції планування навчально-педагогічної
практики студентів відповідного напряму підготовки та розроблення методики
формування основних умінь і навичок майбутніх учителів фізики до цього виду
фахової діяльності.
В анкетуванні взяло участь 24 вчителі фізики та 115 студентів.
Анкети для вчителів містили запитання, за допомогою яких з’ясовували:
– обізнаність
«інновація»,

у

педагогічній
«інноваційна

термінології:

«гуманістична

педагогіка»,

діяльність»,

«технологія»,

«інноваційні

технології», «оптимізація освітнього процесу», «проект», «навчальний
проект», «веб-квест», «скретч-технології» і т. ін.;
– рівень усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у
власну педагогічну практику;
– обізнаність у новітніх педагогічних технологіях та знання новаторських
методик роботи;
– готовність до організації та вдосконалення інноваційної діяльності;
– рівень використання педагогічних інновацій у класній та позакласній роботі з
учнями.
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Анкети для студентів містили запитання, за допомогою яких з’ясовували:
– причини вступу до вищого педагогічного навчального закладу;
– ставлення до професії вчителя;
– обізнаність
«інновація»,

у

педагогічній
«інноваційна

термінології:

«гуманістична

педагогіка»,

діяльність»,

«технологія»,

«інноваційні

технології», «оптимізація освітнього процесу», «проект», «навчальний
проект», «веб-квест», «скретч-технології» і т. ін.;
– рівень активності в пошуково-творчій роботі кафедри (факультету);
– рівень використання вчителями фізики педагогічних інновацій у класній та
позакласній роботі з учнями;
– рівень використання студентами педагогічних інновацій у процесі
навчально-педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах.
Відповіді оцінювалися за 9-бальною шкалою (від 1 до 3 балів – низький
рівень, від 4 до 6 – середній і від 7 до 9 – високий).
Аналіз відповідей учителів показав, що близько 80 % добре обізнані щодо
значення термінів «гуманістична педагогіка», «інновація», «інноваційна
діяльність», «оптимізація освітнього процесу», «проект», «навчальний проект»,
«веб-квест». Решта ж респондентів виявила епізодичні знання щодо тлумачення
термінів. До того ж усі респонденти дали позитивну відповідь на запитання
щодо необхідності використання інноваційних технологій в освітньому процесі
з фізики. Проте результати анкетування вчителів виявили низькі знання
новаторських

методик

роботи

з

учнями.

Серед

найбільш

уживаних

інноваційних технологій фігурують інтерактивні, мультимедійні та мережеві
технології. Рівень використання інноваційних технологій у процесі навчання
фізики вчителі оцінили як високий, причому більшість з них використовує
інновації саме в позакласній роботі.
У процесі відвідування уроків фізики в класах ліцею природничоматематичного напряму диференціації мусимо констатувати доволі невтішний
факт: рівень використання технічних засобів навчання як необхідного елементу
використання інноваційних технологій є низьким. Так, 70 % учителів
систематично використовують комп’ютерну та мультимедійну техніку (72 % –
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ноутбук або стаціонарний комп’ютер, 54 % –мультимедійний проектор, 15 % –
мультимедійну дошку, 4 % – фототехніку, 2 % – веб-камеру). 23 % учителів у
своїй роботі систематично використовують метод проектів; 3 % учителів –
метод веб-квестів.
Аналіз відповідей студентів засвідчив замалий відсоток охочих працювати за
освітою (5 %). При цьому 92 % респондентів отримують вищу освіту в
найближчому до своєї домівки місці, а 3 % респондентів за результатами
зовнішнього незалежного тестування не змогли вступити до бажаного вишу.
Останнє зумовлює ставлення до професії вчителя в цілому як до малопрестижної,
професії «на крайній випадок» (на випадок відсутності альтернатив).
Результат використання інновацій у навчальному процесі з фізики
студентами-практикантами ще гірший, оскільки переважна частина майбутніх
учителів фізики намагається через хвилювання спростити до мінімуму всі
складові уроку, в тому числі й те обладнання, що могло б бути використане на
уроці. Останнє, на наш погляд, є природнім процесом становлення і
професійного

зростання

викладача

фізики.

Деякі

результати

нашого

дослідження представлені у вигляді діаграм (рис. 2.20, 2.21).
Аналіз розподілення студентів за шкалою активності в навчальному
процесі (рис. 2.20) засвідчує, що переважна кількість студентів має середній
рівень активності (3–5 балів за шкалою оцінювання). Причин низької
активності студента в навчальному процесі декілька. По-перше, слабка
вмотивованість щодо навчальної та дослідницької діяльності; по-друге,
відсутність спрямованості студента на самоосвіту.

Рис. 2.20. Розподіл студентів за шкалою активності в навчальному процесі
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Низька активність студентів у навчальному процесі має відображення й у
педагогічній практиці (рис. 2.21). Оскільки студенти 3 курсу не проходять
активної педагогічної практики, то на діаграмі подана інформація щодо
студентів 4 та 1 курсів (ОС «Магістр»). Як бачимо, активність використання
інноваційних технологій (або ж їх елементів) у процесі проходження практики
є низькою, особливо для студентів 4 курсу.

Рис. 2.21. Розподіл студентів за рівнями використання інновацій у процесі
проходження педагогічної практики
Найбільш уживаними студентами методами в процесі проходження
педагогічної практики стали метод проектів (30 % студентів 4 курсу та 15 %
студентів 1 курсу (ОС «Магістр»)) і метод веб-квестів (2 % студентів 4 курсу та
5 % студентів 1 курсу (ОС «Магістр»)). Студенти пояснюють вибір цих методів
тим, що вони вможливлюють розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів,
умінь навчальної діяльності, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі,
критично мислити і т. ін. Експериментальних задач з фізики студенти уникали,
пояснюючи це тим, що підготовка таких задач і безпосередньо сам процес їх
виконання займає багато часу.
Щодо використання студентами технічних засобів навчання одержано такі
дані: використовували ноутбук або стаціонарний комп’ютер на уроках та інших
навчальних заняттях – 60 % студентів 4 курсу та 78 % студентів 1 курсу (ОС
«Магістр»), користувалися мультимедійним проектором – 40 % студентів 4
курсу та 90 % студентів 1-го курсу (ОС «Магістр»), мультимедійною дошкою –
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10 % студентів 4 курсу та 45 % студентів 1 курсу (ОС «Магістр»). У багатьох
випадках низькі показники використання студентами 4 курсу інтерактивної
дошки та іншої комп’ютерної техніки зумовлені або її відсутністю, або
відсутністю вмінь щодо її використання.
Результати дослідження готовності вчителів фізики та майбутніх учителів
(студентів)

фізики

до

використання

інновацій

в

освітньому

процесі

вможливлюють висновок про її низький рівень, що насамперед вимагає
коригування підготовки майбутніх учителів і підвищення кваліфікації вчителів
фізики в напрямі формування знань та вмінь студентів з організації,
використання

та

проектування

інноваційних

технологій,

а

також

їх

експериментальної перевірки в умовах реального освітнього процесу з фізики в
закладах загальної середньої освіти.
З метою підвищення рівня готовності до використання інновацій у
професійній діяльності для майбутніх учителів зазначених предметних
спеціальностей розроблено низку навчальних програм з фахових предметів і
предметів методичного спрямування, спецкурсів і навчально-методичних
посібників,

а

для

слухачів

курсів

підвищення

кваліфікації

вчителів,

вихователів, майстрів виробничого навчання в Центрі допрофесійної та
післядипломної
навчальну

освіти

програму

Глухівського
авторського

НПУ

ім. О. Довженка

спецкурсу

«Особливості

розроблено
роботи

з

обдарованими дітьми в закладі загальної середньої освіти». Усе це є
складником навчально-методичного комплексу «Дослідницька компетентність:
природничо-математичний напрям диференціації».
2.5. Навчально-методичний комплекс «Дослідницька компетентність:
природничо-математичний напрям диференціації»
Розроблене навчально-методичне забезпечення разом з навчальними
програмами з фахових предметів і предметів методичного спрямування циклу
професійної підготовки (нормативні та вибіркові навчальні дисципліни (за вибором
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ВНЗ або за вибором студента)) для студентів освітніх ступенів «Бакалавр» і
«Магістр»,

програмами

науково-дослідницького

авторських
гуртка

спецкурсів,

«Фізика

та

авторською

астрономія»

програмою

для

закладів

позашкільної освіти, монографією, навчальними і навчально-методичними
посібниками, персональним сайтом для забезпечення он-лайн зв’язку між
учителями, учнями й батьками становить навчально-методичний комплекс
«Дослідницька

компетентність:

природничо-математичний

напрям

диференціації» (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Навчально-методичний комплекс «Дослідницька
компетентність: природничо-математичний напрям диференціації»
Основними складниками навчально-методичного комплексу є :
– програма науково-дослідницького гуртка «Фізика та астрономія» при
Глухівському міському центрі позашкільної освіти;
– навчальні програми підготовки студентів освітніх ступенів «Бакалавр»

і

«Магістр» спеціальності 014 Середня освіта предметних спеціальностей

214

014.08 Середня освіта (Фізика) і 014.04 Середня освіта (Математика) циклу
професійної підготовки (нормативні та вибіркові навчальні дисципліни (за
вибором ВНЗ або за вибором студента)) з навчальних дисциплін «Загальна
фізика», «Методика навчання фізики», «Використання інформаційнокомунікативних технологій у курсі фізики», «Астрономія», «Методика
викладання: методика викладання фізики у вищій та середній школі»,
«Методика викладання: методика викладання астрономії у вищій та середній
школі», «Історія розвитку фізики», «Астрономія», «Історія математики»,
«Семінар з написання студентської наукової роботи», «Математичний апарат
педагогічної науки»;
– навчальні програми авторських спецкурсів «Використання дослідницького
методу в курсі фізики загальноосвітньої школи» і «Педагогічні технології
роботи з обдарованою молоддю» циклу професійної підготовки (нормативна
навчальна дисципліна) для студентів освітніх ступенів «Бакалавр» і
«Магістр» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08
Середня освіта (Фізика);
– навчальна

програма

обдарованими

авторського

дітьми

в

закладі

спецкурсу
загальної

«Особливості
середньої

роботи

освіти»

з

циклу

професійно-орієнтованих та фахових дисциплін для слухачів курсів
підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти,
вихователів закладів дошкільної освіти, майстрів виробничого навчання в
Центрі

допрофесійної

та

післядипломної

освіти

Глухівського

НПУ

ім. О. Довженка;
– монографія «Дослідницька компетентність учнів старших класів у процесі
навчання фізики: теорія і практика»;

навчальні та навчально-методичні

посібники для учнів, студентів і вчителів;
– персональний сайт для забезпечення он-лайн зв’язку між учителями, учнями
й батьками, що реалізує можливість розвитку в учнів дослідницької
компетентності

в

спільному

(https://hrudynin.blogspot.com/).

інформаційному

просторі
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Запропонований

навчально-методичний

комплекс

дає

можливість

індивідуалізувати і диференціювати освітній процес, здійснювати контроль за
формуванням в учнів ліцею дослідницької компетентності з одночасним
діагностуванням ускладнень і помилок у цьому процесі, здійснювати
самоконтроль і самокоригування освітньої діяльності, формувати вміння
приймати раціональні рішення в різних навчальних ситуаціях, розвивати в
учнів уміння використовувати евристичний і дослідницький методи навчання,
формувати культуру спілкування з однолітками, учителями й батьками в
освітній діяльності.
Навчання фізики учнів ліцею природничо-математичного профілю
диференціації має певні особливості, зумовлені, насамперед, провідною роллю
фізики як основної природничої науки, наукової основи сучасної техніки, що
застосовується в теперішньому житті. Відтак учні ліцею мають частково
засвоїти накопичений людством досвід практичного розв’язання проблем;
психологічно і фізично бути готовими застосовувати власні знання, вміння і
навички для їх розв’язання; бути конкурентноздатними на ринку праці. Такі
завдання реалізуються шляхом переходу до певних інноваційних освітніх
моделей навчання, однією з яких є навчання з використанням навчальнометодичного комплексу. Використання навчально-методичного комплексу
«Дослідницька

компетентність:

природничо-математичний

напрям

диференціації» в освітньому процесі з фізики ліцею природничо-математичного
напряму диференціації забезпечує трансформацію освітніх цілей у систему дій,
побудову динамічної моделі навчання та доступний рівень засвоєння основ
освітньої діяльності.
Навчально-методичний комплекс містить засоби забезпечення практичнодіяльнісної складової освітнього процесу з фізики в ліцеї природничоматематичного напряму диференціації, які дають можливість реалізувати
компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований і технологічний
підходи до здійснення учнями продуктивних способів пізнання в процесі
пошукової діяльності. Використання навчально-методичного комплексу в
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освітньому процесі з фізики забезпечить умови для чіткого усвідомлення
кожним учнем цільової настанови природничої освіти, формування власної
позиції стосовно принципово значущих якостей особистості, сприятимуть
виникненню потреби до самоосвіти й самовдосконалення.
Головною і дуже важливою особливістю використання навчальнометодичного комплексу є можливість поєднання різних компонентів освітнього
процесу, застосування колективних й індивідуальних форм роботи, проблемних
методів навчання, творчих і пошукових дій, у процесі виконання яких
забезпечується максимальний освітній ефект, що проявляється в високій
мотивації учня ліцею до самостійного й відповідального прийняття рішень.
До основних переваг використання навчально-методичного комплексу
порівняно

з

використанням

окремих

навчально-методичних

матеріалів

відносимо, по-перше те, що цей комплекс забезпечує єдину теоретикометодологічну основу освітньої діяльності з фізики учнів ліцею; по-друге, у
комплексі оптимізовано теоретичні й методичні підходи до навчання фізики в
ліцеї

природничо-математичного

напряму

диференціації,

відбору

змісту

пошукової діяльності з фізики з урахуванням навчального, виховного і
розвивального потенціалу фізики як науки в особистісному і соціальному
аспектах, формування в учнів ліцею вмінь роботи з науково-методичною
літературою з фізики щодо самостійного опрацювання навчального матеріалу,
оцінювання і використання інформації, застосування здобутих знань на практиці;
по-третє, використання навчально-методичного комплексу забезпечує інтеграцію
освітньої та наукової складових, що сприяє професійному самовизначенню учня,
розвитку й реалізації його інтелектуально-творчих здібностей.
Для забезпечення виконання освітніх і соціальних цілей навчання фізики в
ліцеї природничо-математичного напряму диференціації до комплексу залучено
навчально-методичні матеріали, які повною мірою відповідають вимогам до
навчальних матеріалів і задовольняють потреби освітнього процесу з фізики
ліцею природничо-математичного напряму диференціації. Зміст навчальнометодичних матеріалів комплексу орієнтований на фундаментальні фізичні
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знання, наукові проблеми, що існують у сучасній науці, що забезпечує
продуктивну пошукову діяльність учнів та сприяє розвитку в них творчих
здібностей. Значна увага приділена історії розвитку фізики, ознайомленню
учнів ліцею із внеском українських учених у певну галузь фізичної науки, що
сприяє вихованню патріотів України.
Умовою

успішного

функціонування

комплексу

є

його

постійне

вдосконалення та оновлення, а також доступність, що стало можливим завдяки
висвітленню

всіх

авторському

сайті,

компонентів
який

навчально-методичного

забезпечує

он-лайн

комплексу

зв’язок

у

на

спільному

інформаційному просторі між учителями, учнями й батьками. Авторський сайт
містить навчальну, методичну і організаційну інформацію та є суттєвим
доповненням навчально-методичного комплексу.
Таким

чином,

спільна

теоретико-методологічна

основа

складників

навчально-методичного комплексу «Дослідницька компетентність: природничоматематичний напрям диференціації», а також адаптованість навчальної
інформації до цілей і завдань формування дослідницької компетентності учнів
ліцею

природничо-математичного

профілю

диференціації

є

перевагами

комплексу, який розроблено відповідно до законодавчих вимог з урахуванням
ціннісно-мотиваційних, психолого-педагогічних і методичних установок.
Висновки до розділу 2
Теоретично обґрунтовано концептуальні засади створення навчальнометодичного комплексу для розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації в навчанні фізики. Його
використання передбачає інтегроване застосування в освітньому процесі
інноваційних освітніх моделей. Окреслено зміст поняття
технологія», під яким розуміємо

«педагогічна

змістову техніку реалізації

системи

компонентів педагогічного процесу, спрямовану на досягнення поставленої
мети. Досліджено закономірності педагогічної діяльності, що реалізує науково
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обґрунтований проект інноваційного освітнього процесу і має вищий рівень
ефективності, ніж традиційні методики.
Проілюстровано використання педагогічних інновацій як засобів реалізації
особистісно орієнтованої, розвивальної й практико-орієнтованої технологій
навчання фізики учнів ліцею, а саме: 1) методу проектів, в основі якого
розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати
свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити;
2) веб-квестів як інноваційного методу активізації дослідницької діяльності з
фізики учнів ліцею, метою якого є закріплення в процесі Інтернет-пошуку
знань, отримання нових знань, удосконалення навичок користування Інтернетом
та ін.; 3) експериментальних задач як потужного засобу вдосконалення
дослідницьких умінь і розвитку творчих здібностей учнів ліцею.
Наведено статистичні дані щодо виявлення рівня готовності вчителів
фізики та студентів педагогічних закладів вищої освіти освітніх ступенів
«Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта предметної
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) до використання інновацій у
процесі професійної діяльності та під час педагогічної навчальної практики.
Виявлено низький рівень готовності, що є негативним фактором для
формування дослідницької

компетентності в учнів ліцею природничо-

математичного напряму диференціації.
Констатовано, що існує нагальна потреба коригування підготовки
майбутніх учителів і підвищення кваліфікації вчителів фізики в напрямі
формування в них знань і вмінь з використання та проектування інноваційних
педагогічних технологій для розвитку в учнів дослідницької діяльності, а також
їх експериментальної перевірки в умовах освітнього процесу з фізики в
закладах загальної середньої освіти.
Уперше запропоновано навчально-методичний комплекс «Дослідницька
компетентність:

природничо-математичний

напрям

диференціації»,

призначений для розвитку дослідницької компетентності учнів з фізики у
ліцеях

природничо-математичного

напряму

диференціації,

основними
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складниками якого є: навчальні програми з фахових предметів і предметів
методичного спрямування циклу професійної підготовки (нормативні та вибіркові
навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ або за вибором студента)) для студентів
освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр», програми авторських спецкурсів,
авторська програма науково-дослідницького гуртка «Фізика та астрономія» для
закладів позашкільної освіти, монографія, навчальні й навчально-методичні
посібники, персональний сайт для забезпечення он-лайн зв’язку між учителями,
учнями й батьками
Ці

результати

апробовані

в

ході

міжнародних,

всеукраїнських,

регіональних та університетських науково-методичних конференцій (Україна,
Російська Федерація) та впроваджені в освітній процес закладів загальної
середньої та вищої освіти України.
Основні положення другого розділу дисертації висвітлено в публікаціях
автора [12–16; 44–52; 58; 64; 65; 85; 87–91].
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РОЗДІЛ 3
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ
Реалізація дидактичного принципу активності учнів в освітньому
процесі з фізики безпосередньо пов’язана з активізацією їхньої дослідницької
діяльності,

що

відображається

у

формуванні

дослідницької

позиції

особистості підліткового віку. Аналіз психолого-педагогічних і методичних
джерел з проблеми дослідження, а також власна практика організації
дослідницької

діяльності

з

фізики

з

учнями

ліцею

природничо-

математичного напряму диференціації показали, що домогтися цього можна
шляхом

чіткого

особистості

як

розуміння

психологічних

особливостей

суб’єкта

дослідницької

діяльності;

формування
особливостей

використання компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого і
технологічного

підходів; місця дослідницької діяльності в організаційних

формах навчання учнів фізики, а також комплексного використання в
освітньому процесі педагогічних інновацій.
3.1. Евристичний та дослідницький методи в процесі формування
дослідницької компетентності учнів ліцею
Аналіз науково-методичної літератури з теми дослідження показує, що
дослідницьку компетентність учнів ліцею в процесі навчання фізики можна
формувати тільки на основі практичних дій. П. Знаменський одним із завдань
викладання фізики в закладах загальної середньої освіти вважав підготовку
учнів до практичної діяльності: «У викладанні фізики важливий зв’язок
теорії та практики. За наявності такого зв’язку ми, по-перше, йдемо шляхом
істинно наукового викладання; по-друге, сприяємо викоріненню формалізму
в знаннях учнів; по-третє, наближуємо школу до життя, оскільки даємо
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учням деякі практичні знання та вміння; по-четверте, зароджуємо в них
зацікавленість у фізичних знаннях» [1, с. 13].
Отже, для ефективного формування та розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею з фізики вчителю необхідно застосовувати
комплекс

методів,

серед

яких

особливу

увагу

варто

приділяти

напівактивним та активним методам навчання. Такими методами відповідно
до класифікації методів навчання М. Скаткіна та І. Лернера

за рівнем

реалізації

(частково-

розвивальної

функції

навчання

є

евристичний

пошуковий) та дослідницький [2, с. 12]. З іншого боку, застосування активних
методів навчання неможливе без використання пасивних методів, адже
пасивні, напівактивні та активні методи є такими, що взаємодоповнюють
один одного та перебувають у діалектичній єдності. Коротко розглянемо
сутність цих методів.
Евристичний метод (сократівський) заслуговує на особливу увагу зпоміж багатьох методів навчання. У його основі лежить евристична бесіда,
що полягає в доборі такої низки навідних запитань, щоб у процесі їх
постановки вчитель наштовхнув учня на правильну відповідь. Сутність
евристичного методу зводиться до засвоєння учнями навчального матеріалу
не шляхом передавання готових знань, а шляхом здійснення евристичної
діяльності, результатом якої є «відкриття», що має суб’єктивний характер. За
умови

використання

цього

методу

учень

поставлений

у

ситуацію

необхідності здійснити суб’єктивне відкриття факту, закону, явища,
закономірності або оволодіти новим способом пізнання (механізм набуття
нових знань про реальну дійсність).
Застосування евристичного методу ініціює продуктивне мислення,
особливо коли це стосується процесу розв’язування творчої пізнавальної
задачі, модель розв’язку якої невідома суб’єкту навчально-пізнавальної
діяльності. У такому випадку керування навчальною діяльністю здійснюється
опосередковано, за допомогою відповідних евристичних засобів.
У структурі евристичного методу доцільно виділити три взаємопов’язані
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елементи: евристичні прийоми дій, творчі навчально-пізнавальні задачі та
поетапну навчальну допомогу (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура евристичного методу
Нарощування продуктивного (компетентнісного) досвіду, а також
засвоєння елементів навчально-пізнавальної діяльності детермінуються
процесом

розв’язання

творчих

навчально-пізнавальних

задач.

Продуктивність діяльності учня забезпечується застосуванням евристичних
прийомів дій та поетапної індивідуально-навчальної допомоги (зв’язки 2–1 і
2–3, рис. 3.1).
Евристичні прийоми дій містять систему навідних запитань, приміток,
прикладів, зауважень, застосування яких сприяє вибору учнем необхідної
стратегії пошуку інформації, пов’язаної з процедурою розв’язання творчої
задачі (зв’язок 1–2). Основна функція евристичних прийомів дій –
скоординувати і наштовхнути учня на вдалий вибір траєкторії розв’язання
творчої задачі. З цього приводу В. Андреєв у змісті евристик убачає деякі
специфічні дидактичні прийоми, застосування яких формує в учнів стратегію
раціонального пошуку способів розв’язання навчальних проблем. Евристичні
прийоми спрямовують і корегують у цілому навчально-пізнавальну
діяльність учнів у процесі розв’язування задачі, їх функція – бути
«дороговказом», що допомагає зменшити кількість нераціональних і
неправильних варіантів розв’язання задачі. Обмеження кількості варіантів
можливих комбінацій дій (рішень) сприяє оптимізації витраченого часу на
кожному з етапів (орієнтувальному, виконавчому, контролювальному)
творчої діяльності учнів. Евристики допомагають сформувати нетиповий
план дій, перебороти інерцію мислення, а також актуалізувати наявний
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потенціал компетентнісного досвіду [3].
Перебуваючи на певному етапі розвʼязання творчої задачі, учень
здійснює самоконтроль, корекцію та рефлексію власних дій за допомогою
поетапної навчально-індивідуальної допомоги (звʼязок 3–2, рис. 3.1). Функція
поетапної навчальної допомоги полягає в наданні додаткової інформації,
пояснень, засобів розв’язання творчої задачі. Основу навчальної допомоги на
окремо взятому етапі становлять допоміжні завдання та запитання. Розгляд
таких завдань і запитань наближає учня до поставленої мети – опанувати
процедуру розв’язання основної творчої задачі.
Використання евристичного методу в процесі розв’язання творчих задач
передбачає активізацію всіх компетенцій навчально-пізнавальної діяльності.
Застосування евристичних прийомів дій та поетапної навчальної допомоги
вимагає від учнів залучення певної комбінації здібностей до навчальнопізнавальної діяльності, що, у свою чергу, розвиває такі компоненти
дослідницької компетентності, як мотиваційний, операційний, рефлексивний
та технологічний.
Серед перелічених компонентів у ієрархічній системі дослідницької
компетентності від інших відрізняється насамперед операційний компонент
тим, що для його розвитку необхідною умовою є евристичний, творчопошуковий характер навчально-пізнавальної діяльності.
Операційний компонент розвивається в процесі евристично спрямованої
діяльності, що за своєю сутністю є близькою до понять «творчість»,
«конструювання»,

«моделювання»,

«розроблення»

та

ін.

Евристично

спрямована діяльність зосереджена на процесі створення кінцевого продукту
й на самому продукті. Створення нового продукту супроводжується
виникненням проблемних ситуацій та різноманітних складностей, пов’язаних
із браком необхідної інформації, незнанням і неволодінням засобами
евристичної стратегії дій. Отриманий продукт сприяє самоствердженню
учня, допомагає проявити власну індивідуальність і неповторність, а також
підвищує мотивацію інтелектуальної ініціативи.
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Дослідницький метод є найважливішим методом, що суттєво детермінує
розвиток дослідницької компетентності. У науковій літературі трапляється
досить велика кількість тлумачень поняття «дослідницький метод».
Американський філософ і педагог, засновник чиказької школи прагматизму
Дж. Дьюї називає цей метод експериментальним і розуміє під ним
дотримання низки контрольованих з боку вчителя дій з метою отримання і
перевірки змістовності уявлень учнів про природу. Учений зазначає, що
«завдання школи полягає в переведенні дітей не від діяльності до
згромадженого вивчення здобутків інших людей, а радше від порівняно
випадкових (щодо осмислення) до старанно дібраних дій відповідно до вимог
освіти» [4, с. 217].
На переконання науковця, експериментальний метод передбачає, з
одного боку, виконання такої діяльності, що реально зумовлює певні фізичні
зміни в предметах (філософ називає такі зміни гіпотезами, припущеннями,
теоріями),

що

узгоджуються

із

запропонованими

концепціями

і

підтверджують їх; з іншого боку, експериментальний метод вказує на
користь мислення, котре «корисне настільки, наскільки на основі детальних
спостережень … прораховують майбутні наслідки» [4, с. 271].
Український

учений-педагог

Г.

Ващенко

використовує

термін

«дослідний метод» , під яким розуміє активний метод навчання і визначає як
«спосіб навчальної роботи, за якої учень самостійно, з суб’єктивного погляду
розв’язує якісь питання і який має на меті розвинути його здатність до
самостійного наукового мислення» [5, с. 294]. На думку науковця, дослідний
метод вартий того, щоб бути основним методом навчання в школі. У свою
чергу, дослідний метод Г. Ващенко поділяє на три форми, що поєднуються і
переплітаються між собою: метод лабораторно-дослідний, екскурсійнодослідний та реферативно-семінарський [5, с. 314].
На думку С. Гончаренка, дослідницький метод полягає в залученні учнів
до самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони
встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки,
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пізнають закономірності [6]. Навчальний предмет, на думку вченого, має
характерну суперечність, яка полягає в тому, що предмет повинен містити
теоретичні відомості в такому вигляді, що відповідає інтелекту дитини, яка
перебуває в стадії розвитку. Така суперечність розв’язується в процесі
правильного

і

розгорнутого

введення

дитини

у відповідну галузь;

ігнорування ж таких умов обертається практичними труднощами засвоєння її
норм. Це стосується і фізики, у процесі вивчення якої учням повідомляють
різні часткові відомості про фізичні явища, а способи і засоби вивчення цих
явищ і умов їх перебігу попередньо не подають.
Дослідницький метод відрізняється від евристичного підвищеним
рівнем мотивації до навчального процесу; наявністю емпіричного рівня
пізнання, що самостійно реалізується учнем у повному обсязі. Суб’єкт
пізнання самостійно організовує та проводить спостереження за необхідними
об’єктами навколишньої дійсності (проявляє організаційні здібності),
встановлюючи при цьому необхідні факти, закономірності, взаємозв’язки
між окремими елементами досліджуваного явища чи предмета (предметнозмістова компонента дослідницької діяльності). У процесі дослідження
суб’єкт пізнання аналізує і порівнює отримані факти, абстрагується від
несуттєвих відомостей; самостійно здійснює перекодування отриманих
результатів (практична компонента дослідницької діяльності), застосовуючи
прийоми наукового пізнання (методологічна компонента дослідницької
діяльності); генерує гіпотези, долаючи суперечності, та вибудовує стратегію
дій щодо вирішення проблеми, втілюючи її в продукт творчої навчальнопізнавальної діяльності (творча компонента дослідницької діяльності);
оцінює результат, робить висновок.
Учені вважають дослідницький метод провідним методом проблемного
навчання, заміна якого будь-яким іншим для засвоєння досвіду творчої
діяльності на суспільно необхідному рівні неможлива (Ю. Бабанський,
Г. Ващенко, В. Кудрявцев, І. Лернер, О. Матюшкін, М. Махмутов,
А. Хуторськой та ін.) [5; 7–12].
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Зазначимо, що досвід творчої діяльності є складовою операційного
компонента дослідницької компетентності. Збагачення досвіду творчої
діяльності детермінує накопичення компетентнісного досвіду, а значить,
розвиває і дослідницьку компетентність.
Аналіз науково-методичної літератури показав, що під дослідницьким
методом учені розуміють ситуацію, коли перед учнем (групою учнів) ставиться
проблемне завдання, яке в подальшому потребує від учня (групи учнів)
самостійного виконання. На наш погляд, таке розуміння дослідницького методу
містить основні його сутнісні ознаки, але, зрозуміло, не вичерпує всіх ознак.
Говорячи про сутність дослідницького методу, учені вважають, що цей метод є
аналогом дослідницького методу в науці. Так, В. Андреєв вказує на
домінування в дослідницькому методі саме прийомів відповідного наукового
методу [3]; Т. Камишнікова з-поміж істотних ознак дослідницького методу
називає введення загальних і приватних методів наукового пізнання в процес
навчального пізнання на всіх його етапах [13] і т. д.
Основними

функціями

дослідницького

методу

є

виховання

пізнавального інтересу; створення позитивної мотивації до навчання та
освіти;

формування

глибоких,

міцних

і

дієвих

знань;

розвиток

інтелектуальної сфери особистості; оволодіння (на елементарному рівні)
методами

наукового

пізнання;

розвиток

пізнавальної

активності

й

самостійності.
Порівняно з іншими методами дослідницький метод, як зазначає
Н. Звєрева, має чимало цінних особливостей, а саме: максимальна активізація
пізнавальної діяльності учнів сприяє формуванню міцних, усвідомлених
знань, підвищенню інтересу до предмета; застосування цього методу
допомагає учням оволодіти методами наукового пізнання, пробуджує в них
потребу у творчій діяльності, формує риси творчої особистості [14, с. 64].
Серед основних чинників, що впливають на межі застосування
дослідницького методу, виділяють: рівень сформованості та розвитку
дослідницьких умінь і навичок учнів, зміст освіти (навчального предмета) і
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професійну майстерність учителя; дидактичну доцільність застосування в
освітньому процесі. Особливо гостро перед сучасною освітою стоїть
проблема розширення цих меж в умовах класно-урочної системи. Як
відзначає М. Галатюк, причини цього полягають у дефіциті навчального
часу, неоднорідному складі учнів у класі, у рівні розвитку їхніх творчих
здібностей, у змісті навчального матеріалу, у професійній компетентності
педагога. Втім основною причиною все-таки є фактор часу. Саме він відіграє
вирішальну роль під час вибору методів навчання [15, с. 123].
Статистика свідчить, що вивчення одного і того ж матеріалу в умовах
дослідницького методу вимагає в півтора рази більше часу, ніж при частково
пошуковому, і вдвічі більше порівняно з репродуктивним. Очевидно, що це є
однією з основних причин того, що й досі дослідницький метод
використовують переважно в позаурочній роботі. Хоча останнє аж ніяк не
виправдовує відсутності дослідницького методу саме в урочній формі
навчання і, як свідчать науково-методичні джерела, становить у перспективі
широке поле нових досліджень.
Окрім «часової» проблеми, дослідницький метод потребує також
великих витрат часу, достатнього рівня знань учнів, розвинених умінь і
навичок. Дослідницький метод сприяє повноцінному розкриттю творчих
здібностей учнів, що є запорукою розвитку продуктивного компонента
дослідницької компетентності. Важливість дослідницького методу, як
зазначає І. Малафіїк, «полягає в тому, що учень сам шукає шляхи вирішення
проблеми, планує сам свої дії, самостійно або з мінімальною участю вчителя
виділяє

підпроблеми,

встановлює

послідовність

їх

розв’язання,

безпосередньо їх вирішує, робить самостійні висновки, узагальнює їх і
формулює» [16, с. 23].
Підвищення ефективності засвоєння досвіду творчої діяльності, що є
визначальним у розвитку продуктивного компонента навчально-пізнавальної
компетентності, досягається за допомогою поєднання дослідницького методу
навчання

з

евристичним.

Необхідно

врахувати

те,

що

засвоєння
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компетентнісного досвіду, тобто розвиток продуктивного компонента,
відбувається поетапно та поопераційно. З приводу цього І. Лернер зазначає:
«Без етапу часткових пошуків засвоєння досвіду творчої діяльності є
неможливим» [9, с. 107]. При цьому вчений констатує, що засвоєння
інформації з процедури творчої діяльності на кожному етапі дослідження
забезпечується евристичним методом. Таким чином, зроблено акцент на
необхідності ефективного поєднання дослідницького та евристичного
методів.
3.2. Дослідницька спрямованість особистості підліткового віку
Сучасна педагогіка та педагогічна психологія активно працюють над
розробленням

нових

освітніх

технологій,

що

будуватимуться

на

дослідницькому пошуку дитини в процесі навчання. Психолого-педагогічні
особливості дослідницької діяльності школярів відображено в роботах
А. Брушлинського, Н. Менчинської, С. Рубінштейна, І. Якиманської та ін.
Розумінню природи пізнавальної активності, що лежить в основі становлення
дослідницької позиції особистості, сприяють розвідки як вітчизняних, так і
закордонних

учених

О. Запорожець,

(С. Бондаренко,

О. Поддьяков,

М.

Л.

Виготський,

Лісіна,

О.

B.

Савенков;

Давидов,
Д. Берлайн,

Дж. Брунер, X. Таба, Е. Торндайк, Дж. Фейн та ін.).
Дослідницьку діяльність учнів старшого шкільного віку розглядають як
ефективну інноваційну модель збагачення змісту освіти шляхом розвитку
діяльнісних здібностей учнів

(М. Алексєєв, О. Леонтович, О. Обухов,

О. Савенков, В. Слободчиков та ін.). Триває цілий комплекс наукових
психологічних досліджень щодо: 1) теоретичних та практичних аспектів
дослідницької поведінки (О. Поддьяков, О. Савенков та ін.); 2) творчого
саморозвитку
Н. Гордєєва

в
та

процесі
ін.);

дослідницької

3) психологічних

діяльності
основ

(Д. Богоявленська,

навчально-дослідницької

діяльності учнів (Ю. Громико, І. Зимня, B. Мухіна, М. Пискунова,
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Т. Счастна, О. Шашенкова та ін.).
Разом з психологічними працями О. Обухова в науковий обіг увійшло
поняття «дослідницька позиція», що розглядається, по-перше, як складова
дослідницької

діяльності

й,

по-друге,

як

комплексна

особистісна

характеристика, що проявляється у:
 готовності до реагування в нетипових ситуаціях; поліверсійному (від грец.
Πολύς «численний» – префікс, що означає «велику кількість», «множину»)
баченні світу;
 самостійності суджень як здатності виходити за рамки загальноприйнятих
стереотипів;
 усвідомленому та цілеспрямованому оволодінні способами дослідницької
діяльності;
 рефлексії як можливості виходити за рамки ситуації та самого себе [17, с. 44].
Дослідницька позиція характерна для будь-якого виду діяльності
(пізнавальної,

оцінної,

трудової,

ігрової,

комунікативної),

її

можна

розглядати в більш широкій площині об’єктів. Вона відображає також і певні
способи мислення, і дії в конкретних умовах, і специфічну діяльність у сфері
наукового пізнання, і стихійний процес пізнання, і компонент діяльності в
новій життєвій чи навчальній ситуації. Останнє дає можливість розглядати
дослідницьку позицію як ставлення особистості до суперечностей і проблем
у діяльності та ситуації, що (ставлення) проявляється фрагментарно або
цілісно з метою їх аналізу, вирішення або зміни.
Саме можливість окремої дії (пошук інформації, способу вирішення
окремого питання та ін.) окреслює дослідницьку позицію як фрагмент
дослідницького ставлення до практичної або життєвої ситуації. У тому
випадку, коли дослідницька позиція представлена цілісно через сукупність
теоретичних і практичних методів у контексті певної мети, вона
модифікується в дослідницьку діяльність.
Дослідницька позиція як ставлення особистості до ситуації або
діяльності є базовою ідеєю цілеспрямованої взаємодії, характерної для
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системи «учень–учитель». Результатом реалізації освітньої програми в
сучасній школі мають стати нові характеристики моделі випускника як
гімназії, так і ліцею з такими пріоритетними якостями, як компетентність,
комунікабельність, психологічна стійкість.
Важливою психологічною готовністю в «культурі оновлення знань»
особистості в неперервній самоосвіті є те, що дослідницька позиція
особистості виходить за межі освітнього процесу. З одного боку, вона є
зовнішнім системоутворювальним фактором для освітнього процесу, за
допомогою якого вдосконалюються зміст, форми, методи та засоби навчання,
розвитку та виховання; з іншого – розвиток дослідницької позиції постає
внутрішньою

системоутворювальною

умовою

прояву

метапредметних

механізмів розв’язання задач, вибору ефективних способів вирішення
суперечностей.
Цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів передбачає формування
дослідницьких умінь і навичок учнів у вивченні різних навчальних проблем у
процесі індивідуальної та групової діяльності. Формування дослідницької
позиції як ставлення особистості до конкретної навчальної або життєвої
ситуації має забезпечити:
 пізнання в ситуації невизначеності, розширене та поліверсійне бачення
проблем суспільства, природи та людини, що має проявитися в розв’язанні
будь-якого навчального завдання шляхом висунення певних версій
(гіпотез) з метою пояснення фактів, явищ та процесів; формулювання
проблемної ситуації, її якісної та кількісної інтерпретації;


інтегративність пізнання, інструментальність знань про навколишню

дійсність та про себе, що передбачає постійне застосування знань з різних
предметів та життєвих міркувань; розуміння та використання практичних
методів дослідження (спостереження, експеримент), знання структури
пізнавальної діяльності та дослідження її; розуміння того, що вивчення
нового об’єкта чи процесу супроводжується обізнаністю в технології пошуку
(елементи методології та кібернетики); ознайомлення з рефлексивними
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прийомами аналізу власної діяльності.
Дослідницьке ставлення до суперечностей та проблем будь-якої сфери
діяльності, розвиток дослідницької позиції особистості в освітній сфері є
одним з найважливіших ресурсів життя нині та в майбутньому. У
перспективі за умови посиленої динаміки соціокультурних перетворень
дослідницька позиція особистості стане джерелом її мобільності та
можливості підвищення власного рівня (культурного, освітнього і т. ін.).
Аналіз наукових джерел у сфері психології та педагогічної психології
засвідчує необхідність розмежування понять «дослідницька діяльність» і
«дослідницька

позиція»,

що

дослідницької

позиції

учня

пояснюється
ліцею

в

необов’язковістю
тривалій,

розвитку

багатоскладовій,

формалізованій процедурі організації дослідницької діяльності. Більше того,
оволодіння визначеним алгоритмом та нормами діяльності не завжди сприяє
перебудові світогляду та поглядів на світ. На наш погляд, основною метою
залучення учнів до дослідницької діяльності є формування в них стійкої
дослідницької позиції.
Формуванню стійкої дослідницької позиції учня сприяє його вік. Саме в
підлітковому віці кардинальних змін зазнають усі зусилля підлітка,
спрямовані на самоактуалізацію, самореалізацію, самооцінку, творчість,
мобільність особистості [18]. Намагання підлітка

довести суб’єктивну

винятковість, прагнення виділитися серед ровесників підсилює їхню
пізнавальну мотивацію, що, у свою чергу, співвідноситься зі змістом
дослідницької діяльності – її предметом, засобами, способами розв’язування
навчальних завдань. Отже, дослідницька діяльність забезпечує внутрішні
особистісні перетворення підлітків, обумовлені активізацією педагогом
їхньої мотивації та розвитком їхнього творчого потенціалу.
Водночас у цей період формуються і нові мотиви навчання, пов’язані з
розумінням ідеалу, баченням життєвої перспективи, першими професійними
намірами і самосвідомістю. Так, незадоволення собою і прагнення
реалізувати задумане стимулюють пізнавальну активність підлітка.
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Підлітковий вік є важливим у формуванні особистості як суб’єкта
дослідницької діяльності, оскільки саме в цей час відбувається активний
розвиток

логічного,

теоретичного

мислення,

вдосконалення

процесу

засвоєння наукових понять, що сприяє вищій формі інтелектуальної
діяльності підлітка, мотивує його високоморальну поведінку. Виконуючи
дослідницькі завдання, підліток зазнає якісних змін у структурі діяльності та
особистості в цілому (ефект розвитку). Саме в процесі дослідницької
діяльності школяр розвиває вміння формулювати й усвідомлювати проблему;
спостерігати явища, факти, події та ставити запитання; формулювати
гіпотези та добирати способи їх перевірки; організовувати дослідження;
робити практичні висновки [19].
Отже, підлітковий вік вирізняється різким зростанням індивідуальних
відмінностей у формах мисленнєвої діяльності, підвищеною пізнавальною і
творчою активністю, прагненням пізнати нове і набути нових навичок.
Головною мотиваційною лінією поведінки, що обумовлює розвиток творчих
здібностей у підлітковому віці, є активне прагнення до самопізнання,
самовдосконалення і самоствердження, що, зрештою, формує стійку
дослідницьку позицію учня старшого шкільного віку.
3.3.

Форми

організації

навчальної

діяльності:

функції

та

класифікація
Поняття «форма» передусім є філософською категорією, що виражає
внутрішній зв’язок та спосіб організації взаємодії елементів і процесів як між
собою, так і з урахуванням зовнішніх умов [20, с. 5]. У перекладі з латини
слово «форма» означає: 1) зовнішній вигляд, зовнішній обрис; 2) структуру
чогось, систему організації чогось; 3) встановлений зразок, шаблон.
Отже, форму в спрощеному вигляді можна розглядати як дидактичну
категорію, що позначає зовнішній бік організації процесу навчання і пов’язана
з кількістю суб’єктів навчального процесу, часом і простором, а також з
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порядком і способом реалізації цього процесу. Форма навчання реалізується
як органічна єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів
та методів навчання.
Категорія «форма навчання» належить до основних у дидактиці, однак у
тлумаченні її до цього часу немає повної єдності дослідників. Так, М. Скаткін
[21], В. Краєвський [22], В. Дяченко [23] визначають загальні форми навчання
(фронтальна, групова, індивідуальна) та конкретні (урок, семінар, екскурсія
тощо). Науковці Я. Бурлака та В. Вихрущ пропонують поряд із
загальнородовим поняттям «форма організації навчання» видові – «форма
навчальної діяльності учнів» [24], а Ю. Мальований називає форми навчальної
діяльності учнів на занятті однією зі складових змісту категорії «форми
навчання» [25].
Узагальнюючи погляди вчених, В. Шарко стверджує, що форма
навчання становить

цілеспрямовану, чітко організовану, змістовну й

методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування і
взаємодії вчителя і учнів [20].
Нині в педагогіці й методиці навчання фізики поняття «форми»
використовують у двох варіантах щодо навчання: як форма навчання та як
форма організації навчальної діяльності школярів, котру трактують як
обмежену в часі конструкцію окремої ланки процесу навчання. Форми
організації навчання визначають певний вид заняття – урок, лекцію, семінар,
екскурсію, практикум, факультативне заняття, тематичний залік, державну
підсумкову атестацію тощо.
Охарактеризуємо основні форми навчання детальніше.
Індивідуальна форма організації навчальної діяльності учнів передбачає
самостійне виконання школярем навчального завдання на рівні його
навчальних можливостей і без взаємодії з іншими школярами з допомогою
вчителя – безпосередньою чи опосередкованою. Під час індивідуальної форми
навчання

темп

роботи

кожного

учня

визначається

ступенем

його

цілеспрямованості, розвитку інтересів, нахилів і залежить від підготовленості
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учнів до виконання індивідуальних завдань. Контакти з учителем при
індивідуальній навчальній діяльності обмежені та нетривалі.
Індивідуальна робота

відрізняється від інших видів навчальної

діяльності не лише за формою проведення та типом спілкування з учителем, а
й за характером завдань: їх змістом, кількістю, обов’язковістю чи
необов’язковістю виконання, належністю до програмового матеріалу (для
ліквідації прогалин) чи надпрограмовістю (для розширення і поглиблення
знань), випереджувальним, додатковим та добровільним характером.
На уроках фізики індивідуальна форма організації роботи учнів
передбачає самостійне виконання однакових для всього класу завдань без
контакту з іншими школярами, але в єдиному для всіх темпі. В
індивідуальному режимі роботи учень може виконувати вправи, розв’язувати
задачі, проводити досліди, писати твори на фізичні теми, готувати реферати,
доповіді тощо. Індивідуальним завданням може бути робота з підручником,
довідником, словником, картками для контролю та ін.
Головною цінністю індивідуального навчання є те, що за умови його
належної організації таке навчання повністю індивідуалізує зміст, методи і
темп навчальної діяльності дитини; створює можливості для здійснення
систематичного й оперативного контролю за ходом і результатами діяльності
учня; дозволяє своєчасно вносити необхідні корективи як у діяльність учня,
так і у діяльність учителя. Усе це забезпечує високі результати навчання.
Переваги цієї форми організації навчальної роботи полягають також у тому,
що вона дозволяє кожному учневі поглиблювати і закріплювати знання,
виробляти необхідні вміння, навички й досвід пізнавальної творчої діяльності.
Водночас ця форма є неекономічною, що обмежує її застосування в
широкій педагогічній практиці. Функція вчителя зводиться здебільшого до
визначення й підготовки завдань та перевірки виконання їх учнем. Це
призводить до певної обмеженості впливу вчителя на учнів. Недоліком є й те,
що в процесі індивідуального навчання учень ізольовано сприймає, осмислює
і засвоює навчальний матеріал, його зусилля майже не узгоджуються із
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зусиллями інших, а результат цих зусиль та їх оцінювання стосуються і
цікавлять лише учня та вчителя, що негативно впливає на розвиток
комунікативних умінь і соціалізацію школяра.
Фронтальною

формою

організації

навчальної

діяльності

учнів

називають такий вид діяльності на уроці, коли всі учні класу під
безпосереднім керівництвом учителя виконують спільне завдання. При цьому
педагог проводить роботу з усім класом в єдиному темпі. Під час розповіді,
пояснення, демонстрацій та інших видів робіт він прагне одночасно впливати
на всіх присутніх. Уміння вчителя тримати в полі зору клас, бачити роботу
кожного школяра, створювати атмосферу творчої колективної праці,
стимулювати активність учнів є важливою умовою ефективності цієї форми
організації навчання.
Найчастіше фронтальну роботу використовують на етапах перевірки
домашніх завдань, актуалізації опорних знань, первинного засвоєння нового
матеріалу, нетривалих експериментальних досліджень, пошуку розв’язків
навчальних проблем. За умов проблемного, інформаційного і пояснювальноілюстративного викладу, що супроводжуються творчими завданнями різної
складності, ця форма дозволяє залучати до активної навчально-пізнавальної
діяльності всіх учнів.
Суттєвим недоліком фронтальної форми навчальної роботи є те, що вона
за своєю природою зорієнтована на середніх учнів. За умови звичайного
темпу її проведення учні з низькими навчальними можливостями не здатні до
активної роботи й набуття знань, бо вони потребують більшої уваги від
учителя і більше часу на виконання запропонованих ним завдань. Якщо ж
знизити темп, то це негативно позначиться на сильних учнях, яких
задовольняє не збільшення кількості завдань, а їх творчий характер і
ускладнення змісту. Тому для максимальної ефективності навчальної
діяльності учнів на уроці поряд із цією використовують інші форми
організації навчальної роботи.
Недоліком цієї форми навчання є її обмежені можливості в спілкуванні
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учнів, що здійснюється лише з дозволу вчителя, з його ініціативи і
незначною мірою.
Групова робота – спосіб організації навчальних занять, при якому
ставиться певне завдання для групи школярів. Групова робота передбачає, що:
– клас розподіляють на декілька груп для розв’язання конкретних
навчальних завдань;
– кожна група одержує певне завдання і виконує його разом під
безпосереднім керівництвом лідера групи чи вчителя;
– завдання планують так, щоб можна було врахувати та оцінити
індивідуальний внесок кожного члена групи;
– склад групи набирається таким чином, щоб з максимальною ефективністю
для колективу могли реалізуватися можливості кожного члена групи.
Для цього:
– ураховують рівень досягнутого розвитку, засвоєних знань, умінь, навичок,
особливо з таких предметів, як фізика, математика;
– залучають до групи учнів, які мають приблизно однаковий темп роботи;
– залучають школярів з різним рівнем інформованості, щоб вони мали
можливість збагачувати один одного, стверджувати себе в рамках
конкретної проблеми;
– ураховують соціально-психологічні чинники. Наприклад, не об’єднують у
групу таких учнів, що негативно ставляться один до одного.
Групова навчальна діяльність учнів може бути:
– однорідною, коли всі групи, на які поділений клас, виконують одне й те
саме письмове чи практичне завдання;
– диференційованою – різні групи в класі виконують різні завдання;
– кооперативною – кожна група працює над виконанням частини спільного
для всього класу завдання;
– парною – навчальна діяльність відбувається в мікрогрупах у складі двох
учнів;
– індивідуально-груповою – коли кожен член групи виконує частину
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завдання групи.
Розрізняють також ланкові й бригадні форми групової роботи.
Дидактичні питання організації групової навчальної діяльності школярів
висвітлені в працях В. Василенка, М. Гадецького, С. Крамаренко,
О. Ярошенко, Т. Хлєбнікової [26–29] та ін. Дослідження вчених та досвід
роботи вітчизняних учителів виявили, що групова робота на уроках буде
ефективною, якщо дотримуватися таких вимог:
- методично обґрунтовано обирати той чи інший вид групової навчальної
роботи

на

конкретному

уроці,

що

визначається

метою

уроку,

особливостями матеріалу, що вивчається;
- правильно формувати групи;
- ретельно продумувати структуру уроку з використанням групових форм
навчальної діяльності;
- розробляти інструкції, пам’ятки, що спрямовують групову навчальну
діяльність;
- регулювати міру вчительської допомоги групам у процесі роботи;
- учити школярів співпраці під час виконання групових завдань.
Колективна форма навчання передбачає спілкування і взаємодію учнів
усього класу під час розв’язання навчальних завдань. Під час колективної
роботи:
– клас усвідомлює спільну мету, відповідальність за виконання завдань,
запропонованих учителем;
– здійснюється розподілення функцій, обов’язків, при цьому враховують
інтереси, здібності кожного учня, що дозволяє йому проявити себе в
спільній діяльності;
– переважає атмосфера співробітництва й товариської взаємодопомоги;
– є взаємоконтроль і відповідальність кожного перед класом і групою;
– підбивають підсумки виконаної роботи, дають відповідну соціальну оцінку
діяльності всіх і кожного учасника окремо.
Різні форми навчання учнів: індивідуальна, групова, фронтальна, парна
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– не заперечують одна одну. Ефективність реальної практики навчання будьякого предмета, в тому числі й фізики, забезпечується не окремими формами
навчання, а їх продуманою та взаємопов’язаною системою.
Під час планування форм роботи учнів під час вивчення фізики треба
дотримуватись правил:
– на кожному наступному уроці обсяг самостійної роботи повинен зростати і
в кінці теми має переважати індивідуальна робота учнів над іншими її
формами;
– обсяг індивідуальних форм роботи повинен збільшуватися при переході
учнів з класу в клас.
Останнім часом у педагогічній літературі побутує термін «організаційна
форма навчання». Її визначають як спеціально

організовану діяльність

учителя та учнів, що протікає за встановленим порядком і режимом.
Згідно з М. Гадяцьким та Т. Хлєбніковою організаційні форми навчання
визначають характер спілкування, що цілеспрямовано формується в процесі
взаємодії вчителя та учнів і відрізняється розподіленням навчальноорганізаційних функцій, добором і послідовністю ланок навчальної роботи і
режимом – часовим і просторовим [27, с. 16].
Наведений перелік організаційних форм навчання неповною мірою
охоплює всі наявні форми організації навчальної діяльності учнів, не
відображає погляди вчених на сучасне трактування форм у дидактиці, не
розкриває

особливостей

уживання

«поняття

«форма»

як

загальної

характеристики навчання і як можливого способу організації навчальнопізнавальної діяльності школярів.
В освітньому процесі з фізики форми організації навчальної діяльності
учнів виконують декілька функцій. Дамо їх коротку характеристику.
Навчально-освітня функція. Сутність функції полягає в тому, що будьяка форма організації навчання конструюється та використовується для
створення найкращих умов для набуття учнями знань, формування вмінь та
навичок, формування їхнього світогляду, розвитку обдарувань, сприяння
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їхній активній участі в суспільному житті.
Виховна функція. Реалізація цієї функції забезпечується послідовним
залученням школярів за допомогою системи форм навчання до різноманітних
видів діяльності. У результаті до роботи залучають усі їхні духовні та фізичні
сили:

інтелектуальні,

емоційно-вольові,

діяльнісно-практичні.

Учень,

досягаючи освітніх цілей, переборює труднощі пізнання, радіє перемогам,
допомагає товаришам, виявляє терпіння та витримку, наполегливість та
волю. При цьому розвиваються і зміцнюються його морально-вольові якості.
Організаційна функція. Функція полягає в тому, що необхідність
відповідності обсягу, якості змісту освіти віковим можливостям дитини
вимагає

від

учителя

чіткого

організаційно-методичного

подання

навчального матеріалу, суворого добору допоміжних засобів. Адаптація
школярів до специфіки тієї або іншої форми навчання дає їм можливість
заздалегідь готуватися до діяльності, швидко виробляти установку на працю
за даних умов.
Психологічна функція. Функція пов’язана з виробленням в учнів певного
діяльнісного біоритму, алгоритму дій

в умовах різних форм навчання.

Фіксований час, знайомі умови, позитивний мікроклімат у класі породжують
у них психічний стан розкріпачення, свободи, оптимального напруження
духовних сил.
Розвивальна функція. Функція визначається можливістю створення
сприятливих умов для розвитку всіх сфер психіки дитини: когнітивної, до
складу якої належать такі психічні процеси, як увага, сприйняття, мислення,
пам’ять, мовлення; ціннісно-емоційної, котра охоплює емоції, почуття та різні
види цінностей; мотиваційної, вольової та ін. Особливо ефективно ця
функція

реалізується,

різноманітні форми, що

коли

в

освітньому

процесі

використовують

передбачають залучення учнів до різних видів

діяльності (розумової, трудової, ігрової) і сприяють залученню до роботи
всього комплексу психічних процесів школяра.
Інтегрувально-диференційована функція. Цю функцію реалізують форми
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організації навчального процесу, що забезпечують колективну, групову та
індивідуальну діяльність школярів. Освітній процес, що реалізується в
різноманітних формах, по суті є процесом колективної пізнавальної
діяльності. Учнів залучають до процесу пізнання, вони обмінюються в
практичних

справах

інформацією,

вчаться

взаєморозуміння

та

взаємодопомоги. Водночас кожна форма колективних занять передбачає
можливість виконання групових та індивідуальних завдань, під час яких
реалізується диференційований підхід до кожного учасника навчального
процесу.
Систематизувальна і структурувальна функції. Функції полягають у
тому, що вони передбачають розподілення всього навчального матеріалу з
будь-якого

предмета

на

частини

й

теми,

його

структурування

й

систематизацію як у межах курсу, так і в межах кожного заняття, а також
розроблення системи форм навчальної діяльності та добір відповідних їх
видів для опанування змісту матеріалу як усього розділу, так і окремого
заняття.
Комплексна та координувальна функції. Ці функції здатні виконувати
відносно одна одної різні форми організації навчання. Їх сутність полягає в
тому, що з метою підвищення ефективності засвоєння учнями навчального
матеріалу на основі будь-якої форми організації навчання можуть бути
об’єднані й використані складові інших форм. Так, під час проведення
навчальної екскурсії читається невелика лекція, організовується бесіда, й
учні беруть участь у практичній роботі. Під час вивчення цілої теми одна
форма, наприклад, урок, може виконувати роль основної, базової, провідної
стосовно інших (семінарів, групових занять), що дають для її проведення
додатковий або допоміжний навчальний матеріал.
Стимулювальна функція форм організації навчання виявляється з
найбільшою силою тоді, коли їх добір відповідає віковим особливостям учнів
та специфіці розвитку їхньої психіки. Так, лекційна форма своєю
монотонністю здатна заглушити в молодших школярів будь-яку пізнавальну
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активність, тоді як урок-драматизація, що активізує уяву, мовлення й
мислення, стимулює їхню діяльність. Самостійна робота старшокласників
інтенсифікує процес засвоєння ними знань, докладний же переказ учителем
тексту підручника здатний перетворити будь-який урок на нудне і марне
проведення часу.
Класифікацію

форм

організації

навчання

учнів

учені-педагоги

здійснюють за різними критеріями. Узагальнюючи їх, ми пропонуємо таку
класифікацію форм організації навчальної діяльності учнів з фізики
(табл. 3.1):
Таблиця 3.1
Класифікація форм організації навчальної діяльності
учнів з фізики
Ознаки класифікації
Види діяльності:
гра;
навчання;
праця;
спілкування

Домінантний метод:
наочний;
вербальний;
практичний

Домінантні форми
комунікації

Дидактичні функції
в навчальному
процесі

Форми організації
освітнього процесу
- ігрові форми;
- форми навчання;
- форми трудової
діяльності;
- форми спілкування

- наочні форми;
- словесні форми;
- практичні форми

Різновиди форм організації
освітнього процесу з фізики
- імітаційні й рольові ігри,
змагання;
- уроки,
факультативи,
екскурсії та ін.;
- навчальна практика з фізики,
робота в гуртках;
- пряме, опосередковане та ін.

- демонстрації, виставки та ін.;
- дискусії, виступи та ін.;
- розв’язування
задач,
конспектування, дослідницька
діяльність,
оформлення
матеріалів досліджень
- індивідуальні;
- репетиторство,
тьюторство,
менторство,
консультації,
самоосвіта, контракти;
- групові;
- робота в парах, групах,
ланках;
- масові;
- фізичні тижні, вечори фізики і
техніки,
інтелектуальні
змагання;
- комбіновані
- фізичні
олімпіади,
проектна діяльність;
- форми
- фронтальне
опитування,
актуалізації опорних фізичний
диктант,
ігрові
знань і життєвого ситуації;
досвіду;
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- форми мотивації;

- форми активізації;

- форми застосування
та закріплення знань

- форми рефлексії;

- форми контролю
Характер управління
діяльністю

Місце в навчальному
процесі

- форми
роботи;

самостійної

- форми
керованої
навчальної роботи
- основні
- додаткові:
супровідні;
допоміжні

Характер діяльності

- форми
організації
репродуктивної
діяльності;
- форми
організації
продуктивної
діяльності

Режим здійснення

- денна;
- вечірня;
- заочна;

Продовження табл. 3.1

- зацікавлення
дослідом,
постановка
проблем,
формулювання питань до теми,
з’ясування
значущості
для
життя матеріалу, що вивчається
на уроці;
- повідомлення
інформації
історичного,
політехнічного,
екологічного змісту, зміна видів
діяльності, ігрові ситуації та ін.;
- розв’язування різних типів
задач, складання таблиць і схем,
виконання
досліджень,
виготовлення
саморобних
приладів, розроблення проектів,
участь у олімпіадах;
-виконання
завдань
із
застосуванням
вивченого
матеріалу, анкетування, робота
із сигнальними картками та ін.;
- підсумковий, тематичний,
поточний, вхідний контроль;
письмовий та усний контроль
- робота з текстом та іншими
видами інформації, складання і
розв’язування задач, виконання
дослідів;
- консультації,
індивідуальні
заняття, групова робота
- урок,
фронтальна
робота,
фізичний практикум;
- навчальна
екскурсія,
практикум,
факультатив,
консультації, елективні курси;
гуртки,
шкільне
фізичне
товариство, виставки робіт,
конкурси
- конспектування, фронтальне
опитування, фізичний диктант,
тести;
- виконання
короткочасних
фронтальних
експериментальних досліджень,
розв’язання проблем та творчих
експериментальних
завдань,
проектна діяльність
- навчання
з
щоденним
відвідуванням
навчального
закладу;
- регулярне
навчання
за
розкладом у вечірній час;
- навчання
в
центрах
довузівської підготовки та на
підготовчих курсах;
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- екстернатна;
- дистанційна
Умови проведення

- класні форми;
- позакласні форми

Продовження табл. 3.1

- навчання за індивідуальним
графіком
у
спеціальних
закладах;
- навчання
за
планом
із
застосуванням комп’ютерних
мереж
-урок,
лекція,
семінар
лабораторна робота, фізичний
практикум;
-гуртки,
вечори,
аукціони,
виставки, олімпіади, тижні
фізики

З наведеної класифікації видно, що одна й та сама форма організації
навчальної діяльності учнів може належати до різних груп, об’єднаних за
різними ознаками. Так, екскурсія з фізики може бути проведена поза
фізичним кабінетом і належати до переліку позакласних форм роботи, а може
бути проведена в класі із застосуванням комп’ютера і належати до класних
форм організації навчальної діяльності школярів. Така властивість форм
навчання відображає їх поліморфізм.
Комбінуючи загальні й конкретні форми організації навчальної
діяльності учнів, педагоги отримують різні системи форм навчання, що
називаються в сучасній дидактиці так: класно-урочна; лекційно-семінарська;
дистанційна; екстернатна та ін.
Найбільш поширеними формами організації навчальної діяльності учнів
з фізики є основні (уроки різних типів, лабораторні роботи, фізичні
практикуми, навчальні екскурсії, навчальна практика, домашня робота) та
допоміжні (факультативи, курси за вибором (елективи), дослідницька
діяльність, додаткові заняття, консультації та різні види позакласної роботи).
3.4. Дослідження як елемент уроку фізики
У процесі підготовки та проведення уроку фізики вчитель має
можливість застосовувати елементи дослідження на всіх його етапах.
Розглянемо процес підготовки вчителя фізики до впровадження елементів
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дослідницької діяльності на деяких етапах уроку комбінованого типу.
Підготовка вчителя до опитування учнів і перевірка домашніх завдань.
Етап уроку, в ході якого вчитель проводить опитування учнів, є вкрай
важливим етапом уроку, оскільки від уміло проведеного опитування значною
мірою залежить якість знань учнів. Тому, готуючись до уроку, учителю
необхідно знати кількість учнів і передбачити час для опитування. Наведемо
деякі розрахунки.
Візьмемо в середньому 25 учнів у 10 класі. З 70 годин (уроків),
передбачених програмою 10 класу рівня стандарту, один урок є вступним,
десять уроків зайняті лабораторними роботами, два – письмовими
контрольними роботами. Таким чином, для опитування учнів залишається 57
уроків. Якщо виходити з того, що в кожного учня за рік повинно бути
мінімум вісім оцінок за усні відповіді, то загальна кількість опитувань
повинна становити двісті за рік, тобто в середньому на уроці вчитель має
можливість викликати приблизно по 4 учні. Відповідно, оскільки для
опитування одного учня необхідно витратити близько 3–5 хв., то для
опитування 4 учнів треба відвести на кожному уроці 12–20 хв.
Крім того, вчителю необхідно вміти поєднувати усне опитування учнів з
перевіркою правильності розв’язання домашніх задач і робіт дослідницького
характеру, що потенційно може забирати ще більше часу, ніж усні відповіді
учнів. Останнє здебільшого спостерігається в молодих малодосвідчених
учителів.
Ситуація з перевіркою домашніх завдань ще більше ускладнюється,
якщо передбачити на цьому етапі уроку заслуховування звітів учнів про
результати домашньої дослідницької роботи, до якої учні мають бути
систематично залучені. На практиці ситуація виглядає інакше. Так, у
результаті спостережень, виконаних студентами-практикантами в процесі
проходження педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах
Сумської та Чернігівської областей, виявлено, що 82 % вчителів планують
звіт про результати виконання дослідницької діяльності або захист

252

дослідницьких робіт учнями на позаурочний час. Відзначимо, що до цієї
групи належать як молоді, так і досвідчені вчителі.
Між тим, уміле поєднання стандартних елементів цього етапу уроку
(усне опитування, перевірка правильності розв’язання домашніх задач) з
коротким проміжним чи кінцевим звітом про результати домашньої
дослідницької діяльності є окрасою уроку в цілому.
Підготовка вчителя до викладання нового матеріалу. Підготовка до
викладання нового матеріалу є дуже важливою і відповідальною частиною
домашньої

роботи

вчителя.

Проводячи

цю

роботу,

вчитель

має

дотримуватися принципів науковості та наочності навчання.
Принцип

науковості

матеріалістичний

світогляд;

дає

можливість

викладаючи

формувати

фізику

науково,

в

учнів
вчитель

систематично використовує в шкільному курсі фізики досягнення і методи
сучасної фізики.
Науковість викладання вимагає від учителя як точних формулювань
законів і правильних означень фізичних величин та одиниць, так і вміння
правильно пояснити фізичну суть явищ. Учителю необхідно знати сучасні
фізичні теорії, на основі яких пояснювати навчальний матеріал і коректно та
виважено давати відповіді на запитання, що можуть виникнути в учнів.
Принцип наочності за умови продуманого використання дає можливість
посилити емоційний вплив на учнів, підвищити рівень доступності
матеріалу, що вивчається, активізувати розумову діяльність учнів. Готуючись
до викладання нового матеріалу і постановки експерименту, учитель повинен
насамперед продумати обґрунтування доцільності досліду. Навряд чи буде
логічно почати виклад нового матеріалу словами: «Виконаємо дослід і
побачимо, які він дасть результати». Логічніше підвести учнів до
необхідності виконання цього досліду.
Таким чином, обґрунтування постановки експерименту є дуже важливим
питанням для вчителя, оскільки він за допомогою досліду має можливість:
1) обґрунтувати нове поняття; 2) визначити деяку закономірність і показати її
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застосування. Залежно від цільової настанови досліду може істотно
відрізнятися і методика його проведення.
Істотним

також

є

питання

про

те,

коли

необхідно

виконати

демонстрацію і пояснити її. У шкільній практиці іноді доводиться
зустрічатися з учителями, які спочатку «теоретично» викладають те чи інше
питання, а потім, лише в кінці уроку, виконують демонстрацію.
У ході правильно побудованого уроку теоретичний матеріал нерозривно
пов’язаний з експериментом. Підводячи учнів до доцільності постановки
досліду, учитель низкою вміло поставлених запитань підштовхує самих учнів
до відповідних висновків. Так, демонструючи досліди з математичним
маятником, учитель може підвести учнів до правильного висновку про
залежність періоду коливань маятника від довжини нитки тощо.
Ряд дослідів дає змогу підвести учнів до висновків відносно кількісних
співвідношень

(залежність

періоду

електромагнітних

коливань

у

коливальному контурі від індуктивності котушки та ємності конденсатора),
інші ж – до виявлення якісних співвідношень (коливання тіл як джерел
звуку).
Учителю необхідно звернути увагу учнів на помилковість їхніх
висновків, що саме за допомогою таких дослідів був свого часу встановлений
закон (залежність), що вони вивчають. Так, П. Римкевич майже сімдесят
років тому згадував, що одного разу учень, розповідаючи про дослідну
ілюстрацію законів Ньютона, говорив, що «Ньютон брав два візки, з’єднані
пружиною», після чого продовжив свою розповідь [30, с. 19]. Саме тому в
процесі демонстрації шкільного приладу вчитель повинен закцентувати увагу
на відповідності сучасного приладу тому, за допомогою якого вперше цей
закон було встановлено.
Інший цікавий момент демонстрації фізичних дослідів на цьому етапі
уроку полягає у виборі порядку демонстрацій у випадку їх певної кількості.
Практика показує, що є такі випадки, коли порядок демонстрації дослідів має
випадковий характер, тоді як з метою розвитку мислення учнів бажано ці
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досліди проводити в порядку їх поступового ускладнення, тобто починати з
простіших і переходити до складніших. Найзручнішим був би такий порядок
викладу, при якому кожний наступний експеримент давав би можливість
учням зробити новий висновок.
Так, наприклад, проводячи ряд дослідів з поширенням коливань у різних
середовищах, найлогічніше було б

їх розташувати в такому порядку:

1) дослід, що демонструє передавання механічних коливань від однієї
коливальної системи до іншої (модельний дослід); 2) дослід, що демонструє
поширення поперечних хвиль; 3) дослід, що демонструє поширення
поздовжніх хвиль; 4) досліди, що демонструють поширення хвиль на
поверхні води.
Дуже важливо, щоб учитель продумав словесне супроводження досліду,
тобто що саме і в який момент потрібно говорити на кожному етапі.
Особливо доцільно вказати учням, що є в даній демонстрації найважливіше і
на що варто звернути увагу. Так, у ході демонстрації явища електромагнітної
індукції спочатку важливо підкреслити, що індукційний струм з’являється
тільки в моменти руху магніту всередині котушки і що він не виникає, коли
магніт нерухомий відносно котушки. На завершення демонстрації необхідно
підбити підсумки. Для цього слід поставити учням низку запитань, які дали б
змогу вчителеві переконатися в тому, що учні зрозуміли сутність досліду.
У процесі аналізу демонстрації вчителю варто звертати увагу на
фізичний зміст коефіцієнтів пропорційності в математичних виразах, що
виражають фізичні закони. При цьому важливо в кожному окремому випадку
з’ясувати, чи залежить коефіцієнт пропорційності тільки від обраної системи
одиниць (як, наприклад, у законі всесвітнього тяжіння) і чи пов’язаний з
властивістю речовини.
Як приклад наведемо перебіг міркувань при поясненні закону Кулона

F k

q1q2
.
r2

(3.1)

Пояснивши досліди Кулона з крутильними терезами, вчитель позначає
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коефіцієнтом пропорційності k електростатичну сталу. Учитель пояснює, що
фізичний зміст коефіцієнта пропорційності k полягає в тому, що він чисельно
дорівнює величині сили, з якою заряд, взятий за одиницю, взаємодіє в
пустоті з іншим, рівним йому зарядом на відстані 1 м і складає таку таблицю
(табл. 3.2):
Таблиця 3.2
Допоміжна таблиця для пояснення закону Кулона
1-й заряд
1
q1
q1
q1

2-й заряд
1
1
q2
q2

Відстань
1
1
1
r

Сила
(=) k
kq1
kq1q2
kq1q2/r2

Після розкриття фізичного змісту коефіцієнта пропорційності k в законі
Кулона вчитель записує вираз коефіцієнта k:
1

𝑘 = 4𝜋𝜀

(3.2)

0

і розкриває залежність його значення від діелектричної проникності
середовища, в якому розміщено заряди, що взаємодіють.
На основі аналізу закона Кулона, записаного з урахуванням k,
𝑞 𝑞2

𝐹 = 4𝜋𝜀1

0𝑟

2

(3.3)

учитель разом з учнями робить висновок, що вираз у знаменнику відображає
сферичну симетрію електричної сили (на пробний заряд у кожній точці,
рівновіддаленій від заряду, діє однакова сила).
Підготовка вчителя до проведення фізичної демонстрації. Незважаючи
на те, що в демонстраційному експерименті головною дійовою особою є
вчитель і те, що учні в цьому експерименті здебільшого не працюють з
приладами, для процесу формування дослідницької компетентності учнів цей
експеримент має суттєве значення. Чітка постановка демонстраційних
дослідів і продумане пояснення перебігу фізичного явища є прикладом для
всієї подальшої дослідницької діяльності учнів з фізики.
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Окрім

низки

основних

методичних

вимог

до

проведення

демонстраційних дослідів (налаштування учнів на сприймання досліду,
обмежена кількість демонстрацій на уроці, відповідність демонстрації
навчальній програмі тощо), виділимо декілька основних вимог щодо
виконання демонстраційних дослідів.
1. Демонстраційний експеримент завжди має бути вдалим. Досліди, що
не вдалися, крім того, що не досягають мети, підривають авторитет учителя.
В. Лермантов,

характеризуючи

постановку

класного

експерименту

в

дореволюційній школі, писав: «Кожному з нас відомо, як силою речей
визначилися умови дослідів в середньонавчальних закладах. Приходить
викладач перед уроком у «фізичний кабінет», дістає потрібні йому прилади з
шаф, пробує їх, якщо він передбачливий, і майже завжди переконується в їх
несправності. «Ну, все одно, покажемо тільки прилад». А якщо не вистачило
часу спробувати,

адже вчитель майже завжди поспішає, бо завалений

уроками, то переконується в несправності приладу в класі, при учнях:
«дослід не вдається» і справляє на учнів враження невправності вчителя і
того, що описувані ним явища існують «тільки у фізиці», а не в дійсності»
[31, с. 45].
Іноді, як показують наші спостереження, в процесі підготовки до уроку
вчитель відкладає усунення дрібної несправності приладу на перерву, що
передує уроку. Зробивши наспіх під час перерви потрібне виправлення,
учитель сміливо приступає до демонстрації досліду і ... зазнає цілковитої
невдачі. Так дуже часто буває з «майже придатними» приладами.
Такі випадки далеко не поодинокі. Тому перш ніж проводити
демонстрацію в класі, учителю необхідно заздалегідь зробити дослід від
початку до кінця, і у разі вдалого його виконання бути готовим
демонструвати його на уроці.
І все ж таки, незважаючи на таку категоричність, існують фактори, що
навіть при повній готовності демонстрації можуть призвести до невдачі.
Прикладом може бути ситуація, коли вчитель, підготувавши заздалегідь
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демонстрацію з електрометрами, у процесі уроку зазнає невдачі, оскільки
висока вологість повітря в класі перешкоджає накопиченню та передаванню
заряду від одного тіла до іншого. За таких умов учитель має пояснити
причину «фіаско», продемонструвати відеозапис експерименту або ж
запропонувати провести досліди в інший час.
2. Демонстрації дослідів повинні бути нерозривно пов’язані з темою
уроку. Однак практика показала, що мають місце випадки, коли вчитель
виконує такі демонстрації після закінчення всієї теми або навіть цілого
розділу програми. Так, ми були свідками ситуації, коли наприкінці вивчення
розділу «Коливання і хвилі» в 11 класі вчитель на останньому уроці проводив
практично всі демонстрації, передбачені програмою стосовно цього розділу.
3. Демонстрацію дослідів у потрібних випадках треба поєднувати з
показом моделей, схем, таблиць, рисунків. Так, наприклад, багато
демонстрацій з електрики не будуть зрозумілі учням без зображення на
дошці схеми сполучення приладів. Демонстрація діючої парової машини хоч
і викличе захоплення всього класу, але без пояснення роботи золотника на
моделі, що зображує його розріз, не буде корисним учням.
4. Велику кількість фізичних явищ можна демонструвати не на
промислових приладах, а на відносно простих саморобних установках. Так,
науковці-методисти, вчителі-практики, а також власний досвід організації
дослідницької діяльності з учнями ліцею в процесі навчання фізики
засвідчили, що виготовлення і використання саморобних приладів у курсі
фізики закладу загальної середньої освіти іноді має перевагу над
застосуванням промислових фізичних приладів [32–36].
5. Постановка «ефектних дослідів» повинна супроводжуватися особливо
ґрунтовно продуманими поясненнями вчителя, в іншому разі зовнішній
ефект може приховати від учнів фізичну суть явища.
Підготовка вчителя до проведення класних лабораторних робіт. У
теперішній час питанням, пов’язаним з методикою проведення класного
експерименту з фізики, приділяють велику увагу. Так, лабораторні роботи, в
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процесі виконання яких учні займаються самостійною дослідницькою
діяльністю, рекомендують до використання в усіх видах навчальної роботи.
Лабораторні

заняття

інтегрують

теоретико-методологічні

знання,

практичні вміння і навички учнів в єдиному процесі діяльності навчальнодослідного

характеру. Основне призначення

лабораторної роботи

–

формування в учнів навичок і вмінь наукового дослідження, наукового
пошуку та експериментування, що, базуючись на матеріалі конкретної
навчальної теми, приводить до більш глибокого вивчення, самостійного
усвідомлення і узагальнення матеріалу цієї проблемної теми.
Під час підготовки до лабораторних робіт, передбачених програмою,
вчитель повинен визначитись, по-перше, у скількох екземплярах треба
ставити кожну роботу; по-друге, які прилади та матеріали належать до
складу обладнання експериментального дослідження. При цьому бажано
окремим списком окреслити ті прилади, яких бракує в кабінеті фізики (або
які пошкоджені) для успішного виконання передбачених програмою робіт.
Такий підхід дасть можливість своєчасно полагодити несправні прилади або,
у разі можливості, самотужки замінити їх власними силами та силами учнів.
Як показує практика, за умови правильної організаційної роботи до такої
діяльності учні (особливо хлопці) ставляться охоче.
До того ж в експериментальних роботах можуть використовуватися
саморобні пристрої (зокрема матеріали та речі ужиткового спрямування) за
умови дотримання правил безпеки.
Оскільки матеріальна база шкільного фізичного кабінету не завжди
може забезпечувати виконання лабораторних робіт і робіт фізичного
практикуму, вчитель може замінювати окремі роботи рівноцінними. Також
декілька короткочасних лабораторних робіт можна об’єднати в межах однієї
теми. Дозволяється проведення експериментальних досліджень на наявному
у фізичному кабінеті обладнанні за запропонованою вчителем інструкцією. У
процесі постановки нестандартних (позапрограмових) експериментальних
робіт учитель повинен ураховувати, по-перше, час, коли учні будуть
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виконувати пропоновану експериментальну роботу; по-друге, ступінь
готовності учнів до її виконання (рівень знань, уміння, навички); по-третє,
ступінь самостійності учнів у процесі виконання роботи, що залежить від
рівня експериментальної роботи (репродуктивні, евристичні (частковопошукові)

та

творчі

(дослідницькі))

і

т. ін. У

процесі виконання

експериментальної роботи дослідницького рівня самостійність учнів є
максимальною – вони отримують тільки завдання, а шляхи його виконання
вони відшукують самостійно.
3.5.

Урок-дослідження

як

засіб

активізації

дослідницької

діяльності учнів
Уроки-дослідження – це така навчальна форма, в якій переважає
дослідницький метод [37–39]. У більш конкретизованому вигляді під урокомдослідженням розуміють спільну діяльність учнів і вчителя, пов’язану з
виконанням учнями дослідницького завдання, яка (діяльність) передбачає
наявність основних етапів, притаманних дослідженню:
 постановку проблеми,
 аналіз теорії з цієї проблеми,
 добір інструментів та приладів (за потреби) для дослідження,
 оброблення отриманого результату,

його

аналіз та формулювання

висновків.
Головна

мета

уроку-дослідження

–

набуття

учнями

досвіду

дослідницької діяльності як універсального способу отримання нових міцних
знань, розвиток дослідницького типу мислення, активізації особистісної
позиції учня освітньому процесі. Отже, головним результатом урокудослідження є інтелектуальний, творчий продукт (знання), що встановлює
ту чи іншу істину внаслідок процедури дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури і власна практика проведення
уроків-досліджень у закладах загальної середньої освіти розкрили їх широкі
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можливості, а саме:
 самостійне здобування знань;
 удосконалення мислення, розвиток аналітико-синтетичної діяльності,
уміння

зіставляти

й

порівнювати,

аналізувати

й

синтезувати,

узагальнювати й абстрагувати, висувати твердження та їх аргументувати,
уявляти й систематизувати і т. ін.;
 скерованість учнів на активний пошук, що примушує їх стати
дослідниками, першовідкривачами знань, співавторами освітнього процесу;
 глибше осмислення нових знань на підставі попередніх і життєвого досвіду,
в результаті чого навчальний матеріал міцніше запам’ятовується і
здебільшого стає переконанням учнів, основою їхнього майбутнього
світогляду;
 формується людина з гнучким розумом, творчими нахилами, в учнів
з’являється стимул глибоко проникати в сутність явищ.
Не

кожен

урок

можна

зробити

уроком-дослідженням.

Уроку-

дослідженню має передувати ґрунтовна теоретична підготовка, яку учні
мають пройти на традиційних навчальних заняттях. Тому урок-дослідження є
тим уроком, на якому відбувається систематизація і актуалізація набутих
учнями знань шляхом створення проблемних ситуацій. Відповідно, урокдослідження належить до уроку закріплення знань та способів діяльності.
З метою формування дослідницької компетентності учнів ліцею
природничо-математичного
педагогічного

дослідження

напряму

диференціації

в

межах

нашого

вчителі

систематично

використовували

в

освітньому процесі з фізики цей тип уроків.
Наведемо приклад організації уроку-дослідження в 10-му класі під час
вивчення теми «Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння»
(структуру уроку подано в скороченому вигляді).
Мета уроку: актуалізувати знання учнів про види сил природи;
ознайомити з видами сил природи; формувати знання про дію сили
всесвітнього

тяжіння, про

характер

залежності

цієї

сили

від

мас
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взаємодіючих тіл та відстані між ними, про фізичний зміст гравітаційної
сталої, показати роль Ньютона у встановленні закону; розвивати логічне та
аналітичне мислення, вміння спостерігати; виховувати інтерес до вивчення
фізики.
Обладнання: оптичні інструменти для спостереження (фотоапарат,
бінокль).
Перебіг теоретичної частини уроку. У контексті теми уроку вчитель
повідомляє учням, що кожної доби на поверхню Землі під дією сили
гравітації падає з різними швидкостями кілька десятків тонн космічного
матеріалу (пилу, піску, гравію тощо) [40]. Маса Землі від такого метеорного
«душу» збільшується за рік приблизно на 107 т. Хоча ця величина і
представляється значною, маса Землі при цьому збільшується всього
приблизно на 4∙10-6 % за 1 млрд. років. При вторгненні в атмосферу Землі
твердих тіл виникають явища, що називаються метеорними. Звичайний
метеор на нічному небі виникає раптово, швидко рухається і виглядає як
зірка, саме тому метеори помилково називають «падаючими зірками». Дуже
яскраві метеори, блиск яких перевершує блиск зірок, називаються болідами, і
навіть суперболідами. Залишки метеорних тіл, що породжують суперболіди,
можуть випадати на поверхню Землі у вигляді метеоритів.
Відомий учений-астроном Клим Чурюмов уважав надважливою задачею
фіксацію космічних вторгнень у земну атмосферу, аналіз позаземних
ресурсів у метеоритних тілах (астероїдах) з метою подальшого планетарного
захисту людства [41–45].
Після подій, що сталися в грудні 1999 р. і 15 лютого 2013 р. (вторгнення
метеоритів в небі над м. Бровари і м. Челябінськ відповідно), К. Чурюмов
спільно з колегами-астрономами (В. Кручиненко, А. Відьмаченко, О. Стєклов,
Е. Стєклов) запропонував створити «Єдину Мережу Чурюмова» за
фотофіксацією слідів усіх видів небезпечних вторгнень у небі над Києвом і
областю.
Восени 2013 р. в Українському молодіжному аерокосмічному об’єднанні
«Сузір’я» під керівництвом Е. Стєклова була створена перша молодіжна
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група «фотомисливців» за сутінковими болідами. У жовтні 2013 р.
О. Стєклов зробив два фотознімки вторгнення яскравого сутінкового боліда
над південною околицею Києва, а в січні 2014 р. А. Відьмаченко зробив
перший «серіал» із 86 знімків слідів денних аерокосмічних вторгнень над
Головною астрономічною обсерваторією НАН України [46].
З 2014 р. «Єдина Мережа Чурюмова» налічувала вже 15 спостерігачів і
декілька тисяч знімків вторгнень над Києвом і областю. Деякі фотознімки
представлено на рис. 3.2–3.4. На основі ретельного вивчення фотознімків
К. Чурюмов навіть запропонував створити астрономічну авіацію особливого
призначення, яка б піднімала в земну атмосферу спеціальні гелеві пастки для
збору і подальшого аналізу частинок зі слідів сутінкових і денних
аерокосмічних вторгнень. На думку вченого, це дозволило б виявити
наявність небезпечних вірусів у слідах вторгнень і безпосередньо перевірити
теорію панспермії.

Рис. 3.2. Явище трьох слідів метеоритів у небі над м. Київ, що утворилися
за декілька секунд у результаті падіння крупних метеорних тіл
(фото Е. Стєклова, 29 березня 2013 р.)
У 2016 році після того, як К. Чурюмов був почесним гостем на науковометодичній конференції в м. Глухів Сумської області, присвяченій 100-річчю
від дня народження астрофізика Й. Шкловського (м. Глухів), це місто стало
регіональним центром «Єдиної Мережі Чурюмова» [47–49]. На даний час є
декілька фотознімків метеоритних вторгнень у земну атмосферу, зроблених
студентами Глухівського НПУ ім. О. Довженка і учнями закладів загальної
середньої освіти (рис. 3.5).
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Рис. 3.3. Вторгнення метеорита в небі над м. Познань, Польща
(фото К. Чурюмова, 29 серпня 2013 р.)

Рис. 3.4. Вигляд боліда в небі над м. Київ
(фото О. Стєклова, 27 жовтня 2013 р.)
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Рис. 3.5. Вторгнення метеорита в небі над м. Глухів Сумської обл.
(фото Б. Грудиніна, 20 січня 2019 р.)
Перебіг практичної частини уроку. Учитель знайомить учнів з
особливостями проведення спостережень неба з метою фіксації слідів
метеоритних вторгнень, а також правилами користування біноклем і
фотоапаратом.
Правила фіксації слідів метеоритних вторгнень:
2.1. Реєстрацію бажано проводити в денний і сутінковий час (при гарній
видимості радіус спостереження може становити 50–100 км).
2.2. Слід постійно робити по 100 і більше фотознімків для вивчення
динаміки слідів стосовно кожного конкретного вторгнення.
2.3. Навіть при повній, суцільній хмарності не можна втрачати пильність
– можливі потужні вторгнення крізь хмари. Спостереження космічних
вторгнень у розривах між хмарами дуже ефективні, особливо в сутінках.
2.4. За відсутності слідів вторгнень треба фотографувати всі підозрілі
хмарні, «квазіхмарні» або підозрілі утворення в атмосфері над зоною
відповідальності регіонального центру. Дані спостереження передавати до
регіонального центру спостережень «Єдиної Мережі Чурюмова».
Особливістю проведення цього уроку є те, що кінцевий результат не
можна отримати впродовж одного уроку. Відтак, учні мають гарну
можливість проявити власні дослідницькі здібності протягом тривалого часу.
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Таким чином, урок-дослідження дає можливість учителю відпрацювати
з учнями окремі прийоми дослідницької діяльності, а також розвивати
особистісні якості учня як дослідника-початківця.
3.6. Домашні спостереження та досліди учнів
Важко на сьогодні точно визначити, хто і коли вперше започаткував у
освітньому процесі використання домашніх дослідів та спостережень.
Принаймні відомо декілька джерел, датованих початком ХХ ст., в яких
учителі обґрунтовують доцільність використання в позакласній роботі
домашніх дослідів і спостережень учнів [50; 51].
Так, у 1915 р. викладач московського 1-го реального училища П. Мамаєв
у своїй книзі «На екскурсію. Знайомство з природою шляхом спостережень та
дослідів» наводить порядок збору мінералів, гірських порід та скам’янілостей;
описує результати геологічної екскурсії учнів, які (результати) дають
можливість робити висновки щодо історії Землі з моменту її виникнення до
останнього часу, а також відносно тих сил, що спричиняють різноманітні
зміни на поверхні планети; надає практичні поради щодо вимірювання висоти
обриву, зняття плану місцевості, оформлення мінералогічного куточка та
геологічного кабінету, процедури отримання кристалів та вивчення їхніх
властивостей; детально описує порядок спостереження за погодою та фіксації
отриманих даних за допомогою таких приладів, як психрометр, гігрометр,
термометр для високих та низьких температур, анемометр, барометр, дощомір
та ін.; пропонує маршрути екскурсій в околицях м. Москва з їх короткою
характеристикою [52].
Уперше домашні досліди та спостереження з фізики систематично почав
проводити в 1934/35 навчальному році С. Покровський в одній із шкіл
м. Москва. Учений-методист у своїй книзі «Досліди і спостереження в
домашні завдання з фізики» зазначає, що самостійні роботи учнів під час
виконання різних вправ є необхідним етапом засвоєння ними знань, розвитку
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їхнього мислення, творчих здібностей, формування та розвитку вмінь і
навичок [53].
С. Покровський зазначає, що проведення дослідів і спостережень у
домашніх умовах є прекрасним доповненням до всіх видів класних
практичних робіт, і вчителі повинні планувати свою роботу так, щоб
вивчення кожної теми, кожного вузлового питання було забезпечено
поєднанням теоретичних і практичних робіт. Жодна тема не повинна бути
пройдена суто теоретично, як жодна робота не повинна бути виконана без
висвітлення її наукової теорії. Уміле поєднання теорії з практикою і практики
з теорією дасть потрібний виховний і освітній ефект та забезпечить
виконання вимог, що висуває педагогіка.
Учений-методист С. Юров у книзі «Домашні експериментальні роботи
учнів з фізики» також відзначає, що самостійне експериментування учнів має
більше пізнавальне значення, ніж експерименти та демонстрації вчителя. До
того ж домашні експериментальні роботи та спостереження мають наблизити
учня, який за підручником готує уроки, до експериментальних умов
опанування матеріалу, в яких він був у школі на уроках фізики [54, с. 5].
Дослідник

зазначає,

що

домашні

експериментальні

роботи

та

спостереження досягнуть своєї мети тоді, коли результати цих робіт будуть
використовуватися в поєднанні з класним експериментом як додаткова
експериментальна база знань, отриманих у школі, з життям, з виробництвом
[54, с. 12].
Окрім згаданих науковців, значний внесок у розвиток теорії та практики
використання домашніх
П. Атаманчук,

А.

дослідів

Давиденко,

та

спостережень

В. Зібер,

з

фізики

П. Ковальов,

зробили

М. Остапчук,

О. Соколова, С. Шамаш та ін.
До домашніх дослідів і спостережень відносять прості досліди, які учні
виконують у вільний час, і спостереження, які проводять у буденному житті,
на природі, у промисловому та сільськогосподарському виробництві без
безпосереднього контролю з боку вчителя за ходом спостережень чи
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досліджень. Для таких робіт здебільшого використовують предмети
побутового призначення, прості вимірювальні засоби та підручні матеріали,
саморобні прилади, іграшкові набори, «конструктори» та комплекси [55].
Домашні досліди і спостереження за рівнем пізнавальної самостійності
можуть

мати

продуктивний

(проблемний)

або

ж

репродуктивний

(відтворювальний) характер. До проблемних належать навчально-пізнавальні
завдання, які містять деяку невідповідність між змістом завдання та знаннями
учнів. Виконуючи такі дослідження, учні здобувають нові знання або
усвідомлюють необхідність подальшого аналізу. Завдання для таких
досліджень зручно пропонувати учням з метою встановлення зв’язків між
фізичними величинами, визначення умов перебігу явищ, з’ясування меж
застосування законів.
Досліди і спостереження репродуктивного характеру не містять
суперечностей між поставленим завданням і знаннями учнів. Їх виконують
для закріплення, поглиблення і систематизації знань учнів з певної теми.
Спосіб виконання таких дослідів і спостережень, а також їх кінцевий
результат учням відомий; виконуються вони за зразком під безпосереднім чи
опосередкованим керівництвом учителя (самостійно) з використанням усних
і письмових інструкцій.
Залежно від обладнання, яке буде використано в ході виконання
домашніх дослідів, В. Сиротюк останні класифікує на:
1) досліди, для виконання яких використовують побутові прилади та
матеріали, доступні більшості учнів (термометр, терези різного ступеня
точності, піпетка та ін.);
2) досліди, що передбачають виготовлення школярами саморобних
приладів (мензурки, терези, круговий поляриметр, аналог гоніометра для
вивчення спектрів випромінювання речовин, пірометричний клин для
безконтактного визначення температури об’єктів та ін.);
3) досліди, що виконуються учнями за допомогою шкільного фізичного
обладнання;
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4) досліди, що виконують на приладах, які випускає промисловість [56].
Утім

у

сучасних

умовах

освітнього

процесу

з

фізики

щодо

впровадження домашніх дослідів та спостережень залишається низка
проблем, а саме:
1) відсутність

цілісної

системи

диференційованих

домашніх

експериментальних завдань із фізики, що були б логічним продовженням
класних лабораторних робіт;
2) невивчене питання матеріально-технічної бази для організації
домашньої фізичної лабораторії (набір необхідних приладів, інструментів та
матеріалів);
3) несистематизовані та неузагальнені критерії відбору різнорівневих
домашніх експериментальних робіт і т. ін.
Розв’язання цих завдань сприятиме розвитку теорії та практики
використання домашнього експерименту учнів у процесі навчання фізики.
3.7. Конкурси учнівських робіт як пріоритетна технологія
організації дослідницької діяльності учнів ліцею з фізики
3.7.1. Дослідницька робота учнів у системі Малої академії наук
України
Сьогодні навчальні заклади Малої академії наук (далі – МАН) України
репрезентують дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти в
нашій державі. Діяльність МАН в Україні має майже 80-літню історію і бере
витоки від роботи наукових гуртків позашкільних навчальних закладів, мережа
яких сформувалась у 20–40-х рр. ХХ ст., а саме в 1939 р. відповідно до
звернення Академії наук СРСР щодо посилення шефства над дитячими
науковими організаціями. Академія наук УРСР прийняла Постанову про
шефство над Київським Палацом піонерів з питань роботи з талановитими
дітьми і молоддю. У 80-ті роки ХХ ст. в Україні активно діяли не тільки
наукові учнівські гуртки, але й наукові товариства учнів, що були створені на
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основі злиття декількох гуртків («Товариство науки й техніки учнів», м. Київ,
1947 р., що в 1965 р. реорганізувалося в Київське міське наукове товариство
учнів «Дослідник» [57]; Кримська мала академія наук «Шукач», яку було
створено у квітні 1963 р. як експериментальне об’єднання учнів ліцею, що
захоплюються наукою і технікою, прагнуть у своїх знаннях вийти за межі
шкільного підручника [58]; товариство юних хіміків ім. Д. І. Менделєєва
середньої школи № 4 м. Вінниці об’єднувало близько 300 учнів, які працювали
в 15 секціях. Деякі роботи членів цього товариства, зокрема «Піраміда хімічних
елементів Д. І. Менделєєва», експонувалася на Виставці досягнень народного
господарства СРСР [59] і т. ін.).
Не применшуючи вагомості створення МАН України, відзначимо
українських провідних учених, які підтримали цю ідею, – А. Колмогорова,
Б. Патона, В. Глушка та ін. Шефство над окремими підрозділами академії
також взяли наукові установи країни: інститути кібернетики і загальної та
неорганічної хімії АН УРСР, Головна астрофізична обсерваторія СРСР у
Криму, Інститут атомної енергії імені І. В. Курчатова (м. Москва). 22 квітня
1963 р. відбулася I сесія МАН Криму «Шукач», на якій було затверджено її
Статут [60, с. 1–4], згідно з яким до складу МАН «Шукач» належало шість
відділень: фізико-математичних наук, хіміко-біологічних наук, суспільних
наук,

сільськогосподарських

наук,

технічної

творчості,

прес-центр.

Відділення складалися із секцій, кількість яких не обмежувалася.
Аналіз науково-педагогічної літератури, архівних даних щодо діяльності
МАН Криму «Шукач» засвідчує надзвичайно ефективну роботу академії, що
дає можливість учням не лише глибоко розібратись у питаннях природничих
дисциплін в обсязі шкільної програми, а й вийти за її межі. Саме досвід
організації дослідницької діяльності учнів МАН Криму «Шукач» було
покладено в основу організації та функціонування малих академій наук
різних регіонів України в 1960–1980-х рр. ХХ ст. Так, до 1986 р. було
створено 11 малих академій наук школярів з філіями [61]. 1994 р.
відзначений створенням єдиної Малої академії наук України (спільна
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Постанова Колегії Міністерства освіти України та Президії Академії наук
України від 22 грудня 1993 р. № 19/3-9, № 351 «Про шляхи удосконалення
діяльності Малих академій наук і наукових товариств як центрів формування
наукової еліти України»), що, у свою чергу, уможливило заснування
територіальних відділень у кожному регіоні.
На сучасному етапі МАН України забезпечує розвиток в учнів
здібностей до пошукової діяльності в учнів; духовно, інтелектуально й
творчо збагачує молоде покоління; створює умови для соціального та
професійного самовизначення особистості; готує творчий та науковий
потенціал

для

майбутнього.

Сьогодні

МАН

України

об’єднує

27

регіональних територіальних відділень, що координують роботу районних і
міських територіальних відділень та наукових товариств учнів.
Указ Президента України № 927/2010 від 30 вересня 2010 р. «Про заходи
щодо розвитку системи виявлення та підтримання обдарованих і талановитих
дітей та молоді» [62] та відповідний наказ Міністерства освіти і науки
України № 1033 від 1 листопада 2010 р. [63] визначили правові підстави для
розширення мережі регіональних малих академій наук учнівської молоді.
Станом на 1 січня 2014 р. 16 із 27 регіональних територіальних відділень
МАН уже реорганізовано у спеціалізовані позашкільні навчальні заклади –
Малі академії наук учнівської молоді. На районному та міському рівнях
успішно працюють районні (міські) територіальні відділення МАН як окремі
юридичні особи, філії регіональних МАН або як підрозділи навчальних
закладів, визначених відповідними управліннями освіти і науки. Їх загальна
кількість становить близько тисячі. Щороку в системі МАН працюють понад
7 тис. наукових секцій, гуртків та інших творчих об’єднань.
Зміцнення авторитету національних та регіональних МАН серед
учнівської молоді в українському соціумі сприяє зростанню кількості учнів
МАН України – щороку до наукового пошуку залучається дедалі більше
обдарованих дітей. Порівняно з 2003–2004 н. р. кількість учнів старшого
шкільного віку – учнів МАН України в останні роки зросла учетверо (2003–
2004 н. р. – 50 тис. осіб, 2014–2017 н. р. – понад 180 тис. осіб). Розширення в
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останні роки пропедевтичної роботи МАН України дало змогу охопити
дослідницькою діяльністю також дітей дошкільного, молодшого і середнього
шкільного віку. Таким чином, загальна кількість вихованців МАН України, у
тому числі учасників масових заходів, у 2012–2013 н. р. перевищила
250 тис. осіб. Значна увага приділяється залученню до наукової діяльності
обдарованих дітей із сільської місцевості, що становить 22 % загальної
кількості учнів МАН.
Одним із провідних заходів, що проводить МАН

України, є

всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів
МАН України (далі – конкурс-захист). Конкурс-захист є основною
складовою системи виявлення, розвитку і підтримання обдарованих, здібних
до наукової діяльності дітей і талановитої української молоді. Зі створенням
МАН України конкурс-захист став щорічним інтелектуальним змаганням
серед юних науковців – вихованців МАН України. На сьогодні це найбільш
масовий та значущий захід країни, спрямований на формування в
інтелектуально

обдарованої

учнівської

молоді

наукового

світогляду,

оволодіння методами наукового пізнання дійсності та активізацію їхнього
дослідницького інтересу.
Аналіз звітів щодо функціонування МАН України дав можливість
констатувати позитивну динаміку формування належного науково освітнього
середовища для повноцінного розкриття інтелектуальних талантів учнів
старшого шкільного віку [64–66]. Так, якщо в період 2004–2005 рр. МАН
України налічувала 35 секцій 6 наукових відділень, то в 2015 р. вже
функціонували 64 секції 12 наукових відділень. Така стрімка динаміка стала
можливою завдяки збільшенню кількості учасників конкурсу-захисту – за
останні десять років кількість учасників на всіх його етапах зросла майже
вдвічі, а в період 2003–2014 рр. їх кількість зросла з 50 тис. осіб до 154 тис.
осіб. Стосовно ж фіналу інтелектуального змагання (ІІІ етап) зазначимо, що в
період 2005–2014 рр. відбулося збільшення учасників у 1,6 рази – від 848
учасників у 2005 р. до максимальної їх кількості у 2014 р. – 1355 учасників.
Істотним на тлі зростання кількості учнів – членів МАН України, на наш
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погляд, є те, що ефективна пропедевтична діяльність територіальних
відділень сприяє залученню до дослідницької діяльності, окрім учнів
підліткового віку, дітей середнього, молодшого та дошкільного віку. З
урахуванням вищесказаного відзначимо, що загальна кількість вихованців
станом на 2017 р. налічує понад 290 тис. осіб.
Цікавим, на наш погляд, є розподілення учасників фінального етапу
конкурсу-захисту за місцем проживання. Так, в період 2012–2016 рр.
найчисленнішою була група конкурсантів, що представляли територіальні
відділення МАН – м. Київ, м. Севастополь (до 2014 р. включно),
м. Сімферополь (до 2014 р. включно) та обласні центри (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Розподілення учасників фінального (ІІІ) етапу конкурсу-захисту
за місцем проживання
Найменшою за кількістю учасників конкурсу-захисту робіт є група, до
якої належать мешканці сіл та селищ міського типу. Кількість представників
цієї групи в період 2012–2015 рр. становила близько 10 %. Найгіршим цей
показник був у 2014 р., коли кількість представників сіл та селищ міського
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типу становила 6 % від загальної кількості учасників конкурсу-захисту.
Такий факт свідчить про вкрай незадовільний стан науково-дослідницької
роботи в школах населених пунктів указаних типів.
Особливо цікавим, на наш погляд, є розподілення учасників конкурсузахисту в розрізі наукових відділень. Так, аналіз статистичних даних
(рис. 3.7) дав можливість констатувати невтішні результати – відділення
«Фізика та астрономія» упродовж останніх років за кількістю учасників
посідає передостанні місця (до речі, як і відділення «Математика», «Технічні
науки»). Це є наслідком катастрофічної ситуації, що склалася стосовно
викладання природничих дисциплін у закладах загальної середньої освіти –
констатуємо суттєве зниження рівня масової шкільної підготовки в галузі
фізики і математики впродовж останніх років.

Рис. 3.7. Розподіл учасників конкурсу-захисту в розрізі наукових відділень
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Розподілення

учасників

фінального

(ІІІ)

етапу конкурсу-захисту

відділення «Фізика та астрономія» за місцем проживання показано на
рис. 3.8. Констатуємо, що кількість учнів – учасників фінального етапу із
сільської місцевості є неприпустимо низькою. Особливо в цьому аспекті
відзначимо 2014 р., коли кількість учасників із сіл та селищ міського типу
становила 2 % від загальної кількості фіналістів відділення. Така обставина є
кричущою, вона повинна привернути увагу Міністерства освіти і науки
України та місцевих органів влади до проблем шкільної і позашкільної освіти
в сільській місцевості.

Рис. 3.8. Розподілення учасників фінального (ІІІ) етапу конкурсу-захисту
відділення «Фізика та астрономія» за місцем проживання
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Між тим аналіз статистичних даних свідчить про те, що кількість учнів
закладів загальної середньої освіти сільської місцевості від загальної їх
кількості в межах України станом на початок 2015–2016 н. р. становить 32 %.
За даними служби статистики України, у 2014–2015 н. р. закінчили школу ІІІ
ступеня та одержали атестат про повну загальну середню освіту 69 568 учнів
сільських шкіл, що становить 48 % випускників від загальної кількості [67–
69]. Тож стає зрозумілим, який потенціал має сільська школа та який
науковий потенціал, відповідно, втрачає наша держава завдяки такому
незадовільному ставленню до потреб сільської освіти.
У межах відділення «Фізика і астрономія» розподіл учасників за останні
роки є доволі однорідним, про що свідчить діаграма, зображена на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Розподілення учасників конкурсу-захисту відділення «Фізика та
астрономія»
Автор упродовж останніх років у межах педагогічного експерименту
працював з учнями 7–11 класів закладів загальної середньої освіти Сумської

276

області також у форматі роботи Сумського територіального відділення МАН
України. Навчання слухачів у цьому територіальнму відділенні відбувається
у творчих об’єднаннях, гуртках, очно-заочних школах, секціях. Так, у 2014–
2015 навчальному році в наукових секціях, гуртках вищого навчального
рівня дослідницько-експериментального напряму навчалося 3653 учні, з яких
1320 – слухачі Сумського територіального відділення МАН України, 1423 –
члени НТУ, 910 – слухачі міських малих академій наук [68].
Слухачі Сумського територіального відділення стали учасниками та
переможцями всеукраїнських конкурсів: ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (21
переможець); Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно Україна» (4 призери),
Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко Україна» (1 призер), Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких винахідницьких і раціоналізаторських розробок; Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних
інновацій та творчих проектів «Майбутнє України» (4 учасники, 2 призери),
Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі» (4 учасники),
Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» (3 учасники),
«Всеукраїнського інтерактивного конкурсу МАН – Юніор Дослідник»,
Всеукраїнської олімпіади «Дрім – ЕКО» (4 переможці) та ін.
У 2015 р. у І етапі конкурсу-захисту взяли участь 623 учні – члени
наукових товариств позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів
області, 25 із них захищали по дві науково-дослідницькі роботи, два слухачі
– три роботи. Загальна кількість поданих робіт – 698 [69]. У ІІ етапі
конкурсу-захисту Сумського територіального відділення МАН брало участь
307 слухачів, 24 із них подали по дві науково-дослідницькі роботи, два
слухачі – три роботи. Розподілення учасників І та ІІ етапів конкурсу-захисту
за відділеннями Сумського територіального відділення МАН України за
2015 р. показано на 3.10.
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Рис. 3.10. Розподілення конкурсантів на І та ІІ етапах по відділеннях
Сумського територіального відділення МАН України (2015 р.)
У 2016 р. кількість учасників І етапу конкурсу-захисту зросла до 757
учнів – членів наукових товариств позашкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів області, з яких 20 захищали по дві науково-дослідницькі
роботи, чотири слухачі – три та один – чотири роботи. Загальна кількість
поданих робіт – 788. До участі в ІІ етапі конкурсу-захисту було допущено
312 слухачів Сумського територіального відділення МАН, 15 із них подали
по дві науково-дослідницькі роботи, чотири слухачі – три та один – чотири
роботи [68]. Розподілення учасників І та ІІ етапів конкурсу-захисту за
відділеннями Сумського територіального відділення МАН України за 2016 р.
показано на рис. 3.11.
Як видно з рис. 3.10 та рис. 3.11, упродовж 2015–2016 рр. відділення
«Фізика і астрономія» є одним з малочисленних відділень Сумського
територіального відділення МАН, що, у свою чергу, відображає загальну
тенденцію в межах держави.
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Рис. 3.11. Розподілення конкурсантів на І етапі по відділеннях Сумського
територіального відділення МАН України (2016 р.)
У форматі поставленого питання наведемо деякі статистичні дані по
Сумському територіальному відділенню МАНУ, а саме розподіленням
учасників І та ІІ етапів конкурсу-захисту деяких секцій природничого та
технічного спрямування за період 2015–2016 рр. (табл. 3.3 та табл. 3.4).
Як видно з наведених даних, у 2015–2016 н. р. у роботі відділень
природничого та технічного спрямування Сумського територіального
відділення МАН практично не брали участі учні сільської місцевості. Так, за
2015 р. з чотирьох обраних відділень у першому етапі брало участь десять
конкурсантів, з яких до другого туру пройшов лише один. У третьому ж турі
представників сільської місцевості за виділеним відділенням взагалі не
зафіксовано.
У 2016 р. ситуація змінилася несуттєво – двадцять учасників І етапу
конкурсу-захисту та три учасники ІІ етапу із сіл та селищ міського типу. До
третього туру пройшли два учасники конкурсу-захисту відділення «Науки
про Землю». Останнє свідчить про загальну тенденцію в межах України –
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рівень залучення учнів сільської школи до дослідницької діяльності з
природничих та технічних дисциплін дуже низький.
Таблиця 3.3
Розподілення учасників І та ІІ етапів конкурсу-захисту
Сумського територіального відділення МАН у 2015 р.
І етап конкурсу-захисту

К-ть
переможців

К-ть
учасників

К-ть
переможців

К-ть
учасників

К-ть
переможців

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

К-ть
учасників

Математика
І етап
Математика
ІІ етап
Технічні
науки
І етап
Технічні
науки
ІІ етап
Фізика та
астрономія
І етап
Фізика та
астрономія
ІІ етап
Науки про
Землю
І етап
Науки про
Землю
ІІ етап

Усього

К-ть
переможців

Відділення

Місце проживання
Міста,
Села, селища
районні
міського типу
центри

К-ть
учасників

Обласні,
республікансь
кі центри

21

21

32

13

1

1

54

35

4

14

17

19

12

10

8

5

-

-

20

15

1

3

7

9

14

10

5

1

1

-

20

11

1

5

3

11

9

7

2

-

-

-

11

7

-

2

3

6

4

4

21

16

-

-

25

20

1

3

12

9

3

2

10

6

-

-

13

8

-

1

7

5

16

8

37

20

8

3

61

31

8

18

20

15

8

5

20

13

3

-

31

18

1

9

11

10

Якісний аналіз робіт учнів – учасників конкурсу-захисту свідчить про
широке коло проблем з фізики, техніки та астрономії, якими цікавляться
учні. Але на фоні серйозних успіхів та досягнень МАНУ простежуються й
певні негаразди. Так, на думку голови журі секції «Теоретична фізика»,
професора кафедри фізики металів фізичного факультету КНУ імені
Т. Шевченка, доктора фізико-математичних наук, заслуженого діяча науки і
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техніки України С. Єжова, дедалі більше відчувається вплив Інтернету на
роботи, що проявляється в постановці питання, оформленні досліджень,
доборі ілюстративного матеріалу, джерельній базі і т. ін. На думку вченого,
ці недоліки певним чином нівелюють власні здобутки учня [69, с. 40].
Таблиця 3.4
Розподілення учасників І та ІІ етапів конкурсу-захисту
Сумського територіального відділення МАН у 2016 р.
І етап конкурсу-захисту

К-ть
учасників

К-ть
переможців

К-ть
учасників

К-ть
переможців

К-ть
учасників

К-ть
переможців

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Математика
І етап
Математика
ІІ етап
Технічні
науки
І етап
Технічні
науки
ІІ етап
Фізика та
астрономія
І етап
Фізика та
астрономія
ІІ етап
Науки про
Землю
І етап
Науки про
Землю
ІІ етап

Кількість учасників

К-ть
переможців

Відділення

Усього

К-ть
учасників

Місце проживання
Обласні,
Міста,
Села, селища
республікансь
районні
міського типу
кі центри
центри

26

21

35

13

4

1

65

23

5

14

25

21

12

10

8

5

-

-

20

15

1

3

7

9

17

10

5

1

1

-

23

11

1

7

4

11

10

7

2

-

-

-

12

7

-

2

4

6

4

3

20

8

-

-

24

11

1

3

11

9

3

2

8

5

-

-

11

8

-

1

6

4

18

4

45

21

15

3

78

28

5

24

31

18

4

2

21

13

3

2

28

17

2

11

10

5

Інші науковці, члени журі відзначили, що одним з найбільш поширених
недоліків є оформлення науково-дослідницьких робіт, що проявляється в
недостатньому рівні знань конкурсантів з базових навчальних дисциплін;
реферативно-описовому характері робіт; відсутності власних висновків;
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фактах

плагіату;

невідповідності

якості

робіт

рецензіям,

що

їх

супроводжують; недотриманні наукового стилю викладу матеріалу [68–71].
Таким чином, результати аналізу статистичних даних роботи МАН
України з учнівською молоддю дають можливість зробити такі висновки:
1) МАН України успішно реалізовує свою освітню мету, охоплюючи з
кожним роком дедалі більшу кількість обдарованої молоді з різних регіонів
України; 2) Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
учнів – членів МАН України є основною складовою системи виявлення,
підтримання і розвитку обдарованої, здібної до наукової діяльності
талановитої української молоді. Між тим змушені констатувати, що в процесі
організації роботи з обдарованими дітьми в системі МАН України
недостатню увагу приділено проблемам позашкільної освіти в сільській
місцевості.
3.7.2. Міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів
«Intel International Science and Engineering Fair» (Конкурс «IntelТехно Україна»)
Міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів «IntelТехно Україна» (далі – Конкурс) – одна з найбільших міжнародних ініціатив
усесвітньо відомої корпорації Intel. Щороку понад 1500 учасників Конкурсу
– кращих молодих учених і винахідників у світі, що представляють близько
50 країн світу, демонструють найсучасніші наукові проекти, обмінюються
ідеями і виборюють численні призи та стипендії [72]. Призовий фонд
конкурсу становить понад 3 млн доларів США. З роками цей захід здобуває
щодалі більшої популярності й виходить на нові рівні.
У жовтні 2009 р. за ініціативою корпорації Intel в Україні стартував
новий конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Київ та
України «Intel-Техно Україна» – національний етап міжнародного конкурсу
науково-технічної творчості школярів Intel ISEF. Метою Конкурсу є всебічне
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підтримання обдарованої молоді, сприяння активації та модернізації змісту
науково-дослідницької,

пошукової,

експериментальної

та

практичної

діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів і
технологій. Переможці національного туру отримують право представляти
свої проекти на всесвітньому фіналі Intel ISEF в м. Пітсбург (штат
Пенсильванія, США), де роботи фіналістів оцінюватимуть учені зі світовим
ім’ям, у тому числі лауреати Нобелівської премії.
Очний етап Усеукраїнського конкурсу «Intel-Техно Україна» проходить
на базі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут», що є закладом-організатором конкурсу в Україні.
У 2015 р. у Всеукраїнському конкурсі «Intel-Техно Україна» брав участь
вихованець

автора

цього

дослідження

учень

11

класу

Глухівської

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Артем
Білоярцев, який представляв дослідницько-експериментальий відділ (гурток
фізики і астрономії) Глухівського міського центру позашкільної освіти.
А. Білоярцев став переможцем заочного туру конкурсу, що дало йому змогу
випробувати власні зусилля в очному турі (етапі), який відбувся з 14–
17 жовтня 2014 р. на базі НТУУ «КПІ».
Особливістю конкурсу 2015 р. стало те, що він проводився в межах
фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge, в якому заплановано
поєднати багато різноманітних заходів – конкурс науково-технічної
творчості школярів «Intel-Техно Україна»; конкурс інноваційних проектів
«Sikorsky Challenge»; всеукраїнську виставку науково-технічних молодіжних
інновацій і творчих проектів учнів – членів Малої академії наук «Майбутнє
України»; Освітню академію Intel для педагогів; а також тренінги,
інтерактивні виставки, наукові експерименти на профільних майданчиках,
науково-популярні

лекції

провідних

науковців

України

та

світу,

демонстрацію науково-популярних фільмів, дні відкритих дверей ВНЗ –
учасників фестивалю, тематичні екскурсії в Державному політехнічному
музеї НТУУ «КПІ», практичні заняття в навчальних лабораторіях інститутів
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та факультетів тощо.
Робота

А.

Білоярцева

є

ґрунтовним

учнівським

дослідженням,

виконаним учнем упродовж тривалого періоду, за який учень проявив
самостійність, наполегливість, бажання досягти кінцевої мети дослідження
тощо. Роботу А. Білоярцева було представлено в категорії

«Фізика та

астрономія». Проаналізуємо основні етапи роботи дослідника, що знайшли
відображення в авторський структурно-функціональній моделі розвитку
дослідницької компетентності (четвертий розділ дисертаційної роботи).
1. Постановка проблеми, усвідомлення мети і завдань дослідження. На
цьому етапі важливо, щоб учень був умотивований до проведення наукового
пізнання, проявляв інтерес до проблеми дослідження. Зауважимо, що це є
першочерговою умовою, яка у разі її відсутності нівелює позитивні
результати всього дослідницького проекту. На цьому етапі роботи виявлявся
рівень готовності учня до дослідницької діяльності (рівень дослідницьких
здатностей), проводилися бесіди щодо мети дослідження, формулювалися
завдання.
2. Опрацювання теоретичного матеріалу та робота над практичною
частиною проекту. На цьому етапі учень приступає до роботи над проектом у
тісному контакті з керівником гуртка, від якого отримує безпосередні (на
заняттях гуртка) або опосередковані (дистанційні) консультації. Практика
показала, що дуже ефективно залучати учня до роботи студентських науковопрактичних конференцій, на яких він має можливість, по-перше, висвітлити
результати

власної

діяльності;

по-друге,

вчитися

виступати

перед

аудиторією, захищати власну позицію, відповідати на запитання тощо. Так,
А. Білоярцев неодноразово

виступав перед

студентською аудиторією

факультету природничої та фізико-математичної освіти Глухівського НПУ
ім. О. Довженка на засіданнях наукових гуртків, науково-практичних
конференціях, практичних заняттях з астрономії, де репрезентував проміжні
результати власної діяльності.
3. Формулювання висновків роботи, підготовка портфоліо проекту. На
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цьому етапі важливо, щоб дослідницька робота мала не тільки підготовлене
портфоліо, але й те, щоб результати роботи молодого дослідника були
донесені до широкого загалу. З цією метою було прийнято рішення взяти
участь у Всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна. Роботу було
розглянуто на заочному етапі конкурсу, отримано позитивну оцінку і
допущено до очного етапу. Сьогодні результати роботи А. Білоярцева
систематично

використовуються

під час вивчення теми

«Зірки. Їх

характеристики» в курсі «Астрономія», що викладається студентам
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) ОС «Бакалавр».
Тема роботи: Визначення основних характеристик 10 найяскравіших
зірок зоряного неба. Виконавець: A. Білоярцев, 11 клас, Глухівська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради,
Сумська обл. Науковий керівник: Б. Грудинін [72; 73].
Мета роботи: ознайомитись з основними характеристиками зірок та
написати програму для розрахунку таких характеристик 10 найяскравіших
зірок зоряного неба.
Обʼєкт дослідження: основи астрофізики.
Предмет дослідження: 1) характеристики зорі як фізичного об’єкта;
2) програмний код розрахунку основних характеристик зорі.
Завдання роботи: 1) на основі аналізу наукової літератури з’ясувати
основні характеристики зірок як фізичних об’єктів; 2) зробити аналіз
теоретичних основ розрахунку основних параметрів зірок за висхідними
параметрами; 3) написати мовою програмування Pascal програму для
розрахунку основних параметрів зірки
4) використовуючи

програму,

за висхідними

розрахувати

основні

параметрами;

параметри

10

найяскравіших зірок небесної сфери; 5) сформулювати висновки.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, експеримент, вимірювання,
спостереження, порівняння.
Ключові слова: зірка, видима зоряна величина, абсолютна зоряна
величина, паралакс зірки, температура поверхні зірки, спектральний клас та

285

світність зірки, маса, площа поверхні, об’єм та густина зірки.
Теоретична частина роботи
Кожна зірка має основні характеристики, а саме: відстань до зірки,
видима

зоряна

величина,

абсолютна

зоряна

величина,

світність,

спектральний клас, температура поверхні, маса, площа поверхні, радіус,
об’єм та середня густина.
1. Відстань до зорі. Для розрахунку відстані до зірки необхідно
скористатися параметром, що має назву «паралакс».
Унаслідок величезних відстаней від Землі до зір горизонтальні
екваторіальні паралакси останніх зникаюче малі, і відстані до них
визначають за допомогою річних паралаксів. Річним паралаксом зірки π (далі
– паралакс) є кут, під яким із зірки було б видно середній радіус земної
орбіти за умови, що напрям на зірку перпендикулярно до радіуса (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Взаємне розташування небесних об’єктів: S – Сонце, T – Земля,
σ – небесне світило (зірка), π – кут, під яким із зірки видно середній радіус
земної орбіти в напрямку, перпендикулярному до цього радіуса; D – відстань
від зірки до Сонця (оскільки відстані між Сонцем та іншими зірками
надзвичайно великі, а також те, що кут π надзвичайно малий – можна
вважати D відстанню від зірки до Сонця)
Паралакси зір подано в таблицях, що містяться в Астрономічному
календарі (для поточного року) Головної астрономічної обсерваторії НАН
України.
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Виходячи з того, у яких одиницях необхідно отримати значення відстані
до зірки, використовується відповідна формула:
D

206265  1а.о.
 

D

– в астрономічних одиницях;

3,26
– у світлових роках;
 
D

1
 

(3.4)
(3.5)

– у парсеках;

(3.6)

де 206265″ – кількість секунд у одному радіані; π″ – паралакс, виражений у
секундній мірі; а. о. – астрономічна одиниця.
2. Видима зоряна величина m. Поняття зоряної величини запровадив
давньогрецький астроном Гіппарх у II столітті до нашої ери. Філософ
розподілив усі доступні неозброєному оку зірки на шість величин,
найяскравіші з яких він назвав зірками першої величини, найтьмяніші –
шостої: 1m 2m 3m 4m 5m 6m.
3. Абсолютна зоряна величина М – видима зоряна величина (у
відповідному

діапазоні

хвиль),

яку

мав

би

астрономічний

об’єкт,

розташований на стандартній відстані 10 парсек від спостерігача (за
відсутності поглинання світла).
Абсолютну зоряну величину M можна визначити через видиму зоряну
величину m, якщо знати відстань до об’єкта D в парсеках за формулою
М  m  5 lg D  5 .

(3.7)

4. Світність зірки L – величина світлового потоку, що його випромінює
зірка в одиничному тілесному куті. За одиницю світності звичайно беруть
болометричну світність Сонця (стосується повного випромінювання зірки на
всіх частотах її спектра), яка становить 3,86·1026 Вт.
Фактично світність зірки – це потужність її випромінювання (кількість
енергії, яка випромінюється зіркою у всіх напрямах зі всієї поверхні за
одиницю часу). Світність зірки в одиницях світності Сонця виражається
формулою:
L  LC 100, 4( MC M ) ,

(3.8)
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де МС – абсолютна зоряна величина Сонця (МС = +4m,9), М – абсолютна
зоряна величина зорі, LС – світність Сонця (LС = 3,86·1026 Вт).
5. Спектральний клас зірки. Послідовність спектральних класів
позначається буквами O, B, A, F, G, K, M. Наявна система класифікації
зоряних спектрів настільки точна, що дозволяє визначити спектр з точністю
до однієї десятої класу. Наприклад, частина послідовності зоряних спектрів
між класами B і А позначається як В0, В1 . . . В9, А0 і так далі (табл. 3.5).
Таблиця 3.5

Сонце
Сіріус Канопус
Толіман
Арктур
Вега
Капелла
Рігель
Проціон
Ахернар
Бетельгейзе

Сузір’я

α Великого Пса (α CMa)
α Кіля (α Car)
α Центавра (α Cen)
α Волопаса (α Boo)
α Ліри (α Lyr)
α Візничого (α Aur)
β Оріона (β Ori)
α Малого Пса (α CMi)
α Ерідана (α Eri)
α Оріона (α Ori)

− 26,72
− 1,46
− 0,72
− 0,27
− 0,04
0,03
0,08
0,12
0,38
0,46
0,50

Паралакс
зорі,
ʺ × 0,001

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зоря

Спектральний клас

№

Видима
зоряна
величина

Деякі параметри десяти найяскравіших зірок

G2
A1
F0
G2
K1
A0
G2
В8
F5
B3
M2

8800
375
18
751
90
123
73
3
288
23
5

6. Температура зірки. Цей параметр є одним із головних у переліку
характеристик будь-якої зірки. Коли йдеться про температуру зірки, то
розуміють температуру її зовнішнього шару, тобто фотосфери. Встановлено,
що температура червоної зірки становить близько 3000° С, білої – 12000° С,
блакитної – 25000° С. Залежність спектральних класів від їх температури
подано в таблиці 3.6. Оскільки у таблиці 3.6 наведено температури вузлових
класів зірок, то для визначення температури поверхні зірки проміжного класу
застосовується інтерполяція.
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Таблиця 3.6
Залежність спектральних класів і показників кольору зір
від їх температури
Спектральний клас
0
В0
В5
А0
А5
F0
F5
G0
G5
K0
K5
М0
M5

Температура, К
50000
25000
15600
11000
8700
7600
6600
6000
5520
5120
4400
3600
2700

7. Маса зірки. Співвідношення між масою ɱ зірки, що виражена в
одиницях маси Сонця, і абсолютною зоряною величиною М об’єкта
визначається рівністю:
ɱ = 3,89·10-0,1194М.

(3.9)

Відповідно, маса зірки розраховується за виразом
mЗ = ɱ·mС,

(3.10)

де mС – маса Сонця (mС = 1,9891·1030 кг≈2·1030 кг).
Програма проводить спочатку розрахунок маси зірки в одиницях
сонячних мас, а потім у кілограмах.
8. Площа поверхні та радіус зірки. Якщо відомі світність та температура
зірки, то можна розрахувати її радіус. Для цього потрібно скористатися
одним із законів теоретичної фізики, а саме законом Стефана-Больцмана:
потужність випромінювання одиниці поверхні нагрітого тіла пропорційна
четвертому ступеню його термодинамічної температури:

E  T 4 ,
(3.11)
-8
2
-4
де σ – стала Стефана-Больцмана (σ = 5,67·10 Вт·м ·К ), Т – термодинамічна
температура.
Оскільки зірка має форму кулі радіуса R, то світна площа (площа
поверхні зірки) становить
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S  4R 2 .

(3.12)

З іншого боку, площу поверхні можна розрахувати, поділивши світність
на потужність випромінювання одиниці поверхні зірки:

S

L
.
E

(3.13)

L
.
4E

(3.14)

Тоді радіус становитиме
R

9. Середня густина речовини зірки ρ. Середні густини зірок виявляються
вкрай різноманітними: у червоної зірки-гіганта параметр ρ вкрай малий і
становить від 10-6 до 10-3 кг/м3. Останнє вказує на те, що це дуже розріджені
й протяжні газові хмари, в яких густина речовини порівняна з густиною
лабораторного вакууму. У білих карликів ця характеристика коливається в
межах від 5·107 до 109 кг/м3. Нагадаємо, що густина Сонця становить
приблизно 1,408·103 кг/м3.
Для знаходження середньої густини зірки необхідно її масу поділити на
об’єм:



mз
.
V

(3.15)

Оскільки

4
V  R 3 ,
3

(3.16)

3mз
.
4R 3

(3.17)

то



Практична частина роботи
Для спрощення процесу розрахунку параметрів світил доцільно
написати програму, яка б за початковими даними окремо взятої зірки
розраховувала решту параметрів. Таке завдання успішно реалізував
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А. Білоярцев, створивши програмний код мовою Pascal [79].
Початковими параметрами для програми є: 1) видима зоряна величина,
2) паралакс, 3) клас зірки.
Процес підрахунку параметрів у програмі містить такі

кроки:

1) введення паралаксу світила; 2) введення видимої зоряної величини;
3) введення класу об’єкта, наприклад G2; 4) введення верхнього значення
температури Т1 температурного інтервалу класу зірки (6000 К для класу G2);
5) введення нижнього значення температури Т2 температурного інтервалу
класу зірки (5225 К для класу G2 – див. табл. 3.8).
Розрахунок проводимо за формулою:
Tз  T1 

T1  T2
n.
5

(3.18)

Після визначення програмою температури зорі починається процес
розрахунку решти параметрів, серед яких: «відстань до зірки D», «абсолютна
зоряна величина М», «світність L», «енергія, яка випромінюється з одного
квадратного метра поверхні зірки E», «площа поверхні S», «радіус R», «об’єм
V», «маса зірки в одиницях сонячних мас ɱ», «маса зірки mз» та «середня
густина речовини зірки ρ».
На першому етапі розрахунків програмою передбачено введення вхідних
(початкових

параметрів),

а

на

другому

відбувається

безпосередній

розрахунок запрограмованих характеристик. Програмний код подано в
додатку В (код П1).
За допомогою створеної програми проведено розрахунок основних
характеристик 10 найяскравіших зірок (табл. 3.7).
На кінцевому етапі виконання дослідницької роботи порівнювалися
отримані характеристики зір з характеристиками, наведеними в змінній
частині Астрономічних календарів і формулювалися висновки.
Після закінчення цієї ділянки роботи юний дослідник продовжив
удосконалювати програмний код. До проекту долучилися також студентипрактиканти, що дало позитивні результати [81].

43,48 /
141,74

-12,73

10

200 /
652

-16,01

7

8
-10,6

-9,52

8,13 /
26,50

-10,27

11,11 /
36,22

Канопус

Сіріус

-5,89

-14,44

-8,58

29,13

477,29

71,78

53,3

65,47

19.65

206,31

41,26

0,0076

0,0047

1,31*10-6 5,81*10-5 0,0089

3,32*10-5

0,0107

4,16*10-6

0,0192

2,58*1032 5,83*1031 9,55*1032 1,44*10321,07*1032 1,31*1032 3,93*1031 4,13*1032 8,25*1031

128,85

ρ, кг/м3

mЗ , кг

ɱ

V, м3

R, м

S, м2

Е, Дж/м2

Т, К

L, Вт

M

F  FC  2,512 4,83M ,

4,43*10-9

6,34*1032

316,93

3,41*1034 1,24*1034 7,3*1038 2,47*1036 1,2*1034 3,94*1036 3,68*1033 9,92*1037 4,29*1023

1,1*1011

6,9*108

1,43*1041

1,89*108

10540

2,01*1011 1,43*1011 5,58*1012 8,4*1011 1,42*1011 9,79*1011 9,58*1010 2,87*1012

6,45*107

7600

3,24*1013

3,48*107

5808

5,08*1023 2,58*1023 3,92*1026 8,84*10242,53*1023 1,21*1025 1,15*1023 1,04*1026 1,28*1023

8,3*108 6,45*107 8,3*108

4976

1,32*1028

1,07*108

11000

7,97*109

5808

6,25*106

11000

19360

3240

6600

Зірка

1,33 /
D,
55,56 / 181,122,6 / 8,69
4,34
пк / св. р.

Толіман

4,05*1033 2,78*1031 3,26*1035 5,7*1032 2,1*1032 4,19*1032 7,44*1030 1,96*1034 8,92*1031

-17,49

13,7 /
44,56

6

333,34 /
1086,67

5
Арктур

4

Вега

3

Капелла

2

Рігель

1

8,26*1034

3,47 /
11,32

Ахернар

№

-7,32

Проціон

9

Бетельгейзе
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По-перше, набір шуканих характеристик зірок поповнився додатковим

параметром «світловий потік від зорі» (F), який розраховується за формулою:
(3.19)

де FС – світловий потік від Сонця; М – абсолютна зоряна величина зорі.

Якщо світловий потік від Сонця прийняти за одиницю, то світловий потік від

зорі за даною формулою буде виражатися в одиницях світлового потоку

Сонця.
Таблиця 3.7

Результати розрахунків параметрів 10 найяскравіших зірок
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По-друге, програмний код поповнився розрахунками прискорення сили
тяжіння на поверхні зорі gi та відношенням прискорення вільного падіння на
поверхні зорі до прискорення вільного падіння на поверхні Сонця g / gС:
g G

Mз
,
R2

(3.20)

g
g

.
g C 274

По-третє, для наочного представлення результатів розрахунків та
візуальної демонстрації розміру зірки по відношенню до розмірів Сонця було
використано модуль Graph ABC, що становить просту графічну бібліотеку та
призначений для створення графічних і анімаційних програм.
Загальний вигляд удосконаленого програмного коду подано в додатку В
(код П2).
Наведемо приклади деяких обчислень.
1) Зірка Капелла (α Aur / альфа Візничого). Вихідні дані: зірка 0,05m
видимої зоряної величини, паралакс P = 0'',07620, спектральний клас G1,
температура T у межах 5000 ÷ 6000 К.
У результаті виконання програмного коду отримано такі параметри
зірки:
Відстань до зірки D: 13.123 пк = 42.782 св. р.;
Абсолютна зоряна величина М зорі: - 0.540;
Світність: 5.382·1028 Вт;
Температура T: 5800 К;
Енергія, яка випромінюється з одиниці площі зірки Е: 64164532.32 Дж;
Площа поверхні S: 8.388·1020 м2;
Радіус R: 817.04968 м;
Об’єм V: 2.285·1030 м3;
Маса в одиницях сонячних мас: 4.513;
Маса Mз: 9.026·1030 кг;
Густина: 3.950 кг/м3;
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Cвітловий потік: 4.880·1030 лм;
Прискорення сили тяжіння на поверхні: 9.017 м/с2;
Відношення прискорення вільного падіння на поверхні зірки до прискорення
вільного падіння на поверхні Сонця g / gС: 0.033.

Рис. 3.13. Вікно програми, в якому зображено положення зірки Капелла
(α Aur / альфа Візничого) на небесній сфері на момент 21 год. 00 хв. 5 травня
2015 р. У лівому верхньому кутку інформаційного вікна виведено вихідні
параметри об’єкта та його координати

Рис. 3.14. Вікно програми, в якому зображено елементи програмного коду
розрахунку параметрів зірки Капелла та співвідношення розмірів об’єктів
Капелла та Сонце
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Розроблена програма дала можливість конкурсанту оптимізувати процес
розрахунку параметрів зірок, а також стала ефективним інструментом для
розрахунку основних фізичних характеристик будь-якої зірки за її
початковими параметрами.
Таким чином, наші дослідження, що спираються на досягнення
психології творчості, педагогічний досвід, у тому числі й особистий досвід
автора, дозволили дійти висновку: 1) процес учнівської науково-технічної
творчості є складним і трудомісткім, потребує великих витрат моральних та
фізичних сил учня та вчителя; 2) найвищим виявом творчості є не вміння
розв’язувати нестандартні задачі, що ставляться перед нею вже у готовому
вигляді, а вміння відчувати проблему, бачити суперечність у навколишньому
світі з подальшою постановкою задачі та її розв’язанням.
Висновки до розділу 3
У

розділі

розкрито

методичні

засади

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею з використанням компетентнісного, діяльнісного,
особистісно орієнтованого і технологічного підходів. Доведено, що їх
комплексне застосування здатне забезпечити позитивний вплив на рівень
засвоєння знань, становлення мотиваційної спрямованості, індивідуальну
адаптацію до навчально-пізнавальної діяльності, її осмислення й усвідомлене
сприйняття.
Доведено,

що

з

метою

ефективного

формування

та

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики необхідно застосовувати
комплекс методів, серед яких за рівнем реалізації розвивальної функції
навчання превалюють евристичний (потребує від учнів залучення певної
комбінації

здібностей

до

навчально-пізнавальної

діяльності)

та

дослідницький (підвищує рівень мотивації до освітнього процесу, формує
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пізнавальний

інтерес

до

предмета,

розвиває

інтелектуальну

сферу

особистості, розвиває пізнавальну активність і самостійність тощо).
З’ясовано, що формуванню дослідницької компетентності учнів ліцею
сприяють вікові особливості підліткового періоду, коли учень свідомо
спрямовує зусилля на самоактуалізацію, самореалізацію, самооцінювання,
творчість тощо. Домогтися бажаного результату можливо лише шляхом його
залучення
особистісні

до

дослідницької

перетворення,

діяльності,

обумовлені

що

вможливлює

активізацією

внутрішні

вчителем

їхньої

мотивації та розвитком творчого потенціалу учнів.
Розглянуто форми організації навчальної діяльності учнів, які визначено
як дидактичні категорії, що позначають зовнішній бік організації процесу
навчання; представлено їх функції й класифікацію. Визначено методичні
аспекти залучення учнів до дослідницької діяльності з фізики за умови
використання різних форм організації навчальної діяльності учнів.
Акцентовано увагу на участі учнів ліцею в конкурсах учнівських робіт
як пріоритетній технології організації дослідницької діяльності з фізики.
Проаналізовано і систематизовано статистичні дані за період 2013–2017 рр.
щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів Малої академії наук України у відділеннях фізикоматематичного та технічного спрямувань окремо за обласними центрами,
містами та селами і селищами міського типу.
На

основі

розподілу

учасників конкурсу-захисту за

науковими

відділеннями констатовано, що відділення «Фізика та астрономія» впродовж
останніх років за кількістю учасників посідає передостанні місця. На основі
статистичних даних розподілу учасників фінального (третього) етапу
конкурсу-захисту відділення «Фізика і астрономія» за місцем проживання
констатовано, що кількість учнів – учасників фінального етапу із сільської
місцевості є занадто малою. Наголошено, що зазначена проблема є
багатоаспектною, а тому потребує негайного вирішення на всіх рівнях.
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Описано авторський досвід виконання спільної з учнем дослідницької
роботи «Визначення основних фізичних характеристик 10 найяскравіших зір
небесної сфери», представленої на Міжнародний конкурс науково-технічної
творчості школярів «Intel International Science and Engineering Fair» (Конкурс
«Intel-Техно Україна», м. Київ, 2014 р.).
Результати дослідження апробовані в ході міжнародних, всеукраїнських,
регіональних

та

університетських

науково-методичних

конференцій

(Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща) та впроваджені
в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти України.
Основні положення третього розділу дисертації висвітлено автором у
публікаціях [36; 65; 73–83].
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РОЗДІЛ 4
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ У ЛІЦЕЯХ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Використовуючи процедуру прогнозування, що має чіткий алгоритм
виконання (мета діяльності – розроблений план (стандарт) діяльності –
керованість діяльністю), пропонуємо розглянути методичну систему розвитку
дослідницької компетентності учнів з фізики ліцею природничо-математичного
напряму диференціації, в основі якої лежить практично реалізована структурнофункціональна модель. Зміст зазначеної моделі вибудовується на основі
принципу системності та сукупності чітких цільових орієнтацій у забезпеченні
достатніх рівнів дослідницької компетентності учнів ліцею.
У розділі реалізовано ідею інтеграції Державних стандартів загальної
середньої та вищої освіти щодо переходу до пошуково-креативних моделей
навчання,

розглянуто

методичні

засади

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики, обґрунтовано
дидактичні умови впровадження методичної системи розвитку дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

в

освітній

процес

ліцею

природничо-

математичного напряму диференціації, описано авторську структурнофункціональну модель, принципи та умови її використання в освітньому
процесі

з фізики закладу загальної середньої освіти. Представлено

технологічне забезпечення освітнього процесу з фізики ліцею з метою
розвитку дослідницької компетентності учнів.
4.1. Структурно-функціональна модель розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики
Мета дослідження в межах цього розділу спрямована, з одного боку, на
побудову

структурно-функціональної

моделі

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею, а з іншого – розроблення методичного
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забезпечення для її реалізації. Для досягнення мети використовуємо метод
моделювання, який має низку беззаперечних переваг з-поміж інших методів
наукових досліджень у педагогіці.
Аналіз багатьох публікацій щодо окресленого питання дав можливість
констатувати, що метод моделювання має базуватися на логічному і
концептуальному обґрунтуванні та мінімальній кількості припущень, причому
вказана кількість припущень повинна бути достатньою для формування
цілісного уявлення про об’єкт дослідження. Можливостям моделювання
освітніх систем приділяють дедалі більше уваги в науково-педагогічних
дослідженнях, оскільки його першочергове завдання полягає у виявленні
ресурсу саморозвитку, самовдосконалення в межах самих освітніх систем [1; 2].
Застосуванням методу моделювання як універсального в сучасній науці
займалися такі вчені: Д. Айстраханов, Н. Вінер, Т. Гуманюк, В. Давидов,
О. Дахін, Е. Нікітін, Є. Павлютенков, П. Трусов, В. Штофф та ін. [3–6].
Аналіз

науково-методичної

літератури

показав,

що

педагогічне

моделювання є одним з методів педагогічного дослідження, що дозволяє
вивчати педагогічне явище (педагогічний об’єкт) за допомогою моделювання
поняттєвих,

процесуальних,

структурно-змістових

і

концептуальних

характеристик та окремих «сторін» освітнього процесу в межах топічно
визначеного соціокультурного простору на загальноосвітньому, професійноорієнтованому або іншому рівнях [7; 8].
Особливістю побудови моделі розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею є те, що вона, на наше глибоке переконання, повинна у своїй основі
містити сукупність декількох підходів, а саме: компетентнісного (І. Зимня,
Дж. Равен, О. Хуторськой та ін.), знаннєвого (В. Вернадський, Е. Брукінг,
П. Девід та ін.), діяльнісного (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Є. Бондаревська,
В. Сєріков та ін.) і особистісно-орієнтованого (О. Пєхота, С. Сисоєва,
І. Якиманська) [2; 9–11]. У процесі розроблення моделі враховано основні
особливості цих підходів: відповідність основним положенням Стратегії
реформування середньої освіти до 2029 р. «Нова українська школа»;
орієнтування на кінцеву мету діяльності; наявність постійного зворотного
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зв’язку вчителя з учнями і батьками; оптимальне співвідношення теоретичної
та практичної складових освітнього процесу з фізики на основі їх
функціональної інтеграції.
Розроблена структурно-функціональна модель розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею з фізики має бути апробованою та реалізованою в
реальному освітньому процесі тільки за умови достатньої узагальненості
досліджуваних змістових і структурно-процесуальних компонентів.
Якщо ж умову буде змінено (наприклад, знижено рівень абстрагування на
етапі побудови моделі), то невиправдано зростатиме кількість змістових і
структурно-процесуальних компонентів моделі, що, у свою чергу, призведе до
суттєвого ускладнення її інтерпретації та ускладнить (навіть унеможливить)
розроблення технології її реалізації. Останнє пояснюємо тим, що педагогічний
процес є нелінійною системою з притаманною їй особливістю непропорційної
залежності між власними елементами. Системоутворювальним чинником
навчання за таких умов буде сукупність способів керівництва, методів і
принципів навчання.
З

опертям

на

особливості

педагогічного

моделювання

побудова

структурно-функціональної моделі розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею відбувалася в декілька етапів:
1. Осмислення проблеми побудови моделі. Визначення функцій об’єкта, що
моделюється, та його місця та значення в системі освіти.
2. Побудова максимально функціональної системи наскрізних компонентів
структури об’єкта, що досліджують. Визначення критеріїв функціональності
системи, проведення заходів контролю з метою перевірки максимальності
вибору наскрізних компонентів структури об’єкта та функціональності кожного
з них.
3. Виділення в системі наскрізних компонентів структури об’єкта, що
досліджують, мінімально допустимого набору базових (статичних) складових.
Встановлення логічного, функціонального, семантичного, технологічного
взаємозв’язку між компонентами системи.
4. Розроблення моделі динаміки об’єкта дослідження, що складається з
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таких етапів:
 визначення закономірностей функціонування системи шляхом з’ясування
параметрів поведінки системи та керування нею;
 з’ясування відомостей про об’єкт дослідження на основі теоретичних та
емпіричних методів дослідження;
 формулювання проблем, що визначають завдання та конкретний предмет
дослідження;
 виходячи з умов функціонування системи, визначення динаміки зміни,
самоорганізації або розвитку системи;
 встановлення причиново-наслідкового зв’язку між характером керівної дії та
поведінкою системи;
 уточнення та аналіз умов невизначеності функціонування об’єкта, що
підлягає моделюванню.
Кінцевий варіант авторської структурно-функціональної моделі описано в
роботах [2; 9–12] і представлено на рис. 4.1.
Структурно-функціональна модель розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею містить цільовий, методологічний, теоретичний, нормативний,
практичний

та

результативний

компоненти.

Виділені

компоненти

взаємопов’язані, кожен з них впливає на наступний через розв’язання
властивих йому завдань, що визначають зміст наступного компонента, тобто
взаємозв’язок між ними здійснюється на змістовому і функціональному рівнях,
що дозволяє реалізувати функцію всієї моделі – розвиток дослідницької
компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики.
У цільовому компоненті закладена мета реалізації моделі – забезпечити
умови комплексного розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
процесі навчання фізики, а також конкретизовані задачі: 1) з’ясувати рівень
дослідницької компетентності учнів як показник їхньої готовності до
дослідницької діяльності; 2) сформувати в учнів мотивацію до навчальної та
дослідницької діяльності як особистісну якість; 3) сформувати в учнів систему
знань про дослідницьку діяльність, дослідницькі вміння та навички.
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Рис. 4.1. Структурно-функціональна модель розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею природничо-математичного напряму
диференціації
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Наявний рівень дослідницької компетентності учнів з’ясовується шляхом
аналізу

відповідних

її

компонентів

(мотиваційного,

операційного,

рефлексивного і технологічного), які, у свою чергу, становлять сукупність
здатностей учня виконувати відповідний вид діяльності (див. розділ 5). Відтак,
учителю бажано на початку вивчення курсу фізики в десятому класі мати дані
щодо розподілення учнів як за компонентами дослідницької компетентності,
так і за її рівнями в цілому. Критерії оцінювання кожного компонента
дослідницької компетентності представлено у додатку Е. Із цією метою
використано низку методів педагогічного дослідження, а саме: спостереження,
бесіди та анкетування. Вважаємо доцільним анкетування використати тільки
для виявлення рівня мотиваційного компонента дослідницької компетентності,
а для виявлення рівнів сформованості операційного, рефлексивного та
технологічного компонентів використати решту вказаних методів.
Формування мотиваційної спрямованості на навчальну та дослідницьку
діяльність відбувається впродовж усього періоду навчання учня в ліцеї. Цей
процес передбачає застосування педагогом сукупності методів і засобів, що
пробуджують, актуалізують в учня як окремі мотиви, так і цілі їх групи.
Зростання рівня мотивації в учнів забезпечує використання в освітньому
процесі активних методів навчання, використання ситуацій, що потребують від
учня пошукової активності.
Моделлю передбачено, що формування в учнів системи знань про
дослідницьку діяльність і формування в них дослідницьких умінь відбувається
впродовж

усього

періоду

реалізації

структурно-функціональної

моделі

розвитку дослідницької компетентності. При цьому за час реалізації моделі у
тісній співпраці вчителя, учня і батьків учні накопичують знання з фізики,
оволодівають дослідницькими вміннями, вміннями індивідуалізувати зміст
дослідницької діяльності, формують рефлексивні й комунікативні вміння,
вчаться індивідуалізувати освітні продукти.
Методологічний компонент відображає наукові підходи, на яких
ґрунтується

системне

дослідження

проблеми

розвитку

дослідницької
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компетентності учнів ліцею в навчанні фізики, а саме: компетентнісний,
діяльнісний, особистісно орієнтований і технологічний. Зміст цього компонента
полягає в конкретизації та використанні структури методологічного знання,
адаптованої до змісту природничої освіти в ліцеях природничо-математичного
напряму диференціації. Зміст структури має відповідне наповнення: розуміння
науки як системи знань, принципи, методи і форми наукового пізнання.
Методологічний компонент моделі відповідає за відбір змісту роботи з
учнем у процесі вивчення фізики і у своїй основі має декілька критеріїв:
1) органічне поєднання нових методологічних елементів знань з предметними
знаннями курсу фізики ліцею; 2) використання методологічного елементу в
декількох варіантах, а саме: а) на рівні демонстрування на вибраному елементі
предметного знання, що вивчається традиційно; б) на рівні усвідомлення
учнем; в) на рівні самостійного використання учнем у проблемній пізнавальній
ситуації; 3) орієнтування методологічного елементу знання на характер і зміст
професійної спрямованості учня; 4) введення в освітній процес з фізики таких
проблемних ситуацій, вирішення яких усувало зі свідомості учня тридиційні
бар’єри пізнання (відсутність мотивів до навчальної та дослідницької
діяльності; нездатність планувати власний час для роботи над проблемою;
неприйняття особистості вчителя й ігнорування його вимог тощо).
Теоретичний компонент моделі утворює система вихідних параметрів,
дефініцій,

що

покладені

в основу

розуміння

сутності

та

структури

дослідницької компетентності, а також моделювання системи здатностей учнів
до дослідницької діяльності. Основою цього компонента моделі є теоретичні
відомості про дослідницьку компетентність як складну інтегровану якість учня,
особливості освітньої діяльності учнів ліцею в контексті компетентнісного,
діяльнісного, особистісно орієнтованого і технологічного підходів, уявлення
про структуру дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання
фізики.
Зокрема, у контексті дослідження виходимо з положення, що дослідницька
компетентність є сукупністю рівноцінних самостійних компонентів, що
забезпечують активну пошукову діяльність учня, спрямовану на розв’язання
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різного роду навчальних проблем. Структура дослідницької компетентності
представлена на рис. 4.2.
ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
- мотиваційна спрямованість особистості до навчальної
та дослідницької діяльності;
- здатність особистості до співпраці
ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
- здатність до використання механізмів мислення: аналіз,
синтез, систематизація, класифікація, узагальнення,
абстрагування, порівняння;
- здатність коректно використовувати методологічні
поняття і принципи (рівень методологічної культури);
- здатність
коректно
використовувати
процедуру
дослідницької діяльності;
- здатність використовувати індивідуальні особливості
мислення
РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ
- здатність до самостійності в процесі дослідницької
діяльності;
- здатність продуктивно використовувати час;
- здатність вносити корективи в дослідницьку діяльність
(здатність до саморегуляції)
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
- здатність працювати із джерелами інформації;
- здатність продуктивно використовувати інформаційні
технології

Рис. 4.2. Структура дослідницької компетентності
Нормативний компонент містить основні нормативні вимоги до
організації та здійснення процесу розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею в процесі навчання фізики. Сам процес розвитку дослідницької
компетентності учнів унормовується законами у сфері освіти, серед яких
закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну
діяльність», «Про позашкільну освіту»; Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти,

Стратегією реформування середньої освіти до

2029 р. «Нова українська школа» і т. п.
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Нормативний компонент представлений системою таких принципів:
- Принцип орієнтування на модель людини-дослідника передбачає побудову
педагогічної моделі формування дослідницької компетентності учнів ліцею з
визначенням груп та складу дослідницьких здатностей учнів у структурі
їхньої дослідницької компетентності.
- Принцип полісубʼєктної взаємодії характеризує взаємодію субʼєктів на всіх
етапах освітнього процесу. Основою принципу полісубʼєктної взаємодії є
ідея про зміну психологічних особливостей та функцій субʼєктів освітнього
процесу з урахуванням діяльнісної позиції особистості.
- Принцип організації дослідницького середовища відображає необхідність
формування в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти
дослідницького середовища, яке стимулює та спрямовує дослідницьку
діяльність учнів ліцею.
- Принцип поетапності розвитку дослідницької компетентності учнів ураховує
особливості кожного з етапів і на цій основі забезпечує реалізацію
«спадкоємних» зв’язків: між методами та організаційними формами навчання
дослідницької діяльності на кожному етапі.
- Принцип безперервності моніторингу (діагностики) ефективності процесу
формування дослідницької компетентності учнів передбачає систематичний
контроль за наявним рівнем цієї компетентності й оцінювання ефективності
процесу в цілому з позицій досягнення прогнозованого рівня, що
забезпечується

шляхом

використання

системи

спеціальних

ззавдань

діагностичного характеру.
- Принцип поєднання класної та позакласної форм навчання відображає
доцільність інтегрування цих форм навчання в процесі формування
дослідницької компетентності учнів ліцею.
- Принцип взаємодії школи і батьків у інтересах формування особистості учня
передбачає наявність спільних зусиль школи і батьків щодо формування
особистості

учня.

Цей

принцип

встановлює

довірливі

партнерські

взаємовідносини між учителями, учнями і батьками, які б уможливлювали
позитивні результати дослідницької діяльності учнів з фізики.
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Виділені принципи та педагогічні умови виконують функцію своєрідного
орієнтиру для побудови алгоритму спільних дій учня, вчителя і батьків, а також
визначають основні напрями досягнення мети – розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею природничо-математичного профілю диференціації
в

процесі

навчання

фізики.

Усі

названі

принципи

взаємоповʼязані,

взаємозумовлені, є системоутворювальними та становляють основу розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею.
Практичний компонент структурно-функціональної моделі розвитку
дослідницької компетентності учнів реалізується з використанням відповідних
форм (індивідуальні й групові), методів (дослідницькі проекти, веб-квести і
експериментальні задачі) і засобів (фізичні прилади та матеріали, саморобні
фізичні прилади, технічні засоби навчання, Інтернет-ресурс). Компонент
представлений

такими

етапами:

підготовчим,

формувальним

і

діагностувальним.
Підготовчий етап передбачає: 1) обговорення з учителем проблеми
дослідження, особливостей розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею
в процесі навчання фізики з використанням структурно-функціональної моделі;
2) налагодження зв’язків з керівниками гуртків фізико-технічного спрямування
закладів позашкільної освіти, а також викладачами відповідних кафедр закладів
вищої освіти, які готові керувати дослідницькими проектами учнів або ж
надавати консультації; 3) уточнення завдань і плану спільної діяльності вчителя
й учнів, розроблення комплексу заходів з метою залучення учнів ліцею до
дослідницької діяльності з фізики; 4) обговорення умов реалізації структурнофункціональної
дослідницької

моделі;

5) первинну

компетентності

діагностику

рівнів

учнів ліцею з подальшим

сформованості
обробленням

отриманих даних.
На формувальному етапі відбувається реалізація окресленого плану
розвитку дослідницької компетентності учнів у процесі навчання фізики з
використанням навчально-методичного забезпечення [13–17] в тісній співпраці
вчителя, учнів і батьків.
Діагностувальний етап моделі передбачає кінцеву діагностику рівнів
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сформованості дослідницької компетентності учнів з фізики. У процесі
діагностики рівнів сформованості дослідницької компетентності як на
підготовчому етапі, так і на діагностичному викристовуються однакові
показники і критерії.
Результативний компонент є необхідним компонентом структурнофункціональної моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею.
Компонент передбачає отримання програмованих (очікуваних) результатів
упровадження структурно-функціональної моделі розвитку дослідницької
компетентності учнів у практику навчання фізики в ліцеї, якісний та кількісний
аналіз

отриманих

результатів,

які

відображаються

у

сформульованих

висновках. Необхідною умовою реалізації цього компонента є те, що отримані
результати впровадження моделі в освітній процес з фізики мають бути відомі
не тільки вчителю, але й учням і батькам. Останнє буде стимулом для
самоаналітичної активності учня, що проявлятиметься у формуванні в них
умінь і навичок самооцінювання, самопізнання, схильності до позитивної
самоактуалізації та самоудосконалення.
На основі отриманих висновків передбачається внесення коректив у
структурно-функціональну модель розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею, а також розроблення навчальних програм і методичних
рекомендацій

студентам

освітніх

ступенів

«Бакалавр»

і

«Магістр»

спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня
освіта (Фізика), методичних рекомендацій вчителям і керівникам гуртків
фізико-математичного спрямування центрів позашкільної освіти.
Для оцінювання ефективності використання структурно-функціональної
моделі в освітньому процесі вона повинна бути операціоналізованою в
емпіричні

індикатори

(вимірювання),

що

вможливіть

правильне

інтерпретування даних, отриманих у процесі експериментального дослідження.
Розглянемо

детально

функціональної моделі.

принципи

реалізації

авторської

структурно-
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4.2.

Принципи

реалізації

структурно-функціональної

моделі

розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання
фізики
Успішна

реалізація

структурно-функціональної

моделі

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею природничо-математичного напряму
диференціації в процесі навчання фізики стала можливою завдяки дотриманню
низки принципів, представлених у структурі
детально

кожен

з

указаних

принципів

моделі (рис. 4.1). Розглянемо
у

аспекті

характеристики

закономірностей, покладених в їх основу, та вимог, що забезпечують їх
реалізацію.
Принцип орієнтування на модель людини-дослідника. Цей принцип
уважаємо вихідним у реалізації структурно-функціональної моделі, оскільки
сьогодні першочерговим завданням, що стоїть перед суспільством, є фомування
людини, здатної мислити, людини, здатної критично й осмислено ставитися до
різних проблем, а також результативно їх розв’язувати, тобто формування
людини

дослідника.

Відповідно,

орієнтування

процесу

формування

дослідницької компетентності учня на бажаний результат повинно відбуватися
з урахуванням особливостей процесу становлення людини-дослідника, людинипошукача.
Останнє набуває особливого значення, оскільки професійна діяльність
сучасної

людини-дослідника

існує

у

безперервній

послідовності

й

різноманітності соціальних ролей з відповідними ідентифікаціями (викладач,
адміністратор, експерт, спеціаліст тощо), перебуваючи в яких сучасна людинадослідник є грамотною, допитливою, володіє високим інтелектом і логічним
мисленням, здатна працювати з великою кількістю інформації, вміти
систематизувати її і робити змістовні висновки.
В основі більшості існуючих моделей людини-дослідника (П. Фейерабенд,
А. Пуанкаре, Ж. Делор та ін.) лежать основні її властивості: вона є дієвоспрямованою (дієво-орієнтованою за Ж. Делором [17]) та мотивованою
перетворювальною здатністю в комплексі зі знанням щодо сфери застосування
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цієї здатності, усвідомленням цілей діяльності та критеріїв досягнення
результату.
Ці властивості моделей уможливлюють досягнення прогнозованих
результатів дослідницької діяльності учнів у напрямі формування тих
здатностей, що лежать в основі моделі дюдини-дослідника: мотивація на
навчальну та дослідницьку діяльність, здатність до співпраці, здатність до
використання

механізмів

мислення

(аналіз,

синтез,

систематизація,

класифікація, узагальнення, абстрагуваня тощо), методологічна культура,
здатність дотримуватися алгоритму дослідницької діяльності, здатність до
самостійності, здатність продуктивно використовувати час, здатність до
саморегуляції, здатність працювати з джерелами інформації і продуктивно
використовувати інформаційні технології тощо).
У цілому сукупність наведених здатностей дає можливість говорити про
здатність учня виконувати дослідницьку діяльність, що проявляється в
сукупності набутих учнем дослідницьких умінь і навичок. Аналіз підходів до
процесу підготовки людини-дослідника дав можливість виділити структуру
дослідницьких умінь (рис. 4.3).
Дослідницькі

вміння

є

свого

роду маркерами

процесу творчого

становлення особистості учня. Виконуючи значення базових компонент
особистості,

вони

відображають

уніфікованість

зв’язків

особистості

з

навколишнім світом, що виражається у здатностях учня до творчої
самореалізації, ефективного виконання пошукової діяльності, переносити
знання, уміння і навички дослідницької діяльності в будь-яку іншу галузь
практичної діяльності.
Умовами реалізації принципу є: 1) всебічне вивчення вчителем учнів;
2) урахування

психологічних

закономірностей

розвитку

особистості;

3) дотримання техніки виконання дослідницької діяльності; 4) реалізація
корекційної спрямованості процесу дослідницької діяльності.
Принцип полісуб’єктної взаємодії випливає з необхідності коригування й
знаходження новітніх інноваційних підходів до організації освітнього процесу
загалом, і процесу вивчення фізики зокрема. Ці підходи насамперед полягають
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Формулювати проблему, генерувати ідеї щодо її вирішення

Висувати гіпотезу (припущення) дослідження

Уточнювати тему, об’єкт, мету і завдання дослідження

Збирати інформацію, проводити експеримент
(у разі необхідності)

Робити аналіз результатів пошукової діяльності,
формулювати висновки

Оформлювати результати дослідження

Репрезентувати результати пошукової діяльності

Рис. 4.3. Дослідницькі вміння, що їх набуває учень
у процесі дослідницької діяльності
у трансформації наявних і пошуку нових форм взаємодії, що задовільняли б усі
потреби учасників освітнього процесу. Відтак принцип полісуб’єктної взаємодії
характеризує будь-яку взаємодію в педагогічній реальності, яку розуміємо як
гармонійне співіснування мотиваційно-змістових інтересів особистості, як
динамічну взаємодію їх емоційних, вольових, комунікативних та інших утілень.
У сучасних дослідженнях з психології і педагогіки педагогічна взаємодія є
складним поняттям, модель якої має n напрямів розвитку. Так, М. Гаврилов
вважає, що n = 3 – «суб’єкт-об’єктна», «суб’єкт-суб’єктна» і «суб’єкт-об’єктсуб’єктна» [19, с. 27]; О. Лідська і В. Панов розширюють види взаємодії до
n = 6 [20, с. 341] тощо. Якою ускладненою не була б взаємодія, вчитель і учні
постають у ній суб’єктами педагогічної реальності, здійснюючи власну
діяльність у контексті численних особистісних інтересів, що взаємодіють.
Більше того, нашою принциповою позицією є те, що безпосереднім учасником
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полісуб’єктної взаємодії є також батьки, від активності яких залежать навчальні
здобутки дитини. Місце батьків у цій взаємодії виділено в окремий принцип.
Характерною рисою всіх класифікацій педагогічних взаємодій є наявність
такого рівноправного суб’єкта, яким є освітнє середовище, що становить
сукупність знаннєвих, технологічних і ментальних сутностей. Характерною
рисою такого середовища є його дослідницька спрямованість, а тому надалі в
контексті нашого дослідження будемо використовувати термін «дослідницьке
середовище». Під дослідницьким середовищем розуміємо систему умов
організації дослідницької діяльності учнів ліцею, що сприяють формуванню
їхньої дослідницької компетності на суб’єктному і методичному рівнях.
З упевненістю констатуємо, що одним із головних завдань, які стоять
перед сучасною педагогічною наукою, є ґрунтовне дослідження властивостей
цього середовища, побудова найбільш повноцінної його моделі як суб’єкта
взаємодії, адже саме від цих властивостей буде залежати якість освітнього
процесу в цілому.
Термін «полісуб’єктна» складається з двох слів: «полі» і «суб’єкт».
Словник іншомовних слів тлумачить термін «полі» як аналог термінів
«численний», «багато» [21]. Зміст терміна «суб’єкт» словник української мови
трактує як філософське поняття, істоту, здатну до пізнання навколишнього
світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності [22]. Відтак,
полісуб’єктна взаємодія є формою суб’єкт-суб’єктних відносин, які (відносини)
проявляються в освітньому середовищі, а властивості цього середовища, у свою
чергу, надають цим відносинам певного забарвлення (характеру). Однією з
характеристик такого середовища є спільна дослідницька діяльність суб’єктів
взаємодії, що проявляється в здатності до дієвості, активності, умотивованості
до перетворення навколишнього світу і себе, здатності бути цілісним суб’єктом
відносно процесу саморозвитку.
З позицій розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею головною
умовою

реалізації

цього

принципу

є

дотримання

законів

і

правил

міжособистісного спілкування в спільній дослідницькій діяльності, що
забезпечує формування відповідних здатностей в учнів до пошукової діяльності
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і якість освітнього процесу загалом.
Принцип організації дослідницького середовища в освітньому закладі. Цей
принцип є наслідком попереднього принципу полісуб’єктної взаємодії.
Сутність цього принципу полягає в необхідності визначення умов ефективного
формування

дослідницької

компетентності

учнів

як

результативного

компонента їхньої дослідницької діяльності. Саме специфіка середовища
визначає формування якостей особистості як складників дослідницької
компетентності. Відповідно, цей процес буде ефективним за умови, що
середовище має дослідницькі ознаки.
Суб’єктний рівень представлений симбіозом учителів, учнів і батьків,
тобто є об’єднанням індивідів, що мають спільну мету, спільний пізнавальний
інтерес і комунікують. Аналіз науково-методичної літератури дає підґрунтя
назвати зазначене утворення дослідницьким співтовариством, яке є формою
організації взаємозв’язку вчителів, учнів і батьків як колективного суб’єкта
дослідницької діяльності [11; 23].
У дослідницькому співтоваристві головну роль виконує вчитель, який
розробляє і втілює в життя план взаємодії на певний період з учнями та їхніми
батьками, а також виконує керівництво процесом дослідницької діяльності в
цілому. Засобом навчання є дослідницька діяльність, яка є процесом пошуку
шляхів розв’язання певної проблеми. Власна практика довела, що побудована
методично правильно робота такого співтовариства забезпечує розв’язання
таких задач: 1) формування базових знань і вмінь з метою участі учнів у
процесі пошуку; 2) створення матеріально-технічних і педагогічних умов для
учнівського пошуку; 3) стимулювання мотивації учня до навчальної й
дослідницької діяльності; 4) формування в учнів розуміння значущості
вивчення фундаментальних і природничих наук; 5) формування культури
наукової взаємодії.
Методичний

рівень

дослідницького

середовища

містить

науково-

методичні джерела, а також форми професійного зростання вчителів. Якісною
характеристикою методичного рівня є науково-методичне забезпечення
освітнього процесу з фізики, що виражається в поєднанні сукупності засобів як
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підвищення

професійної

компетентності

вчителя,

так

і

таких,

що

вможливлюють розв’язання навчальних проблем. Тісна співпраця з учителями
фізики, методистами, ученими-методистами довела, що такими ефективними
засобами є науково-методичні семінари, майстер-класи, консультації, науковометодичні й методичні посібники.
Упродовж останніх років проведено систематичні зустрічі з учителями
фізики тих регіонів, де проводився педагогічний експеримент. Під час зустрічей
(семінарів, консультацій, приватних бесід) обговорювали питання організації у
відповідних закладах загальної середньої освіти дослідницького середовища.
Так, більшість учителів фізики порушувала проблему вмотивованості учнів до
навчальної й дослідницької діяльності, яка суттєво знижується на початку 11
класу, коли учні визначилися із дисциплінами зовнішнішнього незалежного
оцінюванням. Іншою, не менш вагомою проблемою, є завантаження вчителів
різноманітними звітами, через які залишається мало часу на планування й
реалізацію наскрізної (класної та позакласної) дослідницької діяльності учнів.
Учителі відзначали, що за такою програмою працюють з окремими учнями.
Умовами реалізації принципу є: 1) систематична апробація методик
моніторингу індивідуальних інтересів та потреб учнів ліцею; 2) упровадження в
практику роботи освітнього закладу політики підтримання дослідницької
діяльності учнів; 3) орієнтування вчителів у процесі підвищення кваліфікації на
організацію дослідницької діяльності учнів; 4) створення медіа-інформаційної
бази в навчальному закладі з метою інформаційного підтримання дослідницької
діяльності учнів.
Принцип поетапності розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею передбачає чітке розуміння алгоритму цього процесу з урахуванням як
особливостей кожного з його етапів, так і реалізації взаємозв’язку між ними.
Формування дослідницької компетентності є багатовекторним складним
процесом

пізнавальної

діяльності

учнів,

який

потребує

поетапного

впровадження, відповідних дій учителів, учнів і батьків, а також оптимального
вибору форм, методів і засобів. Аналіз сучасного досвіду організації
дослідницької діяльності учнів з фізики в закладі загальної середньої освіти, а
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також власна практика організації такої діяльності дали можливість виділити
три етапи формування дослідницької компетентності.
Перший етап – підготовчий. На ньому відбувається: 1) ознайомлення
вчителів і батьків з авторською структурно-функціональною моделлю розвитку
дослідницької компетентності учнів і умовами її впровадження (у разі задіяння
учнів у роботі гуртків фізико-математичного і технічного спрямувань доцільно
також з моделлю ознайомити керівників гуртків); 2) обговорення завдань,
плану і умов ефективної реалізації структурно-функціональної моделі розвитку
дослідницької

компетентності

учнів;

3)

первинна

діагностика

рівнів

сформованості дослідницької компетентності учнів; 4) коригування первинного
індивідуального досвіду дослідницької діяльності учнів.
Необхідність виявлення індивідуального досвіду дослідницької діяльності
учнів на початку навчання в 10 класі та здійснення подальшого його
коригування є очевидною і зумовлена: 1) наявними в учнів труднощами в
освітній діяльності та низьким рівнем їх самостійності; 2) низьким рівнем
мотивації до навчальної та дослідницької діяльності; 3) нерозумінням учнем
структури дослідницької діяльності; 4) наявними проблемами спілкування учня
з однолітками в навчальній та дослідницькій діяльності тощо.
Передусім коригувальна робота має проводитися з учнем за наявності у
нього труднощів у навчальній діяльності. Така робота полягає в усуненні
причин, що заважають учневі навчатися і тим самим уможливлює подальший
розвиток його загальних здібностей. У форматі організації дослідницької
діяльності учня та її коригування на первинному етапі вчителю необхідно
звернути увагу на наявність мотивації в учня до такої діяльності, його
обізнаність

щодо

структури

дослідницької

діяльності,

сформованість

експериментальних навичок та вмінь, здатність учня до використання
інформаційно-комунікаційних технологій і т. д. Роботу з корекції недоліків
дослідницької діяльності учнів учителю необхідно проводити як на уроках
фізики, так і в позаурочний час індивідуально або ж залучивши учня до
дослідницької групи.
Як показав власний досвід, особливе значення для успіху учня в
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дослідницькій діяльності має тісна співпраця з батьками, тому вчителю
необхідно з’ясувати інформацію про батьків учня і налагодити ділові стосунки
з тими з них, хто проявлятиме активність у подальшій дослідницькій діяльності
своєї дитини.
Другий етап – формувальний. На цьому етапі використовується
розроблена методична система розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею, дієва стратегія і тактика впровадження якої реалізується з урахуванням
феномену розгорнутості діяльності в повному часовому просторі: минуле
(досвід дослідницької діяльності) – теперішнє (теперішня дослідницька
діяльність учнів) – майбутнє (готовність учнів виконувати дослідницьку
діяльність). Запропонована методика розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею з фізики орієнтована на більший ступінь самостійності учнів у
пошуковій діяльності, на необхідність досягнення якості набутих учнями
фізичних знань і експериментальних способів діяльності, а також можливості їх
практичного використання.
Ефективність методичної системи розвитку дослідницької компетентності
учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації

характеризується узгодженістю цілей і завдань, організаційних форм, методів і
засобів дослідницької діяльності у їх раціональному поєднанні. Система є
взаємопов’язаною сукупністю організаційних форм дослідницької діяльності,
теоретичних і експериментальних методів, а також засобів навчання фізики
(фізичні прилади і матеріали, обладнання шкільне і саморобне, комп’ютерна
техніка тощо).
Провідною

ідеєю

методичної

системи

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею є інтеграція фундаментальності фізичної науки та
спрямованості змісту, форм, методів і засобів дослідницької діяльності на
особистісний розвиток учнів. У методичній системі реалізовано дидактичні й
психологічні
диференціації

принципи
навчання,

розвивального

навчання,

компетентнісний,

індивідуалізації

діяльнісний,

та

особистісно

орієнтований і технологічний підходи на основі моніторингу системи
здатностей учнів виконувати дослідницьку діяльність.
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Запропонована на підготовчому етапі первинна діагностика має за мету
розв’язати проблему адаптації учнів на початку вивчення фізики в 10 класі до
специфіки виконання дослідницької діяльності, що забезпечує належний рівень
сформованості здатностей учнів виконувати дослідницьку діяльність у процесі
вивчення фізики. Формувальний етап реалізується за допомогою системи
індивідуальних та колективних форм організації дослідницької діяльності учнів
ліцею.
Змістове

наповнення

методичної

системи

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики представлено у п. 4.4
розділу 4.
Третій етап – діагностичний. На цьому етапі передбачена повторна
діагностика рівнів сформованості дослідницької компетентності учнів (кінцева
діагностика). Така процедура є необхідною, адже

після завершення

формувального етапу розвитку дослідницької компетентності учнів необхідно
виявити

зміну

в

рівнях

сформованості

як

структурних

компонентів

дослідницької компетентності учнів, так і в рівнях самої дослідницької
компетентності.
Для фіксації відносних змін (якісний аналіз) вважаємо необхідним
здійснити за допомогою таких діагностичних методів, як тестування,
анкетування, експертне оцінювання та самооцінювання. З метою інтерпретації
кількісних змін та підтвердження достовірності виконаних умовиводів бажано
(але не обов’язково) використати методи математичної статистики.
Змістовою складовою діагностувального етапу практичного компонента
структурно-функціональної моделі є: усвідомлення отриманих результатів, а
також їх зіставлення з очікуваними; формулювання висновків; визначення
практичної

значущості

методичної

системи

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею з фізики та структурно-функціональної моделі її
реалізації.
Умовами реалізації принципу є: 1) чітка орієнтація вчителя на особливості
формування дослідницької компетентності учнів у процесі навчання фізики з
опорою

на

структурно-функціональну

модель

розвитку

дослідницької
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компетентності; 2) систематична апробація методик моніторингу учнів ліцею
щодо рівнів сформованості здатностей виконувати елементи дослідницької
діяльності; 3) використання завдань проблемного характеру від менш складних
до більш складних; 4) чіткий контроль за проходженням учнями кожного етапу
дослідницької діяльності.
Принцип безперервності моніторингу здатностей учнів виконувати
дослідницьку діяльність акцентує увагу на тому, що моніторинг є одним із
дієвих способів створення та використання нових механізмів (інструментів)
вдосконалення

організації

дослідницької

діяльності

учнів.

Від

даних,

отриманих у результаті моніторингу, залежить як розуміння тих змін, що
відбуваються з учнями, так і розуміння перебігу самого дослідження.
Безперервність

моніторингу

передбачає

проведення

вчителем

систематичного контролю в системі «учитель–учні–батьки», на основі
результатів якого можна робити проміжні висновки щодо ефективності процесу
та коригувати процес формування в учнів дослідницької компетентності.
Моніторинг

є

обґрунтованою

системою

періодичного

збирання,

узагальнення та аналізу соціальної інформації, представлення отриманих даних
для прийняття стратегічних та тактичних рішень. Одна з головних умов
моніторингу – забезпечення переходу від оцінювання знань до оцінювання
рівня компетентності в процесі діагностування результатів дослідницької
діяльності. При цьому моніторинг має базуватися на кількісному та якісному
аналізі, за результатом якого визначаються позитивні та негативні тенденції.
До умов, що забезпечують виконання зазначеного принципу, відносимо:
розробленість показників і критеріїв рівнів сформованості здатностей учнів до
дослідницької діяльності; наявність методичних вказівок щодо забезпечення
систематичного моніторингу здатностей учнів виконувати дослідницьку
діяльність з фізики.
Механізм

проведення

моніторингу

здатностей

учнів

виконувати

дослідницьку діяльність з фізики представлено чотирма компонентами
дослідницької компетентності (мотиваційним, операційним, рефлексивним і
технологічним) у розділі 5.
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Принцип спільності зусиль педагогічного колективу щодо розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею акцентує увагу на необхідності
створення в закладі освіти своєрідної команди педагогів (методичного
об’єднання) з метою забезпечення загальних вимог (підходів) до організації
дослідницької діяльності учнів ліцею. Аналіз науково-методичної літератури та
власна практика організації дослідницької діяльності з фізики учнів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації показали, що командні дії
будуть ефективними за умови залучення вчителів дисциплін фізикоматематичного циклу (фізики, математики та інформатики тощо). Іноді до
методичного об’єднання цього циклу можуть долучатися і вчителі хімії та
біології, але, як правило, вчителі вказаних предметів є членами методичних
об’єднань природничого циклу.
Аналіз роботи методичних об’єднань учителів фізико-математичного
циклу багатьох закладів загальної середньої освіти засвідчив, що діяльність
методичних об’єднань буде ефективною, якщо команда педагогів не тільки
виробляє і реалізує стратегію формування дослідницької компетентності учнів
на довгий термін, але й надає психолого-педагогічну допомогу учням,
актуалізуючи в них внутрішні механізми зміни власного ставлення до цільових
установок освітнього процесу. Так, одним із прикладів злагодженої команди
педагогів у складі методичного об’єднання стало об’єднання вчителів
математики (Надія Свірєпова, Ольга Рознятовська, Ольга Богданович), фізики
(Максим Хіман, Сергій Шликов), інформатики (Олена Руда, Сергій Шликов) і
економіки (Алла Рябуха), що належать до методичного об’єднання вчителів
фізико-математичного циклу Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 м. Глухів Сумської області. Це об’єднання вчителів розробляє спільну
проблему – «Організація дослідницької діяльності учнів з використанням
інтерактивних методів навчання з метою формування в них життєвої
компетентності». З цією командою вчителів тісно співпрацювали впродовж
формувального етапу педагогічного дослідження, в ході якого були докладені
неабиякі зусилля для виявлення й усунення причин: 1) негативної мотивації до
навчальної та дослідницької діяльності в процесі навчання предметів
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природничо-наукового циклу; 2) низької здатності працювати в команді,
використовувати інформаційні джерела, продуктивно використовувати час
тощо.
У якості вимог, що забезпечують реалізацію цього принципу, визначено
такі: 1) набуття вчителем низки професійних якостей, необхідних для
забезпечення розвитку дослідницької компетентності учнів; 2) наявність
педагогічної команди в навчальному закладі, що використовує сукупність
педагогічних

знань

та

понять,

необхідних

для

розв’язання

спільних

дослідницьких задач у професійній діяльності; 3) наявність розробленої
стратегії організації дослідницької діяльності учнів у закладі загальної
середньої освіти з опорою на структурно-функціональну модель розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею; 4) виокремлення методів і форм
роботи педагогічної команди щодо залучення учнів ліцею до дослідницької
діяльності; 5) наявність у кожного педагога програми щодо формування в учнів
дослідницької компетентності, розробленої у форматі обраної стратегії
організації дослідницької діяльності учнів загальноосвітнього закладу, а також
засобів педагогічного впливу; 6) виявлення і аналіз професійного вибору
випускника закладу загальної середньої освіти за результатами вступної
кампанії та врахування цієї інформації в подальшій роботі.
Окреслені

педагогічні

принципи

становлять

основу

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики, а їх
системна сукупність може забезпечити синергетичний ефект у процесі
досягненні мети – розвиток дослідницької компетентності учнів ліцею в
процесі навчання фізики.
4.3. Педагогічні умови реалізації структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики
Теоретичний та експериментальний етапи дослідження довели, що
ефективна

реалізація

структурно-функціональної

моделі

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею можлива в разі обов’язкового
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дотримання сукупності педагогічних умов, що забезпечують активне залучення
до дослідницької діяльності.
Під терміном «умова» розуміємо відношення предмета до явищ
навколишнього світу, без яких сам предмет не може існувати. Саме умови
утворюють таке середовище, в якому предмет виникає, існує та розвивається
[24, с. 82]. Зміст же терміна «педагогічна умова» позиціонуємо як сукупність
заходів, спрямованих на підвищення ефективності педагогічних процесів і
явищ. Уточнення комплексу педагогічних умов має бути виконане, виходячи з
аналізу та оцінювання впливу окремих аспектів, компонентів, властивостей
об’єкта (дослідницькі якості учня ліцею) на ефективність його функціонування
та розвитку. Таким чином, говоримо про комплекс умов, оскільки вони
взаємопов’язані та взаємозалежні.
Аналіз

науково-методичної

літератури,

релевантної

до

питання

проектування та формування дослідницького освітнього середовища [25–27],
дав можливість виділити низку умов реалізації структурно-функціональної
моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею, з-поміж яких:
 перехід системи загальної середньої освіти до профільного навчання;
 ефективна педагогічна взаємодія з орієнтуванням на особистісний розвиток
учнів;
 взаємодія закладів загальної середньої й вищої освіти;
 організація взаємозвʼязку класної та позакласної діяльності учнів ліцею;
 якісна матеріально-технічна база освітнього процесу з фізики;
 залучення батьків до дослідницької діяльності учнів.
Розглянемо зазначені вимоги більш детально.
4.3.1. Перехід системи загальної середньої освіти до профільного
навчання
Концепція профільного навчання в класах ліцею забезпечує виконання
Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних
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закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання». Названі
документи окреслюють нові підходи до організації освіти в ліцеї, що має
відповідний профіль. Це створюватиме сприятливі умови для врахування
індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування в
школярів орієнтування на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
Більш того, профільна школа найповніше реалізує принцип особистісноорієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у створенні
власної освітньої траєкторії.
Мета профільного навчання – забезпечення умов для якісної освіти учнів
ліцею відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, можливостей, здібностей і
потреб, забезпечення професійного орієнтування учнів на майбутню діяльність,
що користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між
загальною середньою і професійною освітою, забезпечення можливостей
постійного

духовного

самовдосконалення

особистості,

формування

інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації [28].
З-поміж інших переваг профільного навчання зазначимо сприяння в
розвитку творчої самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних
орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок, що забезпечать випускнику школи
можливість успішно самореалізуватися; продовження всебічного розвитку учня
як цілісної особистості,

його здібностей і обдарувань, його духовності й

культури,

громадянина

формування

України,

здатного

до

свідомого

суспільного вибору [28].
Особливості профільного навчання фізики розглянуто в працях багатьох
учених, а саме: С. Величка, С. Гончаренка, Т. Гордієнко, Л. Костенко,
В. Рибалка, В. Сергієнка, В. Шарко та ін. [29–35]. Однак сучасний стан
навчально-методичного, матеріально-технічного і технологічного забезпечення
освітнього процесу з фізики залишається ще далеко не вирішеним.
Аналіз зарубіжного досвіду організації профільного навчання в старшій
школі таких країн, як Німеччина, Англія, Франція, США дав можливість
окреслити спільні для більшості розвинених європейських держав особливості:
1. Профільна школа (старша школа) є самостійним видом освітньої
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установи (ліцей у Франції, гімназія у Німеччині, вища школа в США).
2. Відсоток учнів, що продовжують навчання в профільній школі,
неухильно зростає в усіх країнах і становить нині близько 70 %.
3. Тривалість профільного навчання від 2 до 4 років з обмеженою кількістю
напрямів диференціації (два роки в англомовних країнах, три у Франції та три в
Німеччині).
4. Учні мають вибір щодо кількості навчальних курсів (від 15 до 25).
5. Кількість обов’язкових навчальних предметів порівняно з основною
школою зменшена (предмети природничого циклу є обов’язково).
Профільне навчання впроваджується в ліцеї (10–11(12) класи) для учнів
віком від 15 до 17 (18) років. Це той період, коли формуються соціальні
підвалини, ставлення до себе, до оточення, суспільства. Головні мотиваційні
лінії цього вікового періоду пов’язані з активним прагненням до особистісного
самовдосконалення,

самопізнання,

самовираження,

самоствердження,

самоусвідомлення [36].
З огляду на теоретичне і практичне значення дослідження науковометодичних засад навчання фізики, а також дослідження сучасного стану
профілізації закладів загальної середньої освіти на основі наказу МОН України
№ 834 від 27.08. 2010 р. «Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх

навчальних

закладів

ІІІ

ступеня»

маємо

можливість

сформулювали основи диференційованого навчання в ліцеї природничоматематичного напряму диференціації з такими профілями навчання: фізичний,
математичний, біолого-хімічний тощо. До таких основ належать:
По-перше, адаптування учнів ліцею природничо-математичного напряму
диференціації до умов і особливостей, суттєвих для науки фізики. Основою
такого процесу повинно бути впровадження компетентнісного, діяльнісного,
особистісно орієнтованого і технологічного підходів, що вможливить активне
формування в освітньому процесі стійкої психіки учнів, а також їх
мотиваційної спрямованості на навчання. Першочерговим завданням учителя
фізики в ході організації освітнього процесу на основі зазначених підходів у
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класах ліцею є виявлення рівнів знань, пізнавальної активності, самоорганізації,
темпу навчання кожного учня з метою складання індивідуальних планів роботи
щодо очікуваних результатів навчання.
По-друге, формування в учнів методологічних знань та вмінь, на
необхідності якого наголошували С. Гончаренко, О. Бугайов, О. Ляшенко,
Є. Коршак та ін. Застосування методологічного підходу до вивчення фізики
вможливлює розвиток логічного та творчого мислення, активізацію самостійної
пізнавальної діяльності учнів, формування вмінь та навичок застосування таких
операцій, як аналіз, синтез, порівняння, абстрагування.
По-третє, використання сучасних форм, методів і засобів навчання, яке
буде ефективним за таких умов: 1) системності процесу навчання фізики;
2) раціонального використанні навчального часу; 3) володіння вчителем
організаційними вміннями щодо формування і функціонування системи
дидактичних засобів і всього освітнього середовища; 4) володіння вчителем
психолого-педагогічними
дидактичних

засобів;

дидактичними

основами
5)

засобами

6) диференційованого

використання

формування

в

прийомів,

учнів

для

самонавчання

впливу

дидактичних

умінь

та

методів

і

користуватись

самовдосконалення;

засобів,

зумовленого

індивідуальними особливостями сприйняття інформації; 7) прогнозування
очікуваних

результатів

навчальної

роботи

учнів;

8) розвитку

творчої

майстерності вчителів.
По-четверте, застосування методів навчання, що відображають методи
фізики як науки (процес викладання фізики має базуватися на науковому
експерименті, методах емпіричного пізнання, фізичних теоріях і методах
теоретичного пізнання). Застосування таких методів навчання потребує
акцентування уваги на методологічних принципах фізики (відповідності,
відносності, причиновості, елементарності, збереження, симетрії тощо), а також
на основних закономірностях розвитку фізики.
По-п’яте, формування в учнів профільних класів елементів наукового
мислення шляхом розкриття логіки наукових досліджень; систематичного
залучення учнів до розв’язання навчальних проблем; виявлення причиновонаслідкових зв’язків фізичних явищ; формування вміння робити умовиводи за
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принципами індукції та дедукції.
По-шосте, формування експериментальних умінь і навичок (планувати
експеримент, користуватись лабораторним обладнання і вимірювальними
приладами, виконувати досліди і фіксувати результати, спостерігати явища чи
процеси, а також обробляти та аналізувати одержані результати). Так, в умовах
профільного навчання з метою ефективного формування експериментальних
умінь і навичок підвищують рівень проблемності лабораторних робіт – до
інструкції щодо виконання роботи додають декілька завдань творчого або
пошукового характеру.
По-сьоме, дотримання провідних принципів оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів. Складовими навчальних досягнень з фізики, що мають
оцінюватися, є: володіння теоретичними знаннями, уміння використовувати
теоретичні знання в процесі розв’язання задач чи вправ різного типу, володіння
практичними вміннями та навичками тощо [37]. Оскільки зміст контролю повинен
співвідноситись зі змістом навчання відповідного профілю, то для класів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації необхідне розроблення таких
завдань для тематичного та підсумкового контролю знань, які б сприяли підготовці
учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Саме таким вимогам, на
нашу думку, відповідає рейтингова система навчальних досягнень учнів.
Упровадження профільного навчання в ліцеї вможливлює введення:
елективних курсів, що мають за мету орієнтування і спрямування учнів з
урахуванням індивідуалізації навчання і його соціалізації; підготовку до
усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професійної
діяльності; спецкурсів, метою яких є ознайомлення учнів з фізичною картиною
світу

та

етапами

її

становлення;

методологічними

основами

фізики;

факультативів, зміст яких залежить від динаміки розвитку технологій та змін,
що відбуваються в структурі інтересів учнів.
Таким чином, профільне навчання дає широкі можливості вчителю щодо
залучення учнів до дослідницької діяльності. Але при цьому необхідно
відзначити, що введення профільного навчання в ліцеї є необхідною умовою
ефективного розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики, але
не головною.
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4.3.2. Ефективна педагогічна взаємодія з орієнтуванням на
особистісний розвиток учнів
Потреба розв’язання проблеми ефективної педагогічної взаємодії з
орієнтуванням на особистісний розвиток учнів продиктована не лише
завданнями школи сьогодення, а й потребами виховання в перспективі. У
роботі розглядаємо педагогічну взаємодію учасників освітнього процесу як
систему взаємного впливу суб’єктів, залучених до спільної цілеспрямованої
діяльності, що відбувається через взаємоузгоджені дії агентів освітнього
процесу в ході педагогічної комунікативної акції.
Розгляд

педагогічної

взаємодії

як

системного

явища

дозволив

Л. Велитченку побудувати системну модель такої взаємодії, згідно з якою
педагогічна взаємодія відтворює ознаки соціальної й освітньої систем,
базується на досвіді соціальної, соціально-психологічної, міжособистісної
взаємодії та відповідних механізмах соціалізації, інтеграції, ідентифікації [38].
Відповідно до цієї моделі реальністю педагогічної взаємодії є особистісні та
діяльнісні зв’язки вчителя та учня, що за умови узгодженості діють як єдиний
суб’єкт стосовно спільного об’єкта. Ці взаємозв’язки відображаються у
свідомості суб’єктів взаємодії як факти відображення особистісних та
діяльнісних стосунків, що збагачують досвід спілкування.
Переконані, що системна модель педагогічної взаємодії важлива для
педагогів-дослідників тим, що дає зрозуміти: педагогічна взаємодія ґрунтується
на процесах соціальної перцепції (сприймання, розуміння і оцінювання людьми
соціальних об’єктів (інших людей, самих себе, груп, соціальних спільнот
тощо)) [39], розумінні та інтерпретації результатів у суб’єкт-суб’єктних
відносинах у системі «вчитель–учень» та їх подальшій трансформації в
суб’єктно

значущі

психологічні

утворення

[38].

Отже,

загальними

психологічними умовами ефективної педагогічної взаємодії є усвідомлення
вчителем та учнями суб’єкт-суб’єктних зв’язків та узгодженість спільних
власних дій з діями іншого учасника взаємодії.
Поділяємо думку І. Підласого, згідно з якою ефективна педагогічна
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взаємодія

повинна

мати

особистісно

орієнтовану

спрямованість,

як

віддзеркалення визначних досягнень ринкового демократичного способу життя й
новітніх здобутків педагогіки: 1) пошанування демократичних свобод громадян,
насамперед права на вільний вибір освіти; 2) тривалий досвід функціонування
освіти в ринкових умовах, що призвело до її повного переорієнтування на
задоволення потреб громадян; 3) поширення ідей гуманізації освіти, коли
людину визнають вищою цінністю; 4) забезпечення реальної можливості
повного задоволення потреб кожної людини відповідно до її намірів, цілей,
життєвої стратегії [40, с. 110–111].
Особистісно орієнтований підхід в освіті передбачає взаємні довірливі й
шанобливі стосунки між учителем та учнем, що дає можливість ефективно
спілкуватися, а також адекватно залучати до цього процесу особистісний досвід
(почуття, переживання, емоції, відповідні їм дії та вчинки) суб’єктів освітньої
комунікації. При цьому має дотримуватись певна умова партнерської взаємодії:
від максимальної допомоги педагога учням у процесі вирішення навчальних
завдань до поступового зростання власної активності учнів, а також до повної
саморегуляції в навчанні й появи відносин партнерства між ними. Відповідно,
перехід до нових форм співробітництва «уможливлює самозміну суб’єкта
навчання, що самостійно прокладає собі шляхи саморозвитку» [41, с. 90].
На думку О. Яфарової, у контексті особистісно орієнтованої парадигми
педагогічна взаємодія повинна мати індивідуальний характер, що проявляється
у відносно стійкій індивідуально своєрідній системі методів, прийомів,
способів розв’язання педагогічних задач, яку (систему) свідомо або стихійно
залучає вчитель з метою оптимальної відповідності власної індивідуальності
реальним цілям, умовам та задачам педагогічної взаємодії [42, с. 22].
Науковець окреслює три напрями формування індивідуального стилю
педагогічної взаємодії: 1) принципова зміна системи взаємодії шляхом
формування нових навичок комунікації суб’єктів взаємодії; 2) зміна
особистості суб’єктів взаємодії, що проявляється як у зовнішньому вигляді
(мова, емоційність, форми спілкування), так і у формуванні елементів
професійної свідомості,

що фактично може розглядатися як зростання
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професійного світогляду (професійна увага, пам’ять, мислення, емоційновольова сфера); 3) зміна установки суб’єкта відносно іншого суб’єкта, що має
прояв у трьох сферах: когнітивній (на рівні інформованості про інший суб’єкт,
міри усвідомленості його значущості); емоційній (виражається в зацікавленості
іншим суб’єктом, у прагненні до взаємодії з ним); практичній (виражається в
усвідомленні всіх реальних можливостей впливу на об’єкт) (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Напрями формування індивідуального стилю педагогічної взаємодії
Відповідно, результатом формування індивідуального стилю педагогічної
взаємодії є перехід від установки діяти на інший суб’єкт до виникнення
потреби у взаємодії, що, у свою чергу, свідчить про становлення професійної
культури [42, с. 22].
Таким чином, ефективна педагогічна взаємодія з орієнтуванням на
особистісний розвиток учнів є однією з головних умов реалізації педагогічної
моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею.
4.3.3. Взаємодія закладів загальної середньої і вищої освіти
У теперішній час можемо з упевненістю констатувати, що внутрішній
потенціал відновлення закладу загальної середньої освіти практично вичерпано
як через об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Відтак, взаємодія закладів
загальної середньої і вищої освіти сьогодні є не бажанням окремих шкіл, а
потребою всієї системи освіти.
Саме заклад вищої освіти має сприяти процесу входження учня ліцею в
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дослідницьку діяльність і, більше того, бути центром організації такої діяльності.
Зазначена взаємодія має проявлятися в наданні можливості учням працювати в
лабораторіях закладу вищої освіти; участі викладачів таких закладів в підготовці
учнів до олімпіад, конкурсів; участі викладачів в учнівських дослідницьких
проектах, науково-практичних конференціях; проведенні предметних олімпіад,
семінарів, конкурсів на базі закладу вищої освіти.
На жаль, ситуація в питанні взаємодії закладів загальної середньої і вищої
освіти, як показало наше багаторічне дослідження, має низку проблем. Поперше, така взаємодія в плані організації дослідницької діяльності учнів ліцею
природничо-математичного

напряму

диференціації

має

переважно

односторонній характер: 1) спеціалісти закладу вищої освіти мають можливість
провести якісну експертизу багатої інформаційної бази, що напрацював заклад
загальної середньої освіти за багато років свого функціонування; 2) заклад
загальної середньої освіти є базою практики для набуття та вдосконалення
методичних навичок студентів, які незабаром отримають диплом учителя фізики.
Результати опитування учнів ліцеїв ряду шкіл Закарпатської, Чернігівської і
Сумської областей показали, що 4 % учнів у процесі виконання дослідницької
діяльності отримують консультації від викладачів закладів вищої освіти; 2 %
учнів використовують експериментальне обладнання університетських кафедр у
процесі дослідницької діяльності; 4 % учнів задіяно в науково-практичних
конференція та конкурсах, що проходять у стінах таких закладів.
Глибоко переконані, ситуацію можна покращити за рахунок введення
викладачів закладів вищої освіти до штату позашкільних закладів освіти в ролі
керівників науково-дослідницьких відділів з фізики та астрономії. Такий підхід,
як показав власний досвід, має декілька позитивних сторін: по-перше,
експериментальною базою гуртка з фізики (астрономії) стає лабораторія
(лабораторії) закладу вищої освіти (у нашому випадку експериментальною
базою гуртка з фізики та астрономії стали фізичні лабораторії Глухівського
НПУ ім. О. Довженка); по-друге, активне залучення учнів до дослідницької
діяльності з фізики, починаючи із сьомого класу, дає можливість поступово
ознайомлювати юних дослідників зі специфікою такої діяльності, вимогами до
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неї, фізичним обладнанням та правилами поводження у фізичних лабораторіях;
по-третє, найбільш активних учнів-гуртківців керівник може долучати до
студентської дослідницької групи, якою він керує (результати такого підходу
висвітлено в декількох публікаціях автора [43–46]); по-четверте, виконуючи
0,5 ставки керівника науково-дослідницького відділу (гуртка), викладач
отримує заробітну плату, що вже заохочує до проведення такої роботи.
Більше того, тісна співпраця викладачів закладів вищої освіти з учителями
й учнями дає можливість упроваджувати власні напрацювання в курси
викладання

предметів

як

фізико-математичного,

так

і

методичного

спрямування. Такий підхід неодноразово використано у низці авторських
навчальних посібників для вищої школи [47–52].
Єдиною перепоною залучення викладачів закладів вищої освіти до штату
позашкільних закладів освіти є їх територіальне розташування. Для прикладу
візьмемо Сумську область, що має чотири заклади вищої освіти, три з яких
розташовані в обласному центрі, один – у районному центрі (м. Глухів), три
філії і сорок дев’ять закладів позашкільної освіти. Відповідно, тільки в 15 %
закладів позашкільної освіти викладачі закладів вищої освіти можуть
працювати в якості керівників відділів (керівників гуртків).
Гуртківці й учні решти закладів освіти області можуть використовувати
допомогу викладачів у дистанційному форматі або періодично приїжджати до
викладача-консультанта. Така форма співпраці особливо важлива для учнів
малокомплектних шкіл (сільська місцевість), матеріально-технічна база з
фізики

в

яких

практично

відсутня,

що

унеможливлює

проведення

дослідницької роботи учнями на основі шкільного обладнання. Проблема, на
наш погляд, дуже важлива, оскільки, за даними Управління освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації, кількість таких шкіл у деяких
районах області «зашкалює» – найбільша кількість малокомплектних шкіл
сільської місцевості в Ямпільському (100 %), Середино-Будському (100 %),
Путивльському (95 %), Липоводолинському (94,1 %), Білопільському (90,9 %),
Конотопському (80,8%), Глухівському (80 %), Недригайлівському (78 %)
районах [53].
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Розвиваючи тему взаємодії закладів загальної середньої й вищої освіти,
поділимося прикладом співпраці учнів шкіл м. Глухів Сумської області,
кафедри фізико-математичної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка та
дослідницько-експериментального

відділу

Глухівського

міського

центру

позашкільної освіти, що на основі укладеного договору про співпрацю
розвивають і впроваджують нові форми взаємовідносин між освітніми
установами загальної та вищої ланок.
Не один рік триває кропітка дослідницька робота учнів закладів загальної
середньої освіти міста з різних проблем у галузі фізики та астрономії на базі
дослідницько-експериментального

відділу

Глухівського

міського

центру

позашкільної освіти. За ці роки автор дослідження як керівник гуртка з фізики і
астрономії цього відділу разом з вихованцями неодноразово брав участь у
різних конкурсах та проектах (доповіді на науково-практичних конференціях
кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського НПУ імені
Олександра Довженка, захист науково-дослідницьких робіт з фізики та
астрономії у форматі Малої академії наук України, участь у національному
етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF
2014–2015, взаємодія членів гуртка з фізики та астрономії зі студентськими
науково-дослідницькими групами і т. ін. [54–58]).
Розглянемо дослідницьку роботу, виконану групою дослідників, до складу
якої ввійшли члени гуртка «Фізика та астрономія» (учні 10 та 11 класів), а
також студенти освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 014
Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика).
Особливістю роботи є те, що в процесі її виконання було задіяно сучасне
фізичне

обладнання

лабораторії

спектроскопії

фізичного

факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тема роботи: Ультразвук та його використання.
Мета дослідження – закріпити теоретичний матеріал з теми «Ультразвук»;
навчитися працювати з ультразвуковим диспергатором УЗДН-А та установкою
Інтегра Прима.
Об’єкт дослідження – фізичні основи поширення ультразвуку в різних
середовищах.
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Предмет дослідження – процес отримання суспензій та емульсій в
ультразвуковому полі.
Завдання дослідження: 1) ознайомитися з науковими роботами з акустики
та

застосування

ультразвуку;

2)

з’ясувати

способи

отримання

в

ультразвуковому полі емульсій та суспензій; 3) оволодіти процесом отримання
емульсій та суспензій за допомогою ультразвукового диспергатора УЗДН-А;
4) отримати 2D та 3D зображення поверхонь зразків оксиду алюмінію Al2О3 за
допомогою установки Інтегра Прима та проаналізувати отримані зображення;
5) зробити висновки та оформити звіт про роботу.
Дослідницька група з’ясувала, що одним зі способів отримання емульсій та
суспензій є розташування вихідних компонентів систем в ультразвуковому полі.
Значний внесок у дослідження ультразвукових явищ та кавітаційних ефектів
зробили Б. Агранат [59] та Г. Ходаков [60], які досліджували методи отримання
високодисперсних порошків та механічні методи подрібнення речовин.
Хоча перші ультразвукові дослідження були виконані ще в ХІХ столітті,
основи широкого практичного застосування ультразвуку були закладені
пізніше – у першій половині ХХ ст. Як галузь науки і техніки ультразвук
особливо бурхливо розвивався в кінці ХХ століття. Як зазначає Б. Агранат, це
пов’язано із загальним прогресом акустики як науки і, зокрема, зі становленням
і розвитком таких її розділів, як нелінійна та квантова акустика, а також з
розвитком фізики твердого тіла, електроніки й особливо з народженням
квантової електроніки [59, с. 12] .
Дослідницька група з’ясувала, що ультразвук – це механічні пружні
коливання частинок середовища та хвилі, що відрізняються від звуку вищою
частотою коливань (понад 20 кГц), а тому не сприймаються вухом людини. В
ультразвуковому діапазоні частот порівняно легко отримати направлене
випромінювання; ультразвукові коливання добре піддаються фокусуванню,
внаслідок чого підвищується інтенсивність ультразвукових коливань у певних
зонах дії.
Ультразвук має низку специфічних властивостей, що обумовлюють його
широке використання в різних сферах людської діяльності. Ці особливості
пов’язані із високою частотою і, відповідно, малою довжиною хвилі, що
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визначає променевий характер поширення ультразвуку, а також можливістю
досягнення великих значень інтенсивності.
Одним з ефективних методів застосування ультразвуку є диспергування
порошків, волокнистих та кристалоподібних речовин з метою подальшого
електромікроскопічного дослідження. Ультразвукова обробка дає змогу
отримати високодисперсні речовини.
У процесі виконання експериментальної частини дослідження пошуковою
групою з метою приготування емульсій та суспензій було використано
ультразвуковий диспергатор УЗДН-А – компактну настільну ультразвукову
установку універсального застосування, що не потребує спеціальної підготовки
оператора під час експлуатації й обслуговування (рис. 4.5 а). Ультразвуковий
диспергатор дозволяє препарувати об’єкти із кристалічних, порошкоподібних,
волокнистих й інших речовин, наносити їх на плівку-підкладку в процесі
електронно-мікроскопічного дослідження.
Диспергатор виконаний у вигляді настільної установки і за конструкцією
становить стійку, в якій розміщені блок живлення і шумозахисна камера, стінки
та дверцята якої армовані звукоізоляційним матеріалом. На вертикальній стінці
всередині камери закріплений штатив для установки й переміщення робочого
випромінювача. Концентратор випромінювача має вихід під різьбу, що
дозволяє встановлювати на нього робочі насадки різної конструкції, якими
комплектується диспергатор, забезпечуючи цим його широке використання.
Прилад оснащений таймерним пристроєм з автоматичною витримкою часу
диспергування.
Емульсії та суспензії дослідники отримали шляхом диспергування таких
речовин, як олія, крейда, камфорна олія, порошок оксиду алюмінію.
Диспергування кожної речовини проводилося в двох різних середовищах: у
дистильованій воді та спирті. У вказані середовища додавали поверхневоактивні речовини для зниження поверхневого натягу та полегшення перебігу
явища кавітації [61, с. 91]. Диспергування кожного зразка проводилося 15, 25,
45 та 50 хв.
Подальший аналіз зразків дослідницька група проводила в лабораторії
спектроскопії фізичного факультету Київського національного університету
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імені Тараса Шевченка на установці ІНТЕГРА Прима (рис. 4.5 б), в основу
роботи якої покладено принцип 341кандувальної зондової мікроскопії.

Ультразвуковий диспергатор
УЗДН-А

а)

Установка Інтегра Прима

б)

Рис. 4.5. Зображення приладів, на яких виконувалося дослідження
Можливості приладу охоплюють понад 40 вимірювальних методик, що
дозволяє вивчати фізичні й хімічні властивості поверхні зразка з високою
точністю та роздільною здатністю. Проведення вимірювань можливе в різних
середовищах – на повітрі, в контрольованій атмосфері, в рідині. Керувальна
електроніка нового покоління дозволяє працювати у високочастотних режимах
(до 5 мГц).
Так, у результаті сканування зразків оксиду алюмінію Al2O3 були отриманні
2D і 3D зображення поверхні та фотографії частинок (рис. 4.5 а та 4.6 б).

2D - зображення
поверхні Al2O3

3D - зображення
поверхні Al2O3

а)
б)
Рис. 4.6. Зображення зразків, отриманих за допомогою Інтегра Прима
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У процесі аналізу отриманих зображень пошукова група встановила, що
величина зерен коливається в межах 2÷4 мкм, а поверхня кристалів є
голчастою. На основі фотографії зерен оксиду алюмінію Al2O3 (рис. 4.7),
аналізуючи їх взаємне розташування та порівнюючи розміри зерен з розмірами
голки зондового мікроскопа (10 мкм), дослідники зробили висновки про
розподіл частинок в емульсії та про середні розміри зерен пропонованого
зразка (як видно з фотографії, розподіл частинок має відносно рівномірний
характер; переважна кількість частинок має розмір 4–6 мкм).
На процес диспергування, як показали дослідження, впливають частота,
інтенсивність ультразвуку, час оброблення, а також поверхневий натяг.
Дослідники з’ясували, що подрібнення найбільш інтенсивно відбувається в
перші 15–20 хв, а найвищий ступінь диспергування було досягнуто в
середовищі дистильованої води.

Рис. 4.7. Фотографія зерен Al2O3 та голки зондового мікроскопа
(товщина голки 10 мкм)
Після виконання дослідження учасники проекту зробили висновки та
окреслили напрями подальших досліджень, спрямованих на вивчення:
1) процесів відокремлення твердої фази речовини від рідкої, що має винятково
важливе значення в технології гідрометалургійних процесів, а також
інтенсифікації процесів розподілення суспензій; 2) впливу ультразвуку на
подрібнення порошків, що дасть можливість вивчити фізичну природу зміни їх
питомої поверхні та використовувати результати досліджень для регулювання
властивостей структури нових матеріалів.
Приклад виконання іншої роботи, що стосувалася дослідження життя і
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наукової

діяльності

земляка,

вченого-астрофізика

Йосипа

Самуїловича

Шкловського, наведено в публікаціях автора [62–64].
Таким чином, власний досвід організації спільної дослідницької діяльності
учителів, учнів, студентів і викладачів закладів загальної середньої і вищої
освіти доводить: 1) у всіх учасників такого процесу збагачується досвід
дослідницької діяльності (від чіткого усвідомлення проблеми, мети діяльності
та завдань, що стоять перед групою, до аналізу отриманих даних з
формулюванням висновків та репрезентації власної діяльності); 2) стратегія
використання елементів дослідницької діяльності як засобу підготовки
випускника закладу загальної середньої освіти до самостійної пошукової
діяльності і вчителя до творчої професійної діяльності перетворюється з
бажаного на необхідний елемент освітньої діяльності.
4.3.4. Організація взаємозв’язку класної та позакласної діяльності
учнів ліцею
Взаємозв’язок класної та позакласної діяльності учнів є одним з ефективних
засобів як розвитку гармонійної особистості учня ліцею, так і розширення його
кругозору,

формування

мотиваційної

спрямованості

до

навчальної

та

дослідницької діяльності, підвищення активності учня як суб’єкта освітнього
процесу; творчої співпраці учня з учнем, учня з учителем, учня з батьками;
орієнтування учня на успіх; варіативності форм організації освітнього процесу,
засобів та умов діяльності; розвитку загальнолюдських цінностей.
Однак ціла низка причин, здебільшого економічного характеру, призвела
до згортання в більшості закладів загальної середньої освіти позакласної роботи
як такої. Частково функцію залучення учнів до позакласної роботи взяли на
себе позашкільні заклади освіти. Так, з 12–15 членів гуртків «Фізика та
астрономія» закладів позашкільної освіти міст Суми, Шостка, Путивль, Глухів,
Кролевець

є

поодинокі

представники

11 класів,

домінантна

кількість

представників 10 класів (ядро гуртка та опора керівника) і представники 7–9
класів (як правило, учні 9 класів). Відсутність учнів 11 класів у складі гуртків
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зазначеного

профілю

пояснюємо

активною

фазою

підготовки

одинадцятикласників до складання ЗНО, незважаючи навіть на те, що серед
предметів, з яких ведеться підготовка, є фізика, а також індивідуальним стилем
дослідницької діяльності для тих учнів 11 класів, які працюють у системі МАН.
Таким чином, провідним видом навчальної діяльності, яку виконують учні
ліцею, є виконання домашнього завдання та розв’язування тестових завдань з
репетитором. Позакласну роботу з фізики (астрономії) сучасні заклади
загальної середньої освіти практично втратили, а тому студіювання питання
взаємозв’язку класної та позакласної роботи учнів ліцею з фізики в умовах
функціонування сучасної школи є вкрай актуальним.
4.3.5.

Якісне

матеріально-технічне

забезпечення

освітнього

процесу
Аналіз освітнього процесу з фізики в закладах загальної середньої освіти
показав, що сьогодні процес експериментальної діяльності учнів з фізики
(демонстраційний експеримент, фронтальні роботи та роботи лабораторного
практикуму) масово переходить у площину віртуального експерименту.
Особливо це стосується шкіл сільської місцевості, та й для міських шкіл такі
технічні засоби навчання як, мультимедійний проектор, мультимедійна дошка,
ноутбук, планшет і смартфон уже стали панацеєю. За таких умов частково
вирішує зазначену проблему за таких умов активне залучення учнів до
дослідницької діяльності, адже часто результатом такої діяльності стають
фізичні прилади

та установки, які суттєво поповнюють матеріальну базу

кабінету фізики.
Порівняльний аналіз стану матеріально-технічної бази кабінетів фізики
закладів загальної середньої освіти та фізико-технічних лабораторій закладів
вищої освіти засвідчує, що ідеальним варіантом для успішної дослідницької
діяльності учнів ліцею природничо-математичного напряму диференціації є
саме університетські лабораторії. За таких умов у виграшній ситуації є школи
тих міст, де є заклади вищої освіти або їх філії, що дозволяє учням ліцею
систематично використовувати обладнання їх лабораторій.
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Складніша ситуація з рештою шкіл. Частково проблему вдається вирішити
за рахунок періодичних поїздок учнівських дослідницьких груп до університету
(університетських лабораторій), розташованого в іншому місті. Що ж до
закладів загальної середньої освіти, розташованих у сільській місцевості, то, як
свідчить практика, дослідницька діяльність учнів таких шкіл перебуває в
найгіршому стані. Причин такої ситуації декілька: по-перше, практично
стовідсоткова застарілість матеріально-технічної бази фізичних кабінетів
(подекуди її повна відсутність); по-друге, недостатня кількість годин фізики
(частка ставки) в таких закладах змушує «тримати» одного вчителя на дві–три
школи. Останнє, у свою чергу, призводить до часткової або повної відсутності
уваги з боку вчителя до матеріально-технічної складової кабінету фізики.
4.3.6. Залучення батьків до дослідницької діяльності учнів
Багаторічна практика залучення учнів ліцею до позакласної й позашкільної
роботи в процесі навчання фізики показала, що спільна дослідницька діяльність
учнів і батьків заслуговує на особливу увагу. У процесі такої діяльності
створюються фізичні прилади й установки, які, по-перше, є окрасою кабінету
фізики школи і предметом особливої гордості вчителя фізики за своїх учнів, подруге, робочим фізичним приладом на довгі роки.
Пояснюємо це тим, що доступ батьків до професійних верстатів і агрегатів
за місцем їхньої роботи допомагає втілити конструкторський задум дітейдослідників. Саме тому на початковому етапі розроблення дослідницького
проекту, одним з результатів якого має стати самостійно виготовлений прилад
відносно складної конструкції, необхідно намагатися залучити до складу
дослідницької групи батьків, які працюють на підприємстві і бажають бути
«позаштатними» учасниками дослідницького проекту.
Одним із гарних прикладів використання «батьківського ресурсу» є робота
«Визначення довжин хвиль, що відповідають лініям у спектрі випромінювання
криптону за допомогою дифракційної ґратки» [65]. У процесі розроблення
цього проекту за кресленнями учнів батьки на підприємстві виготовили
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складові частини гоніометра – приладу для вивчення спектрів випромінювання
речовин. Сам прилад вийшов вдалим і плідно використовується впродовж
останніх років в багатьох закладах загальної середньої освіти.
Іншим прикладом результативної взаємодії учнів і їхніх батьків є робота
над

проектом

«Пірометричний

клин

та

його

використання»

[66].

Пірометричний клин – простий і дотепний прилад, за допомогою якого
дистанційно вимірюють температуру нагрітих тіл. Прилад становить клин,
виготовлений із зеленого скла, товщина якого плавно збільшується від одного
кінця до іншого. Клин рухається в металевому корпусі з отвором для
спостереження нагрітого тіла (рис. 4.8). Складові приладу (пластини з
органічного скла) було виготовлено батьками учнів на підприємстві за
заздалегідь розробленими кресленнями. Один з батьків долучився й до
градуювання приладу, про що сказано далі.

Рис. 4.8. Загальний вигляд пірометричного клина
На верхній частині клина учні нанесли шкалу температур (проградуювали
прилад), скориставшись тілом, температура якого відома або яку можна
визначити. З цією метою дослідницька група учнів завітала до лабораторії з
оптики при кафедрі фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського
національного педагогічного університету імені Олексндра Довженка. Обраним
тілом стала нитка розжарення електричної лампочки потужністю 150 Вт, для
визначення температури нитки якої учні під керівництвом консультанта
використали оптичний пірометр і отримали залежність температури нитки
розжарення лампи від напруги на ній (таблиця 4.1).
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Таблиця 4.1
Залежність температури нитки розжареня пірометра від напруги
Напруга на лампі
70
80
90
100 110 120 130 140 150
U, В
Температура нит1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
ки розжарення t, ˚С

Використовуючи дані таблиці, учні проградуювали пірометричний клин,
дивлячись крізь нього на нитку розжарення лампи з одночасним пересуванням
рухомої частини клина до тих пір, поки синьо-зелений колір нитки розжарення
(рис 4.9 а) не зміниться на червоний (рис 4.9 б).

Рис. 4.9. Зміна кольору нитки розжарення електричної лампи залежно від
товщини пірометричного клина
При такому взаємному положенні рухомої і нерухомої частин клина учні
роблять маркером риску на верхій площині рухомої частини клина. Аналогічні
операції

виконані

для

інших

температур

(рис. 4.10).

Таким

чином,

проградуювавши пірометричний клин, учні мають можливість визначати
температуру тіл розжарення в межах 1300–2100˚С.

Рис. 4.10. Пірометричний клин з нанесеною температурною шкалою
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Для більшої зручності визначення температури розжарених тіл в
окреслених температурних межах учні запропонували скористатися графічною
залежністю температури розжареного тіла від товщини пірометричного клина
(ри. 4.11).

Рис. 4.11. Залежність товщини шару розчину діамантового зеленого від
температури, при якій відбувається зміна кольору розжареного тіла
від синьо-зеленого до червоного
Таким чином, практика залучення учнів ліцею до дослідницької діяльності
в процесі навчання фізики показала, що використання «батьківського ресурсу»
дозволяє виготовити якісні прилади, що стануть гарним доповненням
матеріальної бази кабінету фізики на довгі роки. Сама ж проблема активного
залучення батьків до навчально-пізнавальної діяльності дітей потребує
подальшого вивчення з боку психологів та педагогів [57; 58; 65–68].
4.4.

Змістове

наповнення

методичної

системи

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики
Однією з найважливіших задач, що нам необхідно вирішити в межах
дослідження, є, безперечно, розкриття технології організації дослідницької
діяльності учнів ліцею, основна мета якої – розвиток дослідницької
компетентності учнів та допрофесійних навичок як основи профільної освіти
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[69–71]. Виходячи з цієї функції дослідницької діяльності в ліцеї, можемо
говорити про організацію такої діяльності та орієнтування на певні результати,
передбачені відповідним віковими особливостями.
З кожного розділу фізики учням ліцею запропоновано проекти, веб-квести
та експериментальні задачі. Проекти, пропоновані учням ліцею до виконання,
належать до досліджень двох типів, а саме: 1) проекти, складені на основі
аналізу статей науково-методичного журналу «Фізика та астрономія в рідній
школі» (позначено СЖ – сторінки журналу); 2) авторські дослідницькі проекти
(позначено АП – авторський проект).
Розв’язання експериментальних задач з фізики набуває важливого
значення, оскільки, по-перше, дозволяє реалізувати перехід від абстрактного до
конкретного; по-друге, уможливлює вчительський контроль щодо повноти та
правильності засвоєння фізичних законів та понять; по-третє, розвиває
експериментаторські здібності в учнів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню
ефективності їхньої дослідницької діяльності в цілому; по-четверте, сприяє
формуванню політехнічних знань в учнів. При цьому, за результатами власних
спостережень

стосовно

використання

подібних

задач,

відзначимо,

що

особливим «попитом» в учнів користуються задачі прикладного змісту. Це
пояснюється тим, що такі задачі, моделюючи певні виробничі ситуації, цікаво
розгортають сюжет виробничої практики, перебігу фізичного явища або
процесу, інформаційно насичують процес їх розв’язання, мають у своїй основі
інформаційно-задачну модель профільного навчання учнів, що, безперечно,
підкреслює їхню профорієнтаційну цінність.
У даному пункті роботи наведемо приклади проектів, веб-квестів і
експериментальних задач з фізики. Повний спектр таких завдань, що є
складником методичної системи розвитку дослідницької компетентності учнів
ліцею природничо-математичного напряму диференціації, відображено у
роботах [15; 72–74].
4.4.1. Механіка (10 клас)
Традиційно курс фізики в ліцеї розпочинається з вивчення розділу «Механіка»,
де йдеться про найпростіші форми руху. Матеріал цього розділу не створює
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значних труднощів для учнів під час формування початкових фізичних уявлень і
слугує ефективному вивченню інших розділів. Науковою базою шкільного курсу
механіки є класична механіка як складова фізики як науки [71, с. 46].
Вивчення механіки розпочинається з кінематики, де розглядають
механічний рух тіл без урахування їх взаємодії з іншими тілами. Вивчення
першої частини розділу «Кінематика» спрямоване на формування в учнів
понять «матеріальна точка», «механічний рух», «система відліку» та
ознайомлення з фізичними величинами, що механічний рух характеризують:
шлях, траєкторія, переміщення, швидкість. Саме в цій частині формулюється та
розв’язується основна задача механіки для прямолінійного рівномірного руху.
У другій частині кінематики вивчають прямолінійний нерівномірний рух;
вводять поняття «середня та миттєва швидкості», «прискорення», виводять
формулу для знаходження переміщення за рівноприскореного руху. У якості
прикладу рівноприскореного руху розглядають вільне падіння тіл та
прискорення

вільного

падіння.

Завершують

вивчення

другої

частини

кінематики розглядом криволінійного руху, окремим випадком якого є рух по
колу.

Запроваджуються

поняття

«доцентрове

прискорення»,

«період

обертання» та «частота обертання».
Вибудовуючи систему дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення
кінематики, потрібно враховувати те, що характерною особливістю цього
розділу механіки є використання графічного методу під час з’ясування
залежностей між фізичними величинами, що описують механічний рух. З цієї
причини до дослідницької діяльності учнів 10 класу варто додати спектр
завдань, до яких належать проекти, веб-квести та експериментальні задачі,
виконуючи які учні мали справу з графіками функцій. Покажемо це на окремих
прикладах.
Розділ 1. Кінематика
Проекти
Проект 1 (СЖ). Фізика, астрономія та математика в житті й
творчості Тараса Шевченка. План виконання проекту: 1) ознайомтеся з
однойменною статтею Л. Гриценка в журналі «Фізика та астрономія в рідній
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школі» (№ 1, 2014 р.); 2) визначте, які праці природничого спрямування
цікавили Тараса Шевченка; 3) опишіть конструктивні особливості та принцип
роботи гальванопластичного апарата, про який мріяв поет; 4) зробіть висновки;
5) складіть портфоліо проекту. Допоміжна література: Гриценко Л. Фізика,
астрономія та математика в житті Тараса Шевченка. Фізика та астрономія в
рідній школі. 2014. № 1. С. 21–25.
Веб-квести
Веб-квест 1. Траєкторія польоту на Місяць, або як український самоук
американцям проклав шлях на Місяць. Міжпланетні подорожі – що може бути
цікавішим?! У 1916 р. дев’ятнадцятирічний полтавський гімназист Олександр
Шаргей (Юрій Кондратюк) серйозно зайнявся теоретичними дослідженнями у
сфері міжпланетних подорожей. Не знаючи праць К. Ціолковського та
Ф. Цандера, у 1929 р. Олександр випускає працю «Завоювання міжпланетних
просторів». Цікавим і новаторським виявився той факт, що автор самостійно
вивів формулу космічного польоту та розрахував найекономнішу траєкторію
старту ракети. Через деякий час було визначено траєкторію польоту космічного
корабля на Місяць; розроблено загальну стратегію польоту людини на Місяць з
використанням

проміжних

баз-супутників;

теоретичні

розробки

спуску

космонавтів американські вчені перевірили теоретичним шляхом та практично
впровадили в процесі польоту «Аполлона».
Інформаційна група збирає інформацію про Юрія Кондратюка (Олександра
Шаргея), зокрема: біографічні дані; особливості траєкторії польоту космічного
корабля на супутник Землі та рух у зворотному напрямку; історію встановлення
пам’ятника вченому-самоуку американцями; які тіла космосу названо на честь
Юрія Кондратюка.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кондратюк_Юрій_Васильович
http://kpi.ua/ru/kondratiuk-photo
http://orenda.pl.ua/read/kondratjuk_jurij_vasiljovich
https://uk.wikipedia.org/wiki/Траса_Кондратюка
http://alternathistory.com/pervyi-chelovek-na-lune-trassa-kondratyuka
https://www.youtube.com/watch?v=W5c9Z2aOFkA
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http://rutube.ru/video/9cbb56398b4afd780aa544c8b0ce312e/
https://www.youtube.com/watch?v=R6NMUN0D83o
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів робить анімації траєкторії польоту космічного корабля на
Місяць та руху у зворотному напрямку та оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 1. Експерименти М. Ломоносова. У лабораторному журналі
М. Ломоносова наведено такі дані про результати вимірювання шляхів, що
долає тіло, що падає: «Тіла, падаючи, проходять у першу секунду 15,5
рейнських футів, за другу – 62, за третю – 139,5, за четверту – 248, за п’яту –
387,5 футів». За допомогою наведених М. Ломоносовим даних встановіть:
а) співвідношення між шляхами, що проходить тіло за рівні проміжки часу;
б) величину прискорення сили тяжіння, якщо 1 рейнський фут = 31,39 см.
Обладнання: кулька, секундомір, вимірювальна стрічка, фото(відео)камера.
Розділ 2. Динаміка
Проекти
Проект 2 (АП). Вивчення Всесвіту за допомогою гравітаційного
лінзування. Гравітаційне поле масивних об’єктів відіграє роль гігантського
природного телескопа, дозволяючи дослідити будову віддалених джерел
випромінювання. Гравітаційне лінзування є джерелом унікальної астрофізичної
інформації про квазари – найбільш віддалені від нас активні ядра галактик, для
яких роль «телескопів» відіграють більш близькі галактики. У 1936 р. в
американському журналі «Science» («Наука») з’явилась невелика стаття
А. Ейнштейна з назвою «Лінзоподібна дія зірки при відхиленні світла в
гравітаційному полі». У цій роботі розглядався випадок, коли на одному
промені зору розташовані дві зірки, одна за одною. Гравітаційне поле більш
близької зірки діє як збиральна лінза.
План

виконання

проекту:

1)

ознайомтеся

зі

змістом

публікації

А. Ейнштейна (див. Допоміжну літературу); 2) з’ясуйте фізичний зміст
коефіцієнта

підсилення

гравітаційної

лінзи;

3) проаналізуйте

наукову
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літературу з фізики та астрономії щодо об’єктів гравітаційного лінзування;
4) для обраних об’єктів проведіть розрахунки коефіцієнта підсилення сигналу;
5) проведіть астрономічні спостереження щодо виявлення обраних об’єктів;
6) зробіть висновки; 7) складіть портфоліо проекту. Допоміжна література:
Грудинін Б. О., Пастушенко М. О. Вивчення Всесвіту за допомогою
гравітаційного лінзування. Альманах QN (Qvestiones naturales) : зб. наукових
праць студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти
Вип. 4. Глухів, 2014. С. 30–38.
Веб-квести
Веб-квест 2. «Математичні начала натуральної філософії» І. Ньютона.
«Математичні

начала

натуральної

філософії» (лат. Philosophiæ

Naturalis

Principia Mathematica), або «Начала», є фундаментальною працею І. Ньютона, у
якій він сформулював закон усесвітнього тяжіння і три авторські закони, котрі
заклали основи класичної механіки.
За життя Ісаака Ньютона його основоположні твори «Математичні начала
натуральної філософії» вийшли двома виданнями: у 1687 р. тиражем близько
300 примірників і в 1713 р. – 700 примірників. Перший видавець цієї
фундаментальної праці Е. Галлей надіслав авторові в Кембридж 60 екземплярів,
прикрашених на титульній сторінці дозвільною візою: «Друк дозволено.
С. Пепіс, президент Королівського товариства. 5 липня 1686 р.» Декілька
примірників І. Ньютон подарував своїм колегам Бентлі, Локку, Грегорі та ін.
Інформаційна група збирає інформацію про «Математичні начала
натуральної філософії» І. Ньютона, зокрема: історія написання, короткий зміст
праці, значення роботи (рекомендовані сторінки):
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://kpi.ua/1233-photo
https://ukr.media/science/1332/
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica
https://www.youtube.com/watch?v=U4VJwMj2rMw
https://www.youtube.com/watch?v=XvZOdFZ-IPY
https://www.youtube.com/watch?v=bfiZ2mdUoNM
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Група експериментаторів шляхом експериментальних операцій отримує
дані взаємодії кількох тіл з метою подальшої перевірки законів динаміки.
Група аналітиків перевіряє на основі отриманих експериментальних даних
закони динаміки в інтерпретації І. Ньютона, викладені в книзі «Математичні
начала натуральної філософії».
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 2. Визначення тиску на поверхню. Визначте тиск на поверхню, що
чинять транспортні засоби, що вас оточують (вантажні автомобілі, трактори,
комбайни та т. ін.). Модифікацію транспортного засобу оберіть залежно від
наявності авто в регіоні проживання. Керуючись даними таблиці 4.2, визначте
граничні умови пересування обраних видів транспорту по різних поверхнях.
Зробіть висновки.
Таблиця 4.2
Значення граничного тиску для різних ґрунтів
Вид ґрунту
Замерзлий ґрунт
Глина м’яка, глинозем
Сухий пісок
Глина з піском, суглинок
Пісок крупний
Суха тверда глина, глинозем
Гравій

Граничний тиск, кПа
80–100
100
200
300
300
350
400

Обладнання: обрані транспортні засоби та їх технічні паспорти,
вимірювальна стрічка.
Розділ 3. Релятивістська механіка
Проекти
Проект 3 (СЖ). Сторінками історії – Спеціальна Теорія Відносності
(СТО). У журналі «Фізика та астрономія в сучасній школі» (№ 2, 2013 р.)
опубліковано статтю І. Корсуна «Історія створення теорії відносності», в якій
науковець простежує історичний шлях створення спеціальної теорії відносності
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– від відкриття явища аберації світла Д. Брадлеєм (1725 р.) до публікації
знаменитої праці А. Ейнштейна «До електродинаміки рухомих тіл» (1905 р.), в
якій, власне, і виклав основні положення СТО. Пропонуємо: 1) ознайомитися з
матеріалами статті; 2) зробити ескіз інтерферометра А. Майкельсона та
пояснити ідею досліду; 3) розкрити сутність теорії Х. Лоренца і А. Пуанкаре;
4) розкрити принципи та наслідки СТО; 5) скориставшись адресами освітніх
сайтів (див. Літературу), зробити презентацію з викладенням перебігу
дослідницької діяльності; 6) створити портфоліо проекту.
Веб-квести
Веб-квест 3. Парадокс субмарини. У рамках СТВ існує так званий
парадокс (парадокс Архімеда або парадокс Сапплі) – уявний експеримент у
рамках теорії відносності Ейнштейна, що приводить, як здається на перший
погляд, до тупикової ситуації.
Якщо припустити, що якась субмарина рухається під водою зі швидкістю,
близькою до швидкості світла, нерухомим спостерігачам вона буде здаватися
сплюснутою (відповідно до спеціальної теорії відносності Ейнштейна з точки
зору нерухомого спостерігача розміри об’єкта, що рухається зі швидкістю,
близькою до швидкості світла, зменшуються в напрямку руху). Густина її,
відповідно, повинна збільшитися, що неодмінно потягне її на дно. Але з точки
зору об’єкта на борту субмарини, екіпажу – все сприймалося б з точністю до
навпаки: вода навколо них стискається, а значить, стає більш щільною і
виштовхує човен на поверхню.
У 1989 р. Джеймс Сапплі вирішив цей парадокс з використанням
спеціальної теорії відносності. На честь нього цю задачу називають також
«Парадокс Сапплі». А у 2003 р. бразилець Джордж Матсас із Сан-Паулу
розглянув цей парадокс, використовуючи загальну теорію відносності. Обидва
вчених дійшли однакового висновку: субмарина буде занурюватися.
Інформаційна група збирає інформацію про «парадокс субмарини»
(рекомендовані сторінки):
https://uk.wikipedia.org/wiki
http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=265809
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https://sites.google.com/site/physicsparadoxesbytsar/paradoks-submarini
Експериментально-аналітична група на основі аналізу джерел, наданих
інформаційною групою, вивчає можливі варіанти розв’язання «парадоксу
субмарини».
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
4.4.2. Молекулярна фізика і термодинаміка (10 клас)
Сучасна програма викладання основ фізики в ліцеї природничоматематичного напряму диференціації об’єднує такі розділи, як молекулярна
фізика та теплові явища. Молекулярна фізика є тим стрижнем, навколо якого
вибудовується весь навчальний матеріал теплових явищ. Тому молекулярна
фізика дає можливість в процесі розгляду теплових явищ розуміти їх фізичну
основу, пояснювати, передбачати низку явищ, зв’язувати їх в одне ціле й
узагальнювати.
Особливістю вивчення молекулярної фізики та термодинаміки є те, що в
цьому розділі учні ознайомлюються з поведінкою якісно нового матеріального
об’єкта – системи, що складається з величезної кількості частинок (атомів і
молекул), і притаманної лише цьому об’єкту нової форми руху – теплової, що, у
свою чергу, обумовлює необхідність запровадження нових фізичних понять, не
властивих механіці (температура, внутрішня енергія, середня квадратична
швидкість молекул, теплова рівновага та ін.).
З погляду розвитку дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення
цього розділу фізики зауважимо, що його вивчення уможливлює використання
як типового фізичного обладнання, так і обладнання, виготовленого самостійно
(моделі, прилади, установки і т. ін.).
Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл
Проекти
Проект 4 (СЖ). Очисні системи. У статті Л. Матвєєвої та О. Мусіна
«Моделі очисних систем» (див. «Фізика в школі», № 6, 1987 р.) порушено
проблему створення найпростіших очисних систем, в основі яких лежать
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моделі різноманітних фільтрів. Робота останніх ґрунтується на затримуванні
пилоподібних частинок пористими матеріалами: тканиною, волокном, папером
тощо або ж вологими пилоутримувачами. Завдання проекту: 1) ознайомитись з
матеріалами публікації; 2) реалізувати моделі очисних систем, запропоновані
авторами

публікації:

пилоутримувача

модель

тканинного

ударно-інерційної

дії

фільтра;

(заохочуємо

модель

вологого

раціоналізаторські

пропозиції); 3) оцінити ступінь очищення кожної моделі; 4) подати пропозиції
щодо застосування вказаних моделей очисних систем у вашому регіоні;
5) зробити висновки; 6) скласти портфоліо проекту. Допоміжна література:
Матвеева Л. М., Мусин А. А. Модели очистительных систем. Физика в школе.
1987. № 6. С. 70–71.
Веб-квести
Веб-квест 4. Моделювання ефекту Джоуля-Томсона. У 2014 р. на конкурсі
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (відділення «Фізика
та астрономія», секція «Теоретична фізика») учениця 11 класу фізикотехнічного ліцею при ХНТУ та ДНУ Херсонської обл. О. Челпанова
представила роботу «Моделювання ефекту Джоуля-Томсона на прикладі
деяких реальних газів». У роботі проведено аналіз раціональності використання
реальних газів як робочого тіла в холодильних установках і системах опалення.
Юна дослідниця детально описала роботу циклів систем опалення і
холодильних установок, провела теоретичний розрахунок ККД та холодильного
коефіцієнта для циклів, у яких використовують класичне робоче тіло або
реальний газ.
За допомогою системи комп’ютерної математики MATLAB на основі
теоретичних залежностей проаналізовано раціональність використання того чи
іншого газу в якості робочого тіла, а також обчислено відповідні значення ККД
та холодильного коефіцієнта. Зроблено висновки стосовно доцільності
використання обраних газів у побуті. Ознайомтеся з теоретичними основами
ефекту Джоуля-Томсона та результатами роботи юної дослідниці. Оцініть
можливі конструкції одноступеневих холодильних машин та розрахуйте
характеристики однієї з них. Підготуйте звіт та зробіть висновки.
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Інформаційна група збирає інформацію про використання ефекту ДжоуляТомсона в холодильних установках; аналіз властивостей реальних газів та
можливостей їх використання в холодильних установках та системах опалення;
зміст науково-дослідницької роботи Оксани Челпанової. Рекомендовані
сторінки:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://bukvar.su/tehnologija/67442-Razrabotka-sistemy-avtomatizacii-holodilnoiy-ustanovki.html
http://ua-referat.com/
http://adrianalogvun.blogspot.com/2013/02/blog-post_1914.html
http://teplici.com.ua/opalennja-budinku-na-vodni-svoimi-rukami-gaz/
http://man.gov.ua/ua/
Група аналітиків розраховує: 1) одноступеневу холодильну машину, її
ККД та добирає компресор; 2) ефективність використання в системах опалення
в якості робочого тіла реальних газів (наприклад, гідрогену).
Рекомендовані сторінки:
http://studopedia.org/4-154503.html
http://litcey.in.ua/re
http://studopedia.su/13_45744_rozrahunok-ustatkuvannya-dlya-holodilnih.html
http://stroyka-gid.com.ua/zagalni-putanas/3617-vodneva-ustanovka-dlaopalena.html
http://krainamaystriv.com/threads/21202/
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 3. Вирощування кристалів (сила поверхневого натягу). У домашніх
умовах вивчіть процес утворення кристалів з таких речовин, як сіль, цукор,
алюмокалієві галуни, мідний купорос. Дослідіть і представьте графічно:
1) залежність сили поверхневого натягу від процесу кристалізації під час
вирощування кристала за різних температур; 2) залежність швидкості процесу
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кристалізації від температури розчину.
Обладнання: сіль, цукор, алюмокалієві галуни, мідний купорос, скляні
посудини.
Розділ 2. Основи термодинаміки
Проекти
Проект 5 (АП). Що можна зробити з відходів переробки льону та
конопель. Добре відомо, що Україна була потужним центром льонарства і
коноплярства. На жаль, сьогодні наша держава втратила світові позиції з
виробництва таких волокнистих культур, як льон і коноплі. Ринки цієї
продукції успішно завойовують Китай, Канада, Франція. Саме тому цю галузь
необхідно відроджувати.
Робота в цьому плані триває і сьогодні. Льон і коноплі стали екобрендом
України, з трести та насіння яких виробляють корисні, екологічно чисті,
органічні товари, причому в різних галузях – від будівельної, текстильної до
таких «тонких», як фармацевтична, косметологічна. Відходи виробництва
льону мають широкий спектр використання: з соломи льону одержують якісні
ізоляційні панелі – легкі, з низькою теплопровідністю. Короткий луб
переробляється недостатньо ефективно. В основному його використовують у
будівництві як паклю. Перспективною є технологія виготовлення композитних
матеріалів з використанням луб’яних волокон.
Пропонуємо проаналізувати спектр продукції з перероблення льону та
коноплі,

а

також

характеристиками.

ознайомитися
Оцінити

зі

звуко-

ефективність

їх

та

теплоізоляційними

використання

з

їх

метою

енергозбереження житлових будинків. План дослідження скласти самостійно.
Зробити висновки.
Експериментальні задачі
Задача

5.

Перевірка

закону

Бойля-Маріотта.

Експериментально

перевірити залежність об’єму певної маси газу від зміни тиску, якщо маса газу і
температура сталі. Встановити співвідношення між об’ємом і тиском
(рис. 4.12 а). Залежність об’єму газу від зміни тиску представити графічно.
Обладнання: висока скляна посудина (~ 40 см) з водою (1); скляна трубка
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завдовжки 40–50 см, закрита з одного кінця (2); вимірювальна лінійка з
міліметровими поділками; штатив для кріплення трубки і лінійки; барометранероїд.
Задача 6. Перевірка закону Гей-Люссака. Експериментально перевірити
залежність об’єму певної маси газу від зміни температури, якщо маса газу і
тиск сталі. Встановити співвідношення між об’ємом і температурою
(рис. 4.12 а). Залежність об’єму газу від зміни тиску представити графічно.
Обладнання: скляна трубка завдовжки 40–50 см, закрита з одного кінця;
скляна посудина з водою кімнатної температури; скляна посудина з гарячою
водою; вимірювальна лінійка з міліметровими поділками; штатив для кріплення
трубки і лінійки; пластилін.
Задача 7. Перевірка закону Шарля для ізобарного розширення газу.
Експериментально перевірити залежність тиску певної маси газу від зміни
температури, якщо маса газу й об’єм сталі. Встановити співвідношення між
тиском і температурою (рис. 4.12 б). Залежність тиску газу від зміни
температури представити графічно.
Обладнання: щільно закрита металева посудина (3), посудина з водою (2),
нагрівач (1), рідинній скляний термометр (4), кран (5), манометр (6).
Увага!

Експериментальну

перевірку

закону

Шарля

присутності вчителя.

а)

б)
Рис. 4.12. До експериментальних задач 5–7

виконувати

у
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4.4.3. Електродинаміка (11 клас)
У

процесі вивчення цього розділу учні ліцею отримують знання з

електродинаміки стаціонарних (статичні електричне та магнітне поля,
постійний струм, основи класичної електронної теорії) та нестаціонарних
(електромагнітна індукція, електромагнітні коливання, електромагнітні хвилі)
явищ. Такий підхід уможливлює формування єдиного підходу до вивчення
властивостей змінного електромагнітного поля.
Більше того, у курсі електродинаміки оптику викладають не на історичній
основі, а як частину загального вчення про електромагнітне поле, що реалізує
єдиний підхід до вивчення електромагнітних хвиль будь-якого діапазону частот
відповідно до сучасного розуміння природи світла в класичній теорії.
Водночас в електродинаміці відбувається поглиблення та узагальнення
відомостей про коливання та хвилі, вивчених у механіці. Тож цей розділ
програми має виняткове значення для формування наукової картини світу,
оскільки учні у процесі його опанування ознайомлюються з новою формою
матерії – електромагнітним полем.
Розділ «Електродинаміка» в шкільному курсі фізики посідає особливе
місце з огляду на насиченість світоглядним та політехнічним змістом. Саме в
цьому розділі учні розглядають проблеми електроенергетики – вироблення,
передавання та перетворення електричної енергії з індукційними генераторами
та трансформаторами. У процесі вивчення електричних коливань розглядають
основні властивості змінного струму та узагальнюють поняття резонансу.
Розділ 1. Електричне поле та струм
Проекти
Проект 6 (СЖ). Альтернативна енергетика. Порядок виконання:
1) ознайомитися зі статтею І. Корсуня (див. журнал «Фізика та астрономія в
рідній школі», № 1, 2015 р.); 2) виконати аналіз способів отримання
електричної енергії; 3) виконати пошук інформації в Інтернеті за адресами
сайтів, наведених автором статті (див. Літературу) з метою отримання та
аналізу

фізико-технічних

характеристик

пристроїв

для

отримання

альтернативної енергії; 4) зробити припущення про ті способи отримання
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електричної енергії, що можуть бути реалізовані у вашому регіоні; 5) надати
дані про ті способи отримання електричної енергії, що реалізовано у вашому
регіоні;

6) сконструювати

та

реалізувати

пристрій

для

отримання

альтернативної енергії; 7) зробити висновки; 8) скласти портфоліо проекту.
Веб-квести
Веб-квест 5. Сонячна батарея власними руками. Сьогодні важко уявити
собі заміський будинок або навіть невелику дачу без електрики. Але навіть
якщо ваш будинок підключений до централізованої електромережі, можна
спробувати зменшити витрати на електроенергію шляхом розміщення на
будинку сонячної батареї. Безперечно, можна придбати і вже готовий сонячний
колектор, але він обійдеться набагато дорожче за саморобний, а виготовити
його самостійно досить просто. Проаналізуйте можливі варіанти виготовлення
сонячної батареї власними руками.
Інформаційна група збирає інформацію про принципи роботи сонячної
батареї; характеристики сонячних батарей; найпростіші схеми сонячних
батарей. Рекомендовані сторінки:
http://www.radiofishka.in.ua/uk/content/moya-sonyachna-batareya-zroblenasvoyimy-rukamy
http://www.cre8tivez.org/uncategorized/yak-zrobiti-sonyachni-batareyi-svoyimirukami/
http://economstroy.com.ua/montag-svoimy-rukamy/5918-yak-zrobyty-sonachnybatarey-svoymy-rykamy.html
Група аналітиків аналізує: 1) найпростіші конструкції сонячних батарей;
2) їх собівартість; 3) переваги та недоліки саморобних сонячних батарей у
порівнянні з промисловими . Рекомендовані сторінки:
http://www.stritspb.ru/statti/avtonomnij-budinok/6258-sonjachni-batarei-svoimirukami-visoki-tehnologii.html
http://house4u.com.ua/forum/threads/samorobna-sonjachna-batareja-panel.196/
http://prooneday.xyz/teplo-v-domi/opalennja/20467-vigotovlennja-sonjachnihbatarej-dlja-domu-svoimi.html
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
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моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 8. Визначити опір мотка дроту, не розмотуючи його і не
користуючись амперметром і вольтметром. Перевірити отриманий результат
амперметром і вольтметром.
Обладнання: 1) моток мідного дроту без каркаса; 2) терези з набором
важків; 3) лінійка з міліметровими поділками; 4) амперметр; 5) вольтметр;
6) реостат; 7) батарейка кишенькового ліхтарика; 8) з’єднувальні провідники.
Розділ 2. Електромагнітне поле
Проекти
Проект 7 (СЖ). Експериментуємо з магнітним діодом. В одному з
номерів журналу «Фізика в школі» (№ 6, 1982 р.) опубліковано статтю
Н. Броннікової та М. Курочкіна «Два досліди з магнітним діодом», в якій
автори описують експерименти з магнітним діодом типу КД301 (кремнієвий
сплавний діод), що використовують в якості датчика магнітного поля в
радіотехнічних

і

електронних

пристроях.

Адаптувавши

використання

магнітного діода зазначеного типу в шкільному експерименті, автори публікації
пропонують дослідити зміну електропровідності напівпровідника в магнітному
полі та зміну магнітної індукції поля постійного магніту. У процесі виконання
проекту пропонуємо: 1) ознайомитися з указаною публікацією; 2) за допомогою
пропонованих

авторами

схем

дослідити

зміну

електропровідності

напівпровідника в магнітному полі та зміну магнітної індукції поля постійного
магніту (для останнього завдання додатково розрахувати магніточутливість
діода); 3) проводячи вимірювання при різних значеннях струму в колі діода,
визначити

середнє

значення

магнітної

індукції;

4) зробити

висновки;

5) підготувати портфоліо проекту.
Веб-квести
Веб-квест 6. Індикатор електромагнітного випромінювання. У наявності
електромагнітного поля можна легко впевнитися за допомогою портативного
радіоприймача, а в окремих випадках навіть за допомогою неонової лампи
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(вона починає світитися). На випромінювання, що створюють мобільні
телефони, реагують наші телевізори. Беззаперечним є факт негативного впливу
такого випромінювання на здоров’я людини. У зв’язку із цим є потреба у
створенні простого в експлуатації побутового пристрою, який би дозволяв
здійснювати індикацію і, якщо не вимірювання, то хоча б оцінювання
інтенсивності електромагнітного випромінювання по всьому діапазону високих
та надвисоких частот. Запропонуйте найбільш доступну для виготовлення
конструкцію такого пристрою.
Інформаційна група збирає інформацію про джерела електромагнітного
випромінювання; негативні впливи електромагнітного поля на організм
людини; можливі схеми індикаторів електромагнітного поля. Рекомендовані
сторінки:
https://www.youtube.com/watch?v=8UYQ8zv5kxo
http://i-protect.com.ua/product_info.php/cPath/35/products_id/112
http://ua.nauchebe.net/2010/06/indikator-elektromagnitnogo-polya-detektorzhuchkiv-html/
Група аналітиків аналізує: 1) найбільш прості для виготовлення схеми
індикаторів електромагнітного поля; 2) принципи роботи індикаторів на таких
схемах. Рекомендовані сторінки:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62191
http://um.co.ua/5/5-1/5-112986.html
http://meandr.org/archives/30302
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 9. Кінематика обертального руху вала електродвигуна*. Маючи
двигун, тахометр та секундомір, визначити: а) кутове прискорення вала
електродвигуна при його ввімкненні; б) кількість обертів вала електродвигуна
від моменту його ввімкнення до моменту набору валом максимальної кутової
швидкості обертання; в) кутове прискорення вала двигуна при його ввімкненні;
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г) кількість обертів вала двигуна від моменту його ввімкнення до повної
зупинки.
* – задачу можливо використовувати також у процесі вивчення механіки в
10 класі.
Розділ 3. Коливання та хвилі
Проекти
Проект 8 (СЖ). Цікавий математичний маятник. У статті О. Волинки
«Експериментальна задача під час вивчення маятника» (див. журнал «Фізика та
астрономія в рідній школі», № 1, 2014 р.) читачеві роз’яснюють розв’язання
експериментальної задачі щодо визначення прискорення вільного падіння за
допомогою

декількох

моделей

математичного

маятника.

Пропонуємо:

1) ознайомитися з умовою експериментальної задачі та самостійно або ж за
допомогою вчителя знайти її розв’язання; 2) ознайомитися з авторським
способом розв’язання; 3) експериментальним шляхом перевірити правильність
розв’язання задачі (власний, або авторський спосіб, або і те й інше); 4) оцінити
точність обраного методу (методів) відносно традиційного методу вимірювання
прискорення вільного падіння; 5) зробити висновки; 6) скласти портфоліо
проекту.
Веб-квести
Веб-квест 7. Маятник Фуко. Маятник Фуко – це великий масивний
маятник зі значним періодом коливання, підвішений до склепіння просторої
високої зали. На підлозі під маятником зазвичай малюють коло з поділками,
щоб відстежувати зміну площини коливання відносно поверхні Землі.
Винахідник пристрою – Жан Бернар Леон Фуко. Уперше демонстрування
маятника Фуко відбулося в Парижі в 1851 р. Згідно із законом збереження
моменту імпульсу коливання маятника відбуваються зі збереженням площини
коливання. Водночас унаслідок обертання Землі орієнтація цієї площини
відносно приміщення змінюється, у чому можна переконатися, спостерігаючи
за маятником протягом певного часу. Період обертання площини коливань
маятника Фуко залежить від широти.
Інформаційна група збирає необхідну інформацію про властивості
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маятника Фуко та вимоги до його конструкції.
Рекомендовані сторінки:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маятник_Фуко_(фізика)
http://ladyfacts.xyz/nauka/prirodni-nauki/71459-chim-znamenitij-majatnikfuko.html
http://kpi.ua/1129-3
Група експериментаторів ознайомлюється з правилами роботи з
маятником Фуко; 2) проводить експериментальну перевірку властивості
маятника Фуко зберігати площину коливань.
Група аналітиків аналізує: 1) дотримання виразу періоду коливань
математичного маятника та незалежність періоду від амплітуди (для малих
кутів відхилення); 2) характеристики обертального руху Землі, отримані за
допомогою маятника Фуко.
Рекомендовані сторінки:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5776/МАЯТНИК
http://lestylefou.xyz/psihologija/osobistist/72324-u-eko-majatnik-fuko.html
http://calendate.com.ua/event/38
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 10. Цікавий камертон. За допомогою камертона з вістрям частота
коливань якого відома, виконайте запис коливань та визначте середню
швидкість поступального руху своєї руки, якою ці коливання записуються.
Обладнання: камертон, частота коливань якого відома; закопчена скляна
пластинка, лінійка.
Розділ 4. Хвильова і квантова оптика
Проекти
Проект 9 (СЖ). Наливні пристрої в геометричній оптиці. Уявіть, що
сталася така ситуація: вам необхідно провести комплекс експериментів з
геометричної оптики, а жодної скляної лінзи у вас немає. Що ж удіяти?
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Виявляється, аналоги звичайних оптичних лінз можна виготовити самостійно в
домашніх умовах. Так, у науковій публікації П. Саєнка «Саморобні наливні
пристрої для дослідів з фізики» (див. журнал «Фізика в школі», № 1, 1986 р.)
пропонують виготовити набір наливних пристроїв, до якого належать плоскоопукла та плоско-увігнута лінзи, рівнобедрена гострокутна лінза, тонка
двоопукла лінза та прозора кювета. У процесі виконання проекту пропонуємо:
1) ознайомитися з матеріалами публікації; 2) самостійно виготовити комплект
саморобних наливних оптичних пристроїв, за допомогою яких виконати такі
демонстрації: а) відбивання світла від поверхні рідини та заломлення рідиною;
б) оборотність ходу променів при заломленні; в) повне відбивання світла в
рідині; г) хід променів світла в повітряній призмі; 3) перевірка формули тонкої
лінзи; 4) дослідницьким шляхом визначити оптичну силу виготовлених лінз;
5) зробити висновки; 6) створити портфоліо проекту.
Веб-квести
Веб-квест 8. Що ми знаємо про фотон? Припущення про те, що світлові
кванти – фотони – вічні й не мають маси є фундаментальним для сучасної
фізики. На нього спираються чи не всі основоположні фізичні теорії.
Утім німецький фізик Джуліан Геєк з Інституту ядерної фізики ім. Макса
Планка у Гайдельберзі (Німеччина) не побоявся заперечити цей усталений
постулат: фотон – не вічний й має масу. За розрахунками вченого тривалість
життя фотона – не менше мільярда мільярдів років, а маса – 10-54 кг. Такого
висновку Джуліан Геєк дійшов, використовуючи дані спостереження за
космічним мікрохвильовим випромінюванням за допомогою супутника НАСА
«СОВЕ» (Cosmic Background Explorer; «Дослідник космічного фону»), який
запустили у 1989 р. (на сьогодні цей супутник не діє).
Стаття Геєка про масу та тривалість життя фотона побачила світ у журналі
Physical Review Letters 11 липня 2013 р. Науковий світ визнав оригінальність
ідеї вченого, але прийняв її з певним скепсисом, адже вона ґрунтується на
спрощених твердженнях. Так, якщо припустити, що фотон має масу, значить,
мандруючи з глибин космосу на Землю, він мав би взаємодіяти з космічною
матерією.

Частину

фотонів,

відтак,

поглинав

би,

а

згодом

наново
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випромінював міжзоряний газ, повністю змінюючи їх властивості. Це сильно
спотворювало б картину, яку бачив би СОВЕ, і з неї не можна було б дізнатися,
чи фотони вічні чи ні. Втім, Геєк стверджує, що ці відхилення також можна
обчислити, виходячи із закономірностей розподілу матерії у Всесвіті, але це
завдання вже майбутніх досліджень.
Інформаційна група збирає необхідну інформацію про: 1) історію введення
поняття фотона та його властивості; 2) фундаментальні досліди, пов’язані з
фотонами, а саме: досліди О. Столєтова, дослід В. Боте, ефект А. Комптона
та ін.; 3) основи теорії німецького фізика Джуліана Геєка про нові властивості
фотона.
Рекомендовані сторінки:
https://uk.wikipedia.org/wiki
http://prokosmos.blogspot.com/2013/02/blog-post_2223.html
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/971
https://zbruc.eu/node/11052
Група експериментаторів моделює фундаментальні експерименти щодо
вивчення властивостей фотона.
Група аналітиків аналізує: 1) на основі обробки інформації, наданої
інформаційною та експериментальною групами, робить припущення про
правильність (хибність) теорії Джуліана Геєка.
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Експериментальні задачі
Задача 11. Якщо металеве тіло, заряджене від’ємно, освітити світлом, яке
містить фотони з енергіями, достатніми для відбування явища фотоефекта, то
внаслідок виривання з поверхні металевого тіла електронів останнє буде
розряджатися. Чим більша робота виходу електронів з металу, тим повільніше
буде відбуватися розряджання. Використовуючи відповідне обладнання,
перевірте зазначені твердження. Зробіть висновки.
Обладнання: ультрафіолетова лампа (випромінює довжини хвиль 280–

369

100 нм з енергією фотонів 4,4–12,4 еВ), електроскоп, цинкова та мідна
пластини, ебонітова паличка, хутро, секундомір.
4.4.4. Атомна і ядерна фізика (11 клас)
Місце розділу «Ядерна і атомна фізика» в шкільному курсі фізики
визначається його важливим значенням у житті сучасного суспільства, оскільки
ядерна фізика є науковою основою ядерної енергетики та ядерної техніки і
переднім краєм сучасної науки про природу. Без перебільшення можна сказати,
що сучасна атомна й ядерна фізика є основою вчення про будову речовин і
полів, що, у свою чергу, є свідченням дуже великого пізнавального, виховного
й політехнічного значення розділу в курсі фізики закладу загальної середньої
освіти.
Особливості організації вивчення фізики атомного ядра і вибір методів
навчання зумовлені двома основними факторами: 1) розміщенням цього
розділу в кінці курсу фізики; 2) специфікою навчального матеріалу. Зазначені
особливості навчального матеріалу розділу «Фізика атомного ядра» впливають
на розроблення методики вивчення учнями цього розділу, що насамперед
стосується

проблеми

наочності.

Кількість

демонстраційних

дослідів,

передбачених навчальною програмою курсу фізики, вкрай обмежена, тому
набуває особливого значення для вивчення явищ мікросвіту. За таких умов
актуальним є питання використання інноваційних технологій у процесі
вивчення цього розділу учнями ліцею.
Проекти
Проект 10 (СЖ). Вивчення біологічної дії іонізуючого випромінювання.
Завдання проекту: 1) теоретично вивчити питання біологічної дії іонізуючого
випромінювання на рослини; 2) отримати від санітарної епідеміологічної
служби

норми

радіаційного

фону

продуктів

харчування

рослинного

походження, що ввозять в Україну; 3) за допомогою радіометра провести
власне розслідування щодо рівня зараженості продуктів харчування рослинного
походження; 4) зробити висновки; 5) створити портфоліо проекту.
Допоміжна література: 1. Серебреников В. С. О биологическом действии
ионизирующих излучений и использовании его в растениеводстве. Физика в
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школе. 1990. № 2. С. 83–84. 2. Фаттоев Ж. Определение естественной
радиоактивности растений. Физика в школе. 1990. № 2. С. 60–61.
Веб-квести
Веб-квест 9. Таємниця, вкрита мороком, або загадки частки «Oh-MyGod!»
Частинка «Oh-My-God!» є складовою космічного ливню, спричиненого
космічними променями ультрависокої енергії (зафіксовано 15 жовтня 1991 р. на
випробувальному полігоні Дагвей у штаті Юта (США) за допомогою детектора
космічних променів «Очі Мухи»). Однак масштаби цього детектора були не
настільки великими, тому і отриманих даних для повного аналізу природи і
походження первинної частки не вистачало. Енергія частинки, що викликала
зливу, оцінювалася в 3 ∙ 1020 эВ (3 ∙ 108 ТэВ), що приблизно у 20 мільйонів разів
більше, ніж енергія частинок у випромінюванні позагалактичних об’єктів.
Частинка
переміщувалася

«Oh-My-God!»
в

мала

просторі

настільки
зі

велику

швидкістю

енергію,

що

приблизно

99,99999999999999999999951 % від швидкості світла, а енергія частинки майже
в 40 мільйонів разів перевищувала максимальну енергію протонів, що вони
отримують на прискорювачах заряджених частинок. Це був випадок знущання
Всесвіту над усім людством: межа Грайзена-Зацепіна-Кузьміна була нищівно
прорвана; рекорд швидкості елементарних частинок, досягнутий у Великому
адронному колайдері – найпотужнішій і наймасштабнішій експериментальній
установці сучасності – побитий у десятки мільйонів разів; теорія титану в галузі
фізики А. Ейнштейна про швидкість світла як про максими, недосяжною для
елементарної частинки, поставлена під сумнів. Побачивши показники на
приладових панелях, дослідники, не замислюючись, охрестили феномен
часткою «Oh-My-God!» («О боже мій!»). Це була точка відліку нового
полювання для фізиків світу – полювання на невловимого енергетичного
монстра.
Інформаційна група збирає необхідну інформацію про загадкову космічну
частинку «Oh-My-God!»
Рекомендовані сторінки:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Частица_Oh-My-God
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://navkolonas.com/archives/14281
Група аналітиків аналізує ймовірність появи частинки «Oh-My-God!» в
земній атмосфері; дані наземних детекторів космічних частинок щодо
реєстрації вторинних частинок (адрони, фотони, мюони, нейтрони, електрони і
т. п.), народжених взаємодією первинної частинки з верхніми шарами
атмосфери; карти «гарячих точок» у галактиці Центавра А щодо виявлення
джерел випромінювання частинок «Oh-My-God!».
Рекомендовані сторінки:
https://celestiaproject.net/ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1148
http://espreso.tv/article/2017/04/04/pobachyty_nevydyme_vcheni_sfotografuyut_c
hornu_diru
http://sed.sao.ru/~vo/rg/rg_lect.html
Група статистів за допомогою фото- та відеопристроїв фіксує цікаві
моменти роботи над веб-квестом.
Група аматорів оформлює звіт про виконану роботу.
Висновки до розділу 4
У

розділі вперше запропоновано

концептуальні

засади створення

методичної системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
освітньому процесі з фізики на основі цілісної структурно-функціональної
моделі. Обґрунтовано дидактичні умови впровадження методичної системи в
освітній процес ліцею природничо-математичного напряму диференціації,
описано структуру моделі та її змістове наповнення.
Зміст

структурно-функціональної

моделі

розвитку

дослідницької

компететності учнів ліцею вибудовується на основі принципу системності та
сукупності цільових орієнтацій у забезпеченні сформованості дослідницької
компетентності учнів ліцею. Основою побудови цієї моделі є сукупність
сучасних освітніх підходів: компетентнісного, діяльнісного, особистісно
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орієнтованого і технологічного. Ці підходи відповідають основним положенням
Стратегії реформування середньої освіти до 2029 р. «Нова українська школа»;
вони мають чітке орієнтування на кінцеву мету діяльності з урахуванням
постійного зворотного зв’язку вчителя з учнями і батьками; передбачають
співвідношення теоретичної та практичної складових освітнього процесу з
фізики на основі їх функціональної інтеграції.
Структурно-функціональна модель містить цільовий, методологічний,
теоретичний, нормативний, практичний і результативний компоненти.
Взаємозв’язок між ними здійснюється на змістовому і функціональному рівнях,
що дає змогу реалізувати функцію як окремих компонентів, так і всієї моделі.
Доведено, що успішна реалізація структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики
можлива завдяки дотриманню низки принципів, до яких належать: 1) принцип
орієнтування

на

модель

людини-дослідника;

2) принцип

полісуб’єктної

взаємодії; 3) принцип організації дослідницького середовища в навчальному
закладі; 4) принцип поетапності розвитку дослідницької компетентності учнів;
5) принцип безперервності моніторингу (діагностики) ефективності процесу
формування дослідницької компетентності учнів; 6) принцип поєднання класної
та позакласної форм навчання; 7) принцип взаємодії школи і батьків в інтересах
особистості учня.
Визначено педагогічні умови реалізації структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею, до яких належать:
1) перехід системи загальної середньої освіти до профільного навчання;
2) педагогічна взаємодія з орієнтуванням на особистісний розвиток учнів;
3) взаємодія закладів загальної середньої і вищої освіти; 4) організація
взаємозв’язку класної та позакласної діяльності учнів; 5) якісна матеріальна
база освітнього процесу; 6)залучення батьків до дослідницької діяльності учнів.
Представлено змістове наповнення структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею, а саме: 1) загальний опис
структури моделі; 2) опис етапів її реалізації; 3) сукупність дослідницьких
завдань (проекти, веб-квести й експериментальні задачі з фізики) у кожному
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розділі

програми

диференціації;

з

4)

фізики

ліцею

природничо-математичного

інструментарій

оцінювання

рівня

напряму

дослідницької

компетентності учнів ліцею з фізики на основі якісних і кількісних показників.
Розроблено і впроваджено персональний сайт як потужний засіб
підвищення ефективності процесу організації дослідницької діяльності учнів
ліцею з фізики та забезпечення он-лайн зв’язку між учителями, учнями й
батьками,

що

реалізує

компетентності

в

можливість

розвитку

спільному

в

учнів

інформаційному

дослідницької
просторі

(https://hrudynin.blogspot.com/).
Ці

результати

регіональних

та

апробовані

в

університетських

ході

міжнародних,

науково-методичних

всеукраїнських,
конференцій

та

впроваджені в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти
України.
Основні положення четвертого розділу дисертації висвітлено автором у
публікаціях [2; 9–16; 38–41; 43–48; 52–57; 61–66].
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РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Педагогічна перевірка ефективності методичної системи розвитку
дослідницької компетентності

учнів ліцею природничо-математичного

напряму диференціації в процесі навчання фізики є складним процесом
науково-пізнавальної діяльності, спрямованої на вдосконалення наявної
системи виховання, навчання та розвитку молодого покоління. Така
перевірка є тернистим шляхом творчих пошуків у процесі проходження
цілого ряду взаємопов’язаних етапів, оптимальна послідовність яких
обумовлена задумом педагогічного дослідження. У кінцевому варіанті маємо
отримати обґрунтовані результати спільної роботи з учнями, вчителями,
батьками та методистами.
У попередніх розділах нашого дослідження було закцентовано увагу на
необхідності проведення педагогічного дослідження, що стосується аналізу
стану розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею під час вивчення
фізики, перевірки ефективності методичної системи розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею, обґрунтуванню варіанта авторської структурнофункціональної моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею
та вибору механізму її впровадження в освітній процес закладу загальної
середньої освіти. З метою виконання поставлених завдань маємо ґрунтовно
використати емпіричні методи дослідження.
5.1. Організація та проведення педагогічного експерименту
Проведення дослідницької роботи у форматі нашого дослідження
передбачає

перевірку

педагогічної

доцільності

та

ефективності

запропонованої методичної системи розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею природничо-математичного напряму диференціації в освітньому
процесі з фізики. В основі методичної системи лежить структурно-
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функціональна модель, що вибудовувалася впродовж 2005–2018 рр. і стала
результатом багаторічної спільної роботи дисертанта з учителями фізики
(астрономії), учнями ліцею закладів загальної середньої освіти, їх батьками, а
також студентами освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня
освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), які
проходили педагогічну навчальну практику впродовж зазначеного періоду в
закладах загальної середньої освіти багатьох регіонів України.
З метою забезпечення можливості найбільш імовірного виявлення
досягнень і недоліків дослідження, з’ясування зв’язків і залежностей у
педагогічних явищах і процесах, обґрунтування пріоритетів, у зв’язку зі
складністю і багатовекторністю об’єкта та предмета нашого дослідження,
об’єктивного
діяльності,

визначення

стану

ефективності

формування

розробленої

дослідницьких

методичної

системи

способів
розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики на
основі аналізу кількісних і якісних показників навчання учнів у 2005 р. було
прийнято рішення розпочати педагогічний експеримент. Цей експеримент
становить комплекс методів дослідження, метою якого є забезпечення
науково-об’єктивної та доказової перевірки правильності теоретичних основ
дисертації, підтвердження (спростування) доцільності обраних дослідником
методів та демонстрації ефективності авторської структурно-функціональної
моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею природничоматематичного напряму диференціації в освітньому процесі з фізики [1–9].
Виходячи із цього,

сформулюємо основні завдання педагогічного

експерименту:
 з’ясувати необхідність створення та застосування методичної системи
розвитку

дослідницької

компетентності

учнів

ліцею

природничо-

математичного напряму диференціації в освітньому процесі з фізики;
 визначити

необхідність

створення

методичних

рекомендацій

до

застосування методичної системи, яка ґрунтується на комплексному
використанні в освітньому процесі педагогічних інновацій;
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 перевірити ефективність методичної системи розвитку дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації в процесі навчання фізики та «працездатність» авторської
структурно-функціональної

моделі

розвитку

дослідницької

компетентності;
 провести

якісний

і

кількісний

аналіз

результатів

педагогічного

експерименту;
 розробити

і

використання

впровадити

авторські

методичної

методичні

системи

рекомендації

розвитку

до

дослідницької

компетентності учнів ліцею з фізики.
Педагогічний експеримент має такі етапи реалізації: попередній аналіз
проблеми дослідження; уточнення мети та побудова плану її реалізації;
з’ясування та створення оптимальних умов організації педагогічного
дослідження;

систематичний

збір,

оцінювання

та

класифікація

експериментальних даних, їх оброблення та інтерпретація [10, 11].
Протягом усього періоду педагогічного дослідження автор брав
особисту участь у розробленні елементів методичної системи, уточненні
особливостей

використання

та

безпосередньому

впровадженні

всієї

методичної системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
освітній процес з фізики. Особливо ефективним для експериментальної
частини дисертації став період 2013–2016 рр., упродовж якого дисертант
перебував на посаді докторанта кафедри теорії та методики навчання фізики і
астрономії НПУ ім. М. П. Драгоманова та виконував навчальне навантаження
за сумісництвом на кафедрі фізико-математичної освіти та інформатики
Глухівського НПУ імені О. Довженка.
Логічна схема проведення педагогічного експерименту (2005–2018 рр.)
розроблялася та уточнювалася, виходячи з проблем, що виникали в ході
нашого

дослідження

(табл.

5.1),

і

складається

констатувального, пошукового та формувального.

з

таких

етапів:
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Таблиця 5.1
Основні проблеми в плануванні та проведенні педагогічного
експерименту та методи їх розв’язання
Проблема

Методи розв’язання проблеми

1. Вивчення теоретичних основ теоретикофілософської
категорії
«дослідницька
компетентність».
Визначення
місця
дослідницької діяльності в організаційних
формах навчання учнів фізики.

Проведення
констатувального
експерименту
(аналіз
наукової
та
методичної літератури, спостереження за
діями учнів і вчителів у процесі виконання
дослідницької діяльності як в урочний, так і
позаурочний час. Бесіди з учнями та
вчителями з метою виявлення місця
дослідницької діяльності в організаційних
формах навчання учнів фізики, аналіз
виконання учнями проектів, веб-квестів,
експериментальних задач) та аналіз його
результатів.
Пошуковий експеримент з метою пошуку
різноманітних
організаційних
форм
залучення учнів ліцею до дослідницької
діяльності в процесі навчання фізики та
варіантів їх (форм) поєднання в освітньому
процесі закладу загальної середньої освіти.
Пошук методичних прийомів застосування
інноваційних технологій в освітньому
процесі.
Розроблення та запровадження в освітній
процес з фізики ліцею методичної системи
розвитку дослідницької компетентності
учнів з фізики. Аналіз результатів
упровадження методичної системи в
освітній процес.
Формувальний експеримент.
Підвищення рівня мотивації ліцеїстів, що
уможливлює розвиток інтересу учнів до
вивчення фізики та вибору майбутньої
професії;
підтвердження
впливу
розробленої
авторської педагогічної моделі на розвиток
дослідницької компетентності учнів у
процесі навчання фізики.
Апробація
результатів
на
курсах
підвищення кваліфікації вчителів, наукових
та методичних семінарах та конференціях,
експертне оцінювання.

2. Створення методичної системи та
представлення її змістового наповнення для
застосування в освітньому процесі закладу
загальної середньої освіти.

3. Перевірка ефективності нової моделі
розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею в процесі вивчення фізики.

4. Оцінювання розробленої моделі та
методики її запровадження стосовно її
відповідності дидактичним вимогам.

Так, у 2005–2009 рр. здійснювався констатувальний, у 2009–2013 рр. –
пошуковий,

у

2013–2018

рр.

–

формувальний

етапи

педагогічного
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дослідження, завершальною стадією якого став аналіз та узагальнення
результатів

дослідження

в

цілому.

На

кожному

етапі

дослідження

окреслювалася мета, завдання, добирався діагностичний інструментарій,
фіксувалися та аналізувалися отримані результати. Добір діагностичних
методик та інтерпретація отриманих результатів здійснювалися на основі
єдності

компетентнісного,

діяльнісного,

особистісно

орієнтованого

і

технологічного підходів. До характеристик усіх використаних у дослідженні
методик належать такі: стандартизованість (сукупність норм); надійність
(точність вимірювального інструменту та його стійкість до впливу випадкових
факторів, що забезпечує відтворення результатів в однакових умовах);
валідність (оцінювання параметра, для якого призначена обрана методика).
Предметом
факультативи

педагогічного
в

класах

ліцею

дослідження

стали

уроки

фізики,

природничо-математичного

напряму

диференціації, заняття в міських закладах позашкільної освіти, а також
індивідуальні заняття з учнями ліцею закладів загальної середньої освіти.
На першому етапі – констатувальному (2005–2009 рр.):
 на основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної
літератури досліджували різні аспекти проблеми розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики;
 розглядали питання впровадження ідей та теорій розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею в практику навчання;
 вивчали вітчизняний та зарубіжний досвід використання різноманітних
інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі в цілому й
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання
фізики зокрема;
 обмінювалися досвідом із учителями фізики багатьох областей України, які,
по-перше, проходили перепідготовку та підвищення кваліфікації в Центрі
допрофесійної і післядипломної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка,
по-друге, керували педагогічною практикою студентів освітнього ступеня
«Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта предметної
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спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) Глухівського НПУ ім. О.
Довженка, по-третє, брали участь у Всеукраїнському науково-методичному
семінарі «Актуальні питання методики навчання фізики і астрономії в
середній і вищій школі» при кафедрі теорії та методики навчання фізики і
астрономії НПУ ім. М. П. Драгоманова, по-четверте, брали участь у
регіональному науково-методичному семінарі «Теоретико-методичні засади
навчання фізики (астрономії) в закладах загальної середньої та вищої
освіти»

при

кафедрі

фізико-математичної

освіти

та

інформатики

Глухівського НПУ ім. О. Довженка впродовж зазначеного періоду
проведення констатувального етапу педагогічного дослідження;
 відповідно до розроблених критеріїв визначали рівень дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації з фізики закладів загальної середньої освіти Сумської,
Чернігівської, Полтавської та Івано-Франківської областей;
 виявляли чинники, що мають вплив на якість розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики.
Відправною точкою в проведенні констатувального етапу педагогічного
експерименту стали роботи Н. Бібік, М. Золочевської, О. Пометун,
О. Овчарук [12–15], у яких розглянуто сутність поняття «дослідницька
компетентність»

та

розкрито

теоретико-методичні

засади

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею у процесі навчання фізики.
Метою констатувального експерименту було виявлення: 1) динаміки
процесу використання різноманітних педагогічних інновацій в освітньому
процесі закладів загальної середньої освіти; 2) проблем, що уповільнюють
вищезгаданий процес та перспектив його розвитку; 3) рівня сформованості
дослідницької компетентності учнів ліцею

природничо-математичного

напряму диференціації в процесі навчання фізики.
Основними завданнями цього етапу дослідження стало виявлення:
 сучасного стану викладання фізики в закладах загальної середньої освіти
в цілому, з’ясування рівня дослідницької компетентності учнів ліцею в
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процесі навчання фізики;
 доцільності

створення

методичної

системи

з

метою

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі вивчення фізики;
 дидактичних вимог до методичної системи, що уможливила б розвиток
дослідницької компетентності учнів ліцею природничо-математичного
напряму диференціації в процесі навчання фізики;
 ставлення вчителів та учнів ліцею до впровадження різноманітних
педагогічних інновацій в освітній процес з метою розвитку дослідницької
компетентності учнів, а також основних перешкод на шляху реалізації
цього процесу;
 рівня мотивації в учнів 3–11 класів до навчальної та дослідницької
діяльності, а також рівня дослідницької компетентності в учнів ліцею з
фізики на основі результатів спостережень, бесід та анкетувань учнів 3–
11 класів, студентів-першокурсників освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08
Середня освіта (Фізика), бесід з учителями фізики (астрономії) закладів
загальної середньої освіти, а також викладачами дисциплін фізикоматематичного циклу закладів вищої освіти.
Опрацьовували шкільну документацію та документацію методичних
об’єднань учителів фізики; проводили анкетування вчителів та учнів закладів
загальної середньої освіти з метою усвідомлення та розуміння суті
досліджуваної проблеми; виявляли чинники, що впливають на мотивацію
учнів ліцею до навчальної та дослідницької діяльності в цілому, а також стан
виконання такої діяльності в процесі навчання фізики; аналізували
вітчизняний та іноземний досвід проектування, розроблення та впровадження
педагогічних інновацій у освітній процес з метою розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею з фізики.
Здійснювали спостереження за навчальною та дослідницькою роботою
учнів ліцею з різними індивідуальними особливостями (темповими,
психофізіологічними тощо), за роботою вчителя в освітньому процесі.
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Предметом

бесід

із

учителями

фізики

було

формування

досвіду

дослідницької діяльності учнів ліцею в процесі навчання фізики. Також з
учнями ліцею проводилися бесіди стосовно їхнього бажання вивчати фізику
та

розуміння

необхідності

опанування

цієї

науки

для

подальшого

використання знань як у майбутній професійній діяльності, так і для
щоденних потреб.
На основі проведеного аналізу розроблено теоретичні засади концепції
дослідження, створено структурно-функціональну модель дослідницької
компетентності учнів ліцею «Розвиток дослідницької компетентності з
фізики учнів ліцею природничо-математичного напряму диференціації» та
визначено критерії для оцінювання рівнів дослідницької компетентності
учнів ліцею в процесі навчання фізики.
Зазначений комплекс заходів сприяв критичному осмисленню власних
педагогічних доробок і напрацювань; виокремленню найбільш вдалих
методів і технологій навчання, що мають особливий вплив на динаміку
формування

дослідницької

компетентності

учнів

ліцею,

а

також

формулюванню проміжних висновків. Узагальнення педагогічного досвіду
роботи з учнівською та студентською молоддю, опрацювання науковометодичної та психолого-педагогічної літератури дали змогу зробити
попередні висновки та сформувати теоретико-методичні засади розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики.
Експериментальним майданчиком для проведення констатувального
педагогічного дослідження стали заклади загальної середньої освіти
Сумської області (м. Глухів, м. Шостка, м. Кролевець та школи районів
указаних міст), Чернігівської області (смт Сосниця, м. Мена, м. Ніжин,
м. Новгород-Сіверський), Полтавської області (м. Зіньків, м. Гадяч) та ІваноФранківської області (м. Коломия, м. Яремче).
На другому етапі – пошуковому (2009–2013 рр.) було здійснено:
 теоретичне обґрунтування основних концептуальних підходів щодо
створення

авторської

структурно-функціональної

моделі

розвитку
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дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики;
 коригування мети, завдань дослідження, експериментальної бази, якісного
та кількісного складу учасників експериментальної частини педагогічного
дослідження;
 розроблення навчальних планів, робочих програм, навчальних посібників,
методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, що склали
основу навчально-методичного комплексу «Дослідницька компетентність:
природничо-математичний напрям диференціації».
Метою цього етапу було створення методичної системи та розроблення
методики її застосування в освітньому процесі закладів загальної середньої
освіти.
Завданнями пошукового етапу педагогічного експерименту стали:
 пошук різноманітних організаційних форм залучення учнів ліцею до
дослідницької діяльності в процесі навчання фізики та варіантів
поєднання таких форм в освітньому процесі закладів загальної середньої
освіти;
 пошук методичних прийомів застосування педагогічних інновацій в
освітньому процесі;
 аналіз результатів апробації методичної системи розвитку дослідницької
компетентності

учнів

ліцею

природничо-математичного

напряму

диференціації в освітній процес з фізики.
Участь у міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та
за кордоном з питань дослідницької діяльності учнів ліцею в процесі
навчання фізики, теоретико-методичних засад розвитку їхньої дослідницької
компетентності, використання педагогічних інновацій в освітньому процесі з
фізики стали стимулом щодо розроблення теоретичних основ та методичних
підходів

з

метою

подальшого

створення

авторської

структурно-

функціональної моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
процесі навчання фізики.
На пошуковому етапі педагогічного дослідження обговорювали з
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учителями ті нагальні питання, що виникали в процесі співпраці,
спостерігали за учнями (виконання ними пропонованих завдань, розв’язання
проблемних ситуацій, позакласна робота з фізики дослідницького змісту і
т. ін.), отримуючи при цьому кількісні та якісні показники, що дали
можливість зробити висновки про динаміку формування компонентів
дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики.
На цьому етапі уточнювалися види та зміст дослідницьких завдань
(проектів, веб-квестів і експериментальних задач з фізики), з’ясовувалася
можливість унесення змін до структури освітнього процесу з фізики (зміна
елементів структури уроку, введення додаткових позакласних занять,
можливість

отримання

консультацій

від

викладачів

кафедр

фізико-

технічного спрямування закладів вищої освіти і т. п.). Особливу увагу
приділено можливості залучення батьків до дослідницької діяльність своїх
дітей. Також уточненню та корекції підлягали анкетні запитання щодо
діагностики рівня сформованості дослідницької компетентності учнів ліцею,
характерологічних

і

пізнавальних

характеристик

учнів;

періодично

виконувався аналіз поточних, тематичних, семестрових і річних оцінок.
Відповідно, вносилися пропозиції щодо коригування взаємодії вчителів
фізики та учнів, що були задіяні в педагогічному дослідженні, у напрямі
використання дослідницького методу в освітньому процесі з фізики.
Протягом цього етапу педагогічного дослідження застосовували різні
методи дослідження, а саме: спостереження за діяльністю учнів на уроках
фізики (астрономії), позакласних заходах, додаткових заняттях; проводили
бесіди з учнями та вчителями, тестували, з’ясовували за допомогою вчителів
експертну оцінку рівнів сформованості дослідницької компетентності учнів
ліцею; досліджували рівні навчальних досягнень учнів ліцею з фізики;
оцінювали результати дослідницької діяльності учнів (участь у виконанні
проектів,

веб-квестів,

розв’язуванні

експериментальних

задач,

творчих

конкурсах, олімпіадах, тижнях фізики, виготовлення технічних моделей тощо).
На пошуковому етапі експерименту зробили перші кроки щодо введення
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в освітній процес з фізики авторської структурно-функціональної моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів і здійснили оцінювання
ефективності вказаної моделі з подальшою її корекцією.
У процесі пошукової діяльності з метою отримання якісних даних було
вирішено відмовитися від вибору контрольних та експериментальних груп.
Особливістю проведення цього етапу педагогічного дослідження стало те, що
вибіркова сукупність була сформована так, щоб найповніше та найточніше,
як у якісному так і кількісному відношеннях, репрезентувати генеральну
сукупність. Саме завдяки ідеї репрезентативності застосування вибіркового
методу вирішили завдання даного часткового статистичного спостереження –
отримали вичерпну та об’єктивну інформацію про генеральну сукупність на
підставі даних, одержаних для вибірки.
Отримані результати пошукового етапу педагогічного дослідження
виявили необхідність створення методичної системи з метою допомоги
вчителю

в

практичній

реалізації

створеної

авторської

структурно-

функціональної моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з
фізики та відповідної підтримки освітньої діяльності учнів.
Експериментальним майданчиком для проведення пошукового етапу
педагогічного дослідження стали заклади загальної середньої освіти
Сумської області (м. Глухів, м. Шостка, м. Кролевець, м. Путивль, а також
школи районів указаних міст).
На третьому етапі – формувальному (2013–2018 рр.) було здійснено
моніторинг впливу розробленої авторської структурно-функціональної
моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею на основні
показники навчальної діяльності з фізики.
Метою

формувального

етапу

педагогічного

експерименту

стала

дослідно-експериментальна перевірка ефективності авторської структурнофункціональної моделі розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з
фізики шляхом використання педагогічних інновацій в освітньому процесі
закладів загальної середньої освіти.

391

Основні завдання формувального етапу педагогічного експерименту
полягають у такому:
 підвищення рівня мотивації ліцеїстів до навчальної та дослідницької
діяльності, що вможливлює розвиток у них інтересу як до вивчення
фізики, так і до вибору майбутньої професії;
 підтвердження ефективності методичної системи розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею, в основі якої лежить авторська структурнофункціональна модель;
 підтвердження впливу педагогічних інновацій на рівень мотивації учнів та
рівень їхньої дослідницької компетентності з фізики.
У період проведення формувального етапу педагогічного дослідження
були внесені зміни до дослідницької бази експерименту, а саме змінено деякі
заклади загальної середньої освіти. Причиною такого кроку стала пасивність
деяких учителів фізики щодо впровадження методичної системи розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею в освітній процес з фізики
закладів загальної середньої освіти.
Після коригування експериментальної бази педагогічного дослідження
відбувся вибір експериментальних та контрольних груп. Фіксація відносних
змін, що відбувалася в зазначених групах, здійснювалася за допомогою таких
діагностичних методів, як тестування, анкетування, експертне оцінювання та
самооцінювання. З метою інтерпретації отриманих даних та підтвердження
достовірності

виконаних

умовиводів

додатково

використано

методи

математичної статистики. Завершальною стадією формувального етапу
педагогічного дослідження стало розроблення методичних рекомендацій
щодо

впровадження

методичної

системи

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею з фізики в освітній процес з фізики закладів
загальної середньої освіти, в основі якої лежить авторська структурнофункціональна модель.
Змістовою складовою цього етапу дослідження були: аналіз та
осмислення

отриманих

даних;

представлення

процедури

всього
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педагогічного експерименту; зіставлення отриманих результатів з метою та
завданнями педагогічного експерименту; визначення практичної значущості
та формулювання висновків; розроблення методичних рекомендацій та
оформлення дисертаційної роботи.
У процесі проведення формувального етапу педагогічного дослідження
було розроблено навчально-методичні посібники [16–22], що мали на меті
ознайомити широкий загал (учнів ліцею і вчителів фізико-математичних
дисциплін закладів загальної середньої освіти; студентів педагогічних
закладів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 014
Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика),
слухачів курсів підвищення кваліфікації; науковців і т. ін.) з особливостями
реалізації методичної системи розвитку дослідницької компетентності з
фізики ліцею природничо-математичного напряму диференціації, в основі
якої лежить авторська структурно-функціональна модель.
У процесі проведення формувального етапу експериментального
дослідження

ретельно

намагалися

дотримуватися

однаковості

умов

проведення експерименту в експериментальних та контрольних класах, що
відобразилося в тому, що:
 експеримент здійснювався в закладах загальної середньої освіти міст, сіл і
селищ міського типу;
 учителі,

які

брали

участь

в

експерименті,

працювали

як

в

експериментальних, так і в контрольних класах;
 експериментальні й контрольні класи вибирали з урахуванням результатів
початкового тестування рівня мотивації учнів та аналізу їхніх навчальних
досягнень;
 в експериментальних класах освітній процес з фізики здійснювався з
використанням

методичної

системи

розвитку

дослідницької

компетентності учнів, а в контрольних класах освітній процес ніяких
нововведень з нашого боку не зазнав.
На цьому етапі уточнювалися методологічні підходи та психолого-
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педагогічні засади розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з
фізики, а також особливості організації освітнього процесу з фізики в класах
ліцею з використанням методичної системи.
Експериментальним майданчиком для проведення формувального етапу
педагогічного дослідження стали заклади загальної середньої освіти та
центри позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської
(м. Глухів, м. Кролевець, м. Путивль, м. Шостка) та Чернігівської
(смт Сосниця, м. Мена, м. Новгород-Сіверський) областей.
Усі результати цього етапу дослідження виносилися на обговорення
учасниками Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні
питання методики навчання фізики і астрономії в середній і вищій школі»
при

кафедрі

теорії

та

методики

навчання

фізики

і

астрономії

НПУ ім. М. П. Драгоманова та регіонального науково-методичного семінару
«Теоретико-методичні засади навчання фізики (астрономії) в закладах
загальної середньої та вищої освіти» при кафедрі фізико-математичної освіти
та інформатики Глухівського НПУ ім. О. Довженка впродовж 2014–2019 рр.
Додатково проміжні й остаточні результати цього етапу педагогічного
дослідження обговорювали зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» і
«Магістр» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08
Середня освіта (Фізика) в процесі викладання авторських спецкурсів
«Використання дослідницького методу в курсі фізики загальноосвітньої
школи» і «Педагогічні технології роботи з обдарованою молоддю» (2017–
2018, 2018–2019 навчальні роки).
Завершився

формувальний

етап

педагогічного

експерименту

опрацюванням отриманих результатів за допомогою методів математичної
статистики для перевірки ефективності створеної методичної системи
розвитку дослідницької компетентності в цілому; зіставленням одержаних
експериментальних

даних

з

метою

і

завданнями

дослідження;

формулюванням загальних висновків та визначенням перспектив подальшого
розв’язання проблеми дослідження.
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Узагальнені теоретико-методичні положення та проведена дослідноекспериментальна робота відображені в монографії [23].
5.2. Констатувальний етап педагогічного дослідження
У ході констатувального етапу експерименту було проведено низку
заходів щодо

виявлення

та практичного

підтвердження

доцільності

педагогічних умов, що сприяють формуванню елементів виокремлених
компонентів дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики.
З метою виявлення суб’єктивних та об’єктивних чинників, що
уможливлюють для

кожного

учня позитивну динаміку формування

інтелектуального, творчого потенціалу в освітньому процесі закладів
загальної середньої освіти, було використано методи спостереження,
опитування та анкетування. Незважаючи на те, що дисертаційна робота
стосується розвитку дослідницької компетентності саме в учнів ліцею з
фізики, вважаємо за потрібне в ракурсі проблеми формування мотивації учня
до навчання окреслену проблему розглянути в розрізі 3–11 класів.
Упевненості в правильності такого кроку додає можливість отримати
динаміку мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької
діяльності учнів від 3 до 11 класу.
З метою стислості викладеного матеріалу надалі замість словосполучення
«заклад загальної середньої освіти» будемо вживати слово «школа», а
словосполучення «заклад вищої освіти» замінимо лексемою «виш».
Респондентами на даному етапі педагогічного дослідження стали учні
3–11 класів шкіл та студенти-першокурсники освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 014 Середня освіта предметних спеціальностей 014.08 Середня
освіта (Фізика) та 014.04 Середня освіта (Математика) педагогічних вишів,
учителі фізики міських шкіл та шкіл сіл і селищ міського типу, а також
викладачі низки педагогічних вишів України. Вибір шкіл та учнівських
класів відбувався довільно. Результати застосування методу анкетування
описано та продемонстровано в табличному вигляді та за допомогою діаграм.
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Оскільки тривалість цього етапу становила чотири навчальні періоди
(2005–2006 н. р., 2006–2007 н. р., 2007–2008 н. р., 2008–2009 н. р.),
використано можливість працювати з 3–8 класами протягом усіх чотирьох
років, з 9 класами – трьох років, з 10–11 класами – двох років. Такий підхід,
на нашу думку, звів уплив випадкових факторів до мінімуму.
МОТИВАЦІЙНИЙ

КОМПОНЕНТ

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ
Мотиваційна

спрямованість

особистості

на

навчальну

та

дослідницьку діяльність
Результати педагогічного експерименту в 3–9 класах представлено
коловими діаграмами на рис. Д1–Д3 (додаток Д). Їх аналіз дав можливість
констатувати, що, по-перше, значний відсоток учнів 3–9 класів мають
середній рівень мотивації; по-друге, у 7–9 класах спостерігається значне
збільшення учнів з низьким рівнем мотивації.
Динаміка зміни рівня мотивації учнів 3–9 класів представлена на
рис. Д4–Д6 (додаток Д). При цьому ми відокремили міські школи від шкіл сіл
та сільської місцевості. Аналіз цих діаграм дав можливість констатувати
особливо катастрофічну ситуацію в сільській школі – зниження високого
рівня вмотивованості з 50 % (3–4 класи) за 4–5 років навчання до 25 % (7–9
класи). Водночас маємо зазначити збільшення кількості учнів з низьким
рівнем мотивації – від 13 % учнів 3–4 класів до 27 % учнів 7–9 класів.
У процесі проведення педагогічного дослідження з учнями ліцею та
студентами І курсів фізико-математичних напрямів підготовки педагогічних
вишів з метою отримання конкретніших результатів використали дещо іншу
методику. Так, виходили з того, що процес формування мотивів навчання в
учнів передбачає наявність двох блоків, кожен з яких має певну сукупність
зв’язків і становить певний вид діяльності. Такими блоками є: цільовий
(вирішує завдання навчання учнів цілепокладання, усвідомлення цілей у
навчанні та їх реалізації) та емоційно-пізнавальний (викликає в учнів
зацікавленість, що лежить в основі виникнення пізнавального інтересу, а
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також

формує

навчальну

діяльність,

що

характеризується

вмінням

самостійно виділяти навчальну задачу (проблему) та оволодівати новими
способами навчальних дій, прийомами самоконтролю і самооцінювання своєї
навчальної діяльності). У цій сукупності блоків кожен новий виникає на
основі попереднього і, відповідно, стає на цьому етапі пріоритетним.
На даному етапі використовували методи анкетування, бесіди та
спостереження. Особливістю нашого дослідження на цьому етапі стало те,
що з кожним класом працювали протягом двох років – починали з
10 класами в 2005–2006 н. р. і продовжували працювати з цими ж учнями у
2006–2007 н. р., які вже навчалися в 11 класах. Друга хвиля експерименту
проходила за тією ж програмою вже в 2007–2008 та 2008–2009 н. р.
(табл. 5.2).
При цьому описані методи дослідження запроваджено в класах ліцею в
другому півріччі. Що ж стосується частини педагогічного експерименту,
проведеної зі студентами перших курсів, то зазначені методи дослідження
застосовувалися в першому семестрі І курсу навчання протягом зазначеного
періоду

на

факультеті

природничої

та

фізико-математичної

освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Таблиця 5.2
Вибірка респондентів у період констатувального етапу

Загальний
розподіл

місто

місто

село

місто

село

місто

село

108

37

93

38
93
4

38
11

201
22

75
46

6

12

108
8

37
9

4

14

Усього

2008-2009
н. р.

Загальна
кількість

2007-2008
н. р.

село

2006-2007
н. р.

село

10 кл.
11 кл.
І курс

2005-2006
н. р.

місто

Респонденти

педагогічного дослідження

276
68

34
4

Загалом у педагогічному дослідженні, проведеному з учнями ліцею та
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студентами-першокурсниками, кількість учасників становила: 276 учнів
ліцею (201 учень міських шкіл та 75 учнів шкіл сіл та селищ міського типу),
68 студентів І курсу спеціалізації 014.08 (Фізика) (22 студенти з міст та 46
студентів із сіл та селищ міського типу). Загальна кількість респондентів,
задіяних на цьому етапі, становила 344 особи.
Цільовий блок
Критерії сформованості цільового блоку представлено в таблиці Е1
(додаток Е), а розподіл респондентів за рівнями блоку подано в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
Розподіл респондентів за рівнями цільового блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

40
106
55
11
44
20
51
150
75
201*
(20%) (53%) (27%) (14%) (59%) (27%) (18%) (55%) (27%) 75**
276 344
11
21
85
95
5
33
37
26
118
132
(11%) (42%) (47%) (7%) (44%) (49%) (9%) (43%) (48%)
І
3
5
14
5
18
23
8
23
37
22*
курс (13%) (22%) (65%) (11%) (40%) (49%) (12%) (34%) (54%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сіл та селищ міського типу.
Розподіл респондентів за рівнями цільового блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності представлено
коловими діаграмами на рис. Д7–Д9 (додаток Д), а динаміку рівнів цільового
блоку подано на рис. Д10–Д12 (додаток Д).
Емоційно-пізнавальний блок
Критерії сформованості емоційно-пізнавального блоку представлено в
таблиці Е2 (додаток Е), а розподіл респондентів за рівнями блоку подано в
таблиці 5.4.
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Таблиця 5.4
Розподіл респондентів за рівнями емоційно-пізнавального блоку
мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селища
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

46
95
60
14
32
29
60
127
89
201*
(23%) (47%) (30%) (18%) (43%) (39%) (22%) (46%) (32%) 75**
276 344
11
36
85
80
14
35
26
50
120
106
(18%) (42%) (40%) (19%) (46%) (35%) (18%) (43%) (39%)
І
5
7
10
5
20
21
10
27
31
22*
курс (23%) (32%) (45%) (11%) (43%) (46%) (15%) (39%) (46%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями емоційно-пізнавального блоку
мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
представлено коловими діаграмами на рис. Д13–Д15 (додаток Д), а динаміку
рівнів емоційно-пізнавального блоку подано на рис. Д16–Д18 (додаток Д).
З метою представлення загальних результатів за мотиваційною
спрямованістю респондентів до навчальної та дослідницької діяльності,
репрезентованої двома блоками (цільовим та емоційно-пізнавальним), узято
усереднені показники. Результати перетворень подано за допомогою діаграм
(рис. Д19–Д21, додаток Д).
Особливістю проведення педагогічного дослідження на даному етапі
стало те, що існує можливість на основі отриманих даних представити
динаміку мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької
діяльності в учнів упродовж майже всього періоду навчання, тобто з 3 по 11
класи. На рис. 5.1 подано дані для загального розподілу, а дані по міським
школах і школах сіл та селищ міського типу представлено на рис. Д22, Д23
(додаток Д).
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Рис. 5.1. Динаміка рівнів мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності в учнів 3–11 класів та студентів-першокурсників
(загальний розподіл)
Отримані результати дають можливість констатувати невтішну картину
– протягом усього періоду перебування учня в сучасній школі фіксується
стійка тенденція втрати мотивації до навчальної та дослідницької діяльності.
Здатність особистості до співпраці
Проблема співпраці суб’єктів освітнього процесу постала в педагогічній
науці в другій половині ХХ століття. Виникнення цієї проблеми пов’язане з
перенесенням акценту з фронтальних форм роботи на індивідуальні. Як
показує аналіз науково-методичної літератури, а також власна практика, саме
здатність учня до співпраці є запорукою ефективності спільної навчальнопізнавальної діяльності учнів. Більше того, навчальна самостійність учня,
ініціативність як його індивідуальна особливість спочатку існують лише в
спільній

розподіленій між учасниками формі, а саме формі навчальної

співпраці.
Критерії

сформованості

здатності

особистості

до

співпраці

представлено в таблиці Е3 (додаток Е), а розподіл респондентів за рівнями
здатності подано в таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5
Розподіл респондентів за рівнями здатності учнів ліцею до співпраці
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

51
108
42
29
32
14
80
140
56
201*
(25%) (54%) (21%) (39%) (43%) (18%) (29%) (51%) (20%) 75**
276 344
11
58
104
39
29
33
13
87
137
52
(29%) (52%) (19%) (39%) (44%) (17%) (31%) (50%) (19%)
І
9
8
5
16
18
12
25
26
17
22*
курс (41%) (36%) (23%) (35%) (39%) (26%) (37%) (38%) (25%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до співпраці представлено
коловими діаграмами на рис. Д24–Д26 (додаток Д), а динаміку здатності
подано на рис. Д27–Д29 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д27–Д29, дає можливість
констатувати, що в 10–11 класах наявна позитивна динаміка здатності учня
до співпраці, роботи в команді. Картина різко змінюється при переході до
студентів І курсу, але ж тут треба розуміти, що відбулася якісна і кількісна
зміна респондентів.
Беручи до відома дані стосовно мотиваційної спрямованості учнів до
навчальної та дослідницької діяльності (рис. Д19–Д21, додаток Д) та
інформацію щодо здатності до співпраці (рис. Д27–Д29, додаток Д), шляхом
усереднення

показників

отримаємо

дані

в

цілому

щодо

динаміки

мотиваційного компонента дослідницької компетентності учнів ліцею.
На рис. 5.2 подано дані для загального розподілу, а дані по міських
школах і школах сіл та селищ міського типу представлено на рис. Д30, Д31
(додаток Д).
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Рис. 5.2. Динаміка рівнів мотиваційного компонента дослідницької
компетентності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(загальний розподіл)
Розподіл

респондентів

за

рівнями

мотиваційного

компонента

дослідницької компетентності представлено коловими діаграмами

на

рис. Д32– Д34 (додаток Д).
Зробимо проміжні висновки. Динаміка мотиваційного компонента в
учнів ліцею є в цілому негативною. Як видно з рис. 5.2, за відсутності
динаміки високого рівня спостерігаємо негативну динаміку середнього та
позитивну

динаміку

низького

рівнів

мотиваційного

компонента

дослідницької компетентності учнів ліцею.
ОПЕРАЦІЙНИЙ

КОМПОНЕНТ

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ
Здатність до використання механізмів мислення: аналіз, синтез,
систематизація, класифікація, узагальнення, абстрагування, порівняння
Механізми мислення запускаються в проблемній ситуації, коли учневі
необхідно знайти та застосувати нові для себе знання (дії), або ж тоді, коли
проблемна ситуація перетворюється на навчальну задачу, в процесі
розв’язання якої учень досягає певної мети частково за рахунок раніше
отриманих знань і наявних умінь і навичок. Оскільки процес дослідницької
діяльності передбачає активне використання учнем механізмів мислення,
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з’ясування здатності до їх використання є для нас одним із пріоритетних
завдань.
Критерії сформованості

здатності особистості до

використання

механізмів мислення представлено в таблиці Е4 (додаток Е), а розподіл
респондентів за рівнями здатності подано в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
Рівні здатності учнів ліцею до використання механізмів мислення
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

22
56
123
6
19
50
28
75
173 201*
(11%) (28%) (61%) (8%) (25%) (67%) (10%) (27%) (63%) 75**
276 344
11
30
76
95
10
18
47
40
94
142
(15%) (38%) (47%) (13%) (24%) (63%) (15%) (34%) (51%)
І
2
9
11
3
14
29
5
23
40
22*
курс (8%) (41%) (51%) (6%) (31%) (63%) (7%) (34%) (59%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до використання механізмів
мислення представлено коловими діаграмами на рис. Д35–Д37 (додаток Д), а
динаміку здатності подано на рис. Д38–Д40 (додаток Д).
Аналіз даних, представлених на рис. Д35–Д40 (додаток Д), дає
можливість констатувати, що проведений комплекс заходів з визначення
розподілу респондентів за рівнями здатності до використання механізмів
мислення не виявив суттєвої різниці в трьох обраних групах респондентів
(учні 10 класу, учні 11 класу, студенти І курсу). Домінантна частка
респондентів має низький рівень здатності до використання механізмів
мислення: 63 % учнів 10 класів, 51 % учнів 11 класів та 59 % студентівпершокурсників (рис. Д35–Д37).
Здатність коректно використовувати методологічні поняття і
принципи (рівень методологічної культури учнів).
Питання про формування методологічної культури учнів сьогодні є
вкрай актуальним, оскільки висока динаміка життя, швидке його оновлення
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вимагає від людини вміння швидко переучуватися і набувати нових знань,
що не можливо без методологічної підготовки учнів, без формування
логічних і наукових прийомів пізнання. У процесі визначення рівня
методологічної культури учнів ліцею оцінювався комплекс методів пізнання,
якими повинен володіти учень: теоретичні методи пізнання (моделювання,
аналогія, математизація, висунення і доказ гіпотези, уявний експеримент) та
експериментальні методи пізнання (спостереження, дослід).
Відтак, коректне використання методологічних понять та принципів
виявляється в таких здібностях: окреслювати проблему дослідження,
формулювати тему дослідження, виділяти об’єкти і предмет дослідження,
ставити мету та задачі, визначати теоретичну та практичну значущість
дослідження; переносити закономірності, здобуті на основі знань з вивчення
якогось об’єкта (моделі) на інші, що є менш вивченими або менш
доступними для дослідження; досліджувати об’єкти пізнання за допомогою
їх моделей; відображувати причиново-наслідкові зв’язки і відповідні
закономірності перебігу фізичних явищ за допомогою системи рівнянь.
Критерії

сформованості

здатності

особистості

до

коректного

використання методологічних понять представлено в таблиці Е5 (додаток Е),
а розподіл респондентів за рівнями здатності подано в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
Рівні здатності учнів ліцею до коректного використання
методологічних понять та принципів
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

38
87
76
11
36
28
49
123
104 201*
(19%) (43%) (38%) (15%) (48%) (37%) (18%) (45%) (37%) 75**
276 344
11
42
83
76
11
40
24
53
123
100
(21%) (41%) (38%) (15%) (53%) (32%) (19%) (45%) (36%)
І
4
9
9
5
20
21
9
29
30
22*
курс (16%) (42%) (42%) (11%) (44%) (45%) (13%) (43%) (44%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
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Розподіл респондентів за рівнями здатності до коректного використання
методологічних понять та принципів представлено коловими діаграмами на
рис. Д41–Д43 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д44–
Д46 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д41–Д46 (додаток Д), дає
можливість констатувати домінування учнів з низьким та середнім рівнями
здатності до використання методологічних понять та принципів. Динаміка
рівнів методологічної культури респондентів у цілому має негативну
тенденцію, оскільки фіксується зменшення їх кількості з високим рівнем і
суттєве збільшення кількості респондентів з низьким рівнем. Причому
найбільший «внесок» у негативну динаміку належить учням шкіл сільської
місцевості.
Здатність коректно використовувати процедуру дослідницької
діяльності
Коректне

використання

процедури

дослідницької

діяльності

проявляється в таких уміннях: дотримуватися в ході дослідницької діяльності
розробленого плану; описувати спостереження та інтерпретувати їх
результати; в ході експерименту відрізняти істотне від другорядного;
передбачати подальший хід експерименту; виводити закономірності на
основі емпіричного матеріалу; визначати відмінність між очікуваними та
отриманими результатами;
підтвердження

чи

проектувати додатковий експеримент для

спростування

запропонованої

гіпотези;

коректно

представляти результати дослідницької діяльності (представляти дані в
графічному та табличному вигляді, готувати презентації з висвітленням
результатів роботи), формулювати висновки та окреслювати можливі
варіанти подальших досліджень.
Критерії

сформованості

здатності

особистості

до

коректного

використання процедури дослідницької діяльності представлено в таблиці Е6
(додаток Е), а розподіл респондентів за рівнями здатності подано в
таблиці 5.8.
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Таблиця 5.8
Рівні здатності учнів ліцею до коректного використання процедури
дослідницької діяльності
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

26
78
97
7
26
42
33
104
139 201*
(13%) (39%) (48%) (10%) (34%) (56%) (12%) (38%) (50%) 75**
276 344
11
40
60
101
10
27
38
50
87
139
(20%) (30%) (50%) (13%) (36%) (51%) (18%) (32%) (50%)
І
2
11
9
3
23
20
5
34
29
22*
курс (10%) (48%) (42%) (7%) (49%) (44%) (7%) (50%) (43%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до коректного використання
процедури дослідницької діяльності представлено коловими діаграмами на
рис. Д47–Д49 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д50–
Д52 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д47–Д52 (додаток Д), дає
можливість констатувати доволі високий відсоток респондентів з низьким
рівнем здатності дотримуватися процедури дослідницької діяльності.
Динаміка рівнів указаної здатності негативна для високого рівня: фіксується
падіння високого рівня здатності (рис. Д50–Д52), позитивна для низького та
середнього рівнів.
Здатність використовувати індивідуальні особливості мислення
Розумова діяльність кожного учня має свої індивідуальні відмінності,
що є результатом розвитку розуму учня впродовж життя, пізнання дійсності,
а також у освітньому процесі. Індивідуальні особливості мислення
старшокласника є сукупністю різноманітних якостей мислення, до найбільш
істотних з яких належать: самостійність, широта, глибина, гнучкість,
швидкість і критичність розуму.
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Критерії

сформованості

здатності

особистості

використовувати

індивідуальні особливості мислення представлено в таблиці Е7 (додаток Е), а
розподіл респондентів за рівнями здатності подано в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9
Рівні здатності учнів ліцею використовувати
індивідуальні особливості мислення
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

54
75
72
14
32
29
68
107
101 201*
(27%) (37%) (36%) (19%) (42%) (39%) (25%) (39%) (36%) 75**
276 344
11
64
83
54
16
35
24
80
118
78
(32%) (41%) (27%) (21%) (47%) (32%) (29%) (43%) (28%)
І
6
11
5
7
28
11
13
39
16
22*
курс (29%) (48%) (23%) (15%) (61%) (24%) (19%) (57%) (24%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл

респондентів

за

рівнями

здатності

до

використання

індивідуальних особливостей мислення представлено коловими діаграмами
на рис. Д53–Д55 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д56–
Д58 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д53–Д58, дає можливість
констатувати, що, домінантна кількість респондентів має низький рівень
здатності до використання індивідуальних особливостей мислення. З іншого
боку, маємо констатувати, що і в загальному розподілі, і в розподілі міські
школи / школи сільської місцевості спостерігається негативна динаміка
низького рівня окресленої здатності, що є позитивним фактом.
Беручи до відома дані за складовими операційного компонента
дослідницької компетентності учнів ліцею (рис. Д35–Д58, додаток Д),
шляхом усереднення показників отримаємо дані щодо динаміки рівнів
операційного компонента дослідницької компетентності. На рис. 5.3 подано
дані для загального розподілу, а дані по міським школах і школах сіл та
селищ міського типу представлено на рис. Д59, Д60 (додаток Д).
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Рис. 5.3. Динаміка рівнів операційного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (загальний розподіл)
Розподіл

респондентів

за

рівнями

операційного

компонента

дослідницької компетентності представлено коловими діаграмами

на

рис. Д61– Д63 (додаток Д).
Сформулюємо проміжні висновки. Динаміка операційного компонента
дослідницької компетентності в учнів ліцею є в цілому позитивною –
фіксується збільшення респондентів із середнім рівнем, а також зменшення
респондентів з низьким рівнем операційного компонента. На тлі таких
позитивних явищ мусимо констатувати зменшення респондентів з високим
рівнем операційного компонента.
РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ
Здатність до самостійності в процесі дослідницької діяльності
Якість

виконання

учнем

дослідницької

діяльності

передусім

визначається тим, якою мірою учень є суб’єктом пізнання, проявляючи в ході
такої діяльності активність і самостійність.
Критерії сформованості здатності учня до самостійності в процесі
дослідницької діяльності представлено в таблиці Е8 (додаток Е), а розподіл
респондентів за рівнями здатності подано в таблиці 5.10.
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Таблиця 5.10
Рівні здатності учнів ліцею до самостійності
в процесі дослідницької діяльності
Кла
си

Місто
В

С

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Н

10

26
60
115
(13%) (30%) (57%)
11
26
83
92
(13%) (41%) (46%)
І
3
9
10
курс (15%) (40%) (45%)

7
(9%)
7
(9%)
2
(5%)

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

11
57
33
71
172 201*
(15%) (76%) (12%) (26%) (62%) 75**
276 344
15
53
33
98
145
(20%) (71%) (12%) (36%) (52%)
9
35
5
18
45
22*
(18%) (77%) (8%) (26%) (66%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до самостійності в процесі
дослідницької діяльності представлено коловими діаграмами на рис. Д64–
Д66 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д67–Д69
(додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д64–Д69 (додаток Д), дає
можливість констатувати, що у всіх трьох групах респондентів домінують
учні з низьким рівнем самостійності. Також простежено негативні зміни в
рівнях

здатності

респондентів

з

до

самостійності

низьким

рівнем

респондентів:

самостійності

зростає

(загальний

кількість
розподіл).

Порівнюючи результати дослідження, проведені в школах міст та сільської
місцевості, зафіксовано низькі результати саме по школах сільської
місцевості.
Здатність продуктивно використовувати час
Здатність учня продуктивно використовувати час є одним із основних
критеріїв, що характеризує рівень управління дослідницькою діяльністю.
Відтак, підвищення продуктивності використання часу, відведеного на таку
діяльність, є важливим завданням, що стоїть перед учасниками процесу
пізнання.
Критерії сформованості здатності учня продуктивно використовувати
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час представлено в таблиці Е9 (додаток Е), а розподіл респондентів за
рівнями здатності подано в таблиці 5.11.
Таблиця 5.11
Рівні здатності учнів продуктивно використовувати час
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

42
77
82
17
36
22
59
113
104 201*
(21%) (38%) (41%) (23%) (48%) (29%) (22%) (41%) (37%) 75**
276 344
11
34
89
78
16
41
19
49
130
97
(17%) (44%) (39%) (21%) (54%) (25%) (18%) (47%) (35%)
І
4
9
9
9
24
13
13
33
22
22*
курс (18%) (40%) (42%) (18%) (54%) (28%) (19%) (49%) (32%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до коректного використання
методологічних понять та принципів представлено коловими діаграмами на
рис. Д70–Д72 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д73–
Д75 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д70–Д75 (додаток Д), дає
можливість констатувати, що майже п’ята частина респондентів усіх трьох
вибірок (загальний розподіл, міські школи та школи сільської місцевості) має
високий рівень здатності до продуктивного використання часу в процесі
дослідницької діяльності з фізики, а половина респондентів зазначених
вибірок має середній рівень зазначеної здатності. Динаміка рівнів здатності
респондентів до продуктивного використання часу в загальному розподілі є
позитивною для середнього рівня і негативною для низького рівня здатності.
У

динаміці

рівнів

здатності

до

продуктивного

використання

часу

респондентів міських шкіл та шкіл сільської місцевості відмінностей не
виявлено.
Здатність вносити корективи в дослідницьку діяльність (здатність
до саморегуляції)
Під саморегуляцією дослідницької діяльності розуміємо самостійну
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організацію індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності з оволодіння
новими знаннями та способами їх отримання, що регулюється рівнем
інтелектуального розвитку суб’єкта цієї діяльності, а також комплексом
вольових і психомоторних якостей особистості.
Важливими

показниками

здатності

учня

вносити

корективи

в

дослідницьку діяльність (здатності до саморегуляції) є такі вміння:
оцінювати (самооцінювання), здійснювати самоконтроль та самоаналіз, а
також коригувати (самокорекція особистості) власну діяльність.
Критерії сформованості здатності особистості вносити корективи в
дослідницьку діяльність представлено в таблиці Е10 (додаток Е), а розподіл
респондентів за рівнями здатності подано в таблиці 5.12.
Таблиця 5.12
Рівні здатності учнів ліцею вносити корективи
в дослідницьку діяльність
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

34
88
79
10
30
35
44
118
114 201*
(17%) (44%) (39%) (14%) (39%) (47%) (16%) (43%) (41%) 75**
276 344
11
42
79
80
12
31
32
54
110
112
(21%) (39%) (40%) (16%) (42%) (42%) (19%) (40%) (41%)
І
4
7
11
9
21
16
13
28
27
22*
курс (19%) (31%) (50%) (20%) (46%) (34%) (19%) (41%) (40%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до внесення коректив у
дослідницьку діяльність представлено коловими діаграмами на рис. Д76–
Д78 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д79–Д81
(додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д76–Д81 (додаток Д), дає
можливість констатувати, що доволі велика частка респондентів усіх
категорій має низький рівень здатності до корекції власної дослідницької
діяльності. При цьому в динаміці рівнів цієї здатності фіксуються незначні
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позитивні зміни в групі респондентів з високим рівнем, проте ці зміни
перебувають у межах статистичної похибки. На тлі цих змін рівнів здатності
до саморегуляції учнів міських шкіл, де простежено позитивну динаміку
респондентів з низьким рівнем здатності, в учнів шкіл сільської місцевості
картина набагато краща. Так, у цій групі респондентів фіксуємо позитивну
динаміку високого та середнього рівнів здатності до саморегуляції, а також
негативну динаміку в групі з низьким рівнем здатності.
Беручи до відома дані за складовими рефлексивного компонента
дослідницької

компетентності

учнів ліцею (рис.

Д64–Д81), шляхом

усереднення показників отримаємо дані щодо динаміки рівнів рефлексивного
компонента дослідницької компетентності. На рис. 5.4 подано дані для
загального розподілу, а дані по міським школах і школах сіл та селищ
міського типу представлено на рис. Д82, Д83 (додаток Д).
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Рис. 5.4. Динаміка рівнів рефлексивного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (загальний розподіл)
Розподіл

респондентів

за

рівнями

рефлексивного

компонента

дослідницької компетентності представлено коловими діаграмами на
рис. Д84–Д86 (додаток Д).
Підіб’ємо проміжні підсумки. Динаміка рефлексивного компонента
дослідницької компетентності в загальному розподілі та щодо міських шкіл
відсутня (простежуються незначні зміни по всіх рівнях). Для учнів шкіл
сільської

місцевості

динаміка

рівнів

має

відмінний

характер:

для
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респондентів

з

низьким рівнем

рефлексивного

компонента

вона

є

негативною, а для респондентів із середнім рівнем – позитивною.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
Здатність працювати із джерелами інформації
Запорукою

успішного

виконання

учнем

(учнівською

групою)

дослідницької діяльності є засвоєння знань про основні джерела інформації
та технологію її пошуку, а також формування вмінь здійснювати пошук
необхідної інформації з використанням різних інформаційних джерел.
Критерії сформованості здатності особистості до роботи із джерелами
інформації представлено в таблиці Е11 (додаток Е), а розподіл респондентів
за рівнями здатності подано в таблиці 5.13.
Таблиця 5.13
Рівні здатності учнів ліцею до роботи із джерелами інформації
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

52
115
34
14
35
26
66
150
60
201*
(26%) (57%) (17%) (19%) (46%) (35%) (24%) (54%) (22%) 75**
276 344
11
46
95
60
17
34
24
63
129
84
(23%) (47%) (30%) (23%) (45%) (32%) (23%) (47%) (30%)
І
5
9
8
10
20
16
15
29
24
22*
курс (24%) (41%) (35%) (21%) (45%) (34%) (22%) (43%) (35%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Розподіл респондентів за рівнями здатності до роботи з джерелами
інформації в процесі дослідницької діяльності представлено коловими
діаграмами на рис. Д87–Д89 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано
на рис. Д90–Д92 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д87–Д92 (додаток Д), дає
можливість констатувати, що проведений комплекс заходів із визначення
розподілу респондентів за рівнями здатності працювати з джерелами
інформації не виявив суттєвої різниці в трьох вибірках (загальний розподіл,
міські школи та школи сільської місцевості). Проте відмінності мають місце
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в динаміці рівнів здатності до роботи з інформаційними джерелами для учнів
міських шкіл та шкіл сільської місцевості. Так, для міських шкіл фіксується
позитивна динаміка щодо кількості респондентів з низьким рівнем і
негативна динаміка стосовно кількості респондентів із середнім рівнем
здатності. Для учнів шкіл сільської місцевості динаміка в рівнях здатності до
роботи з інформаційними джерелами практично відсутня.
Здатність продуктивно використовувати інформаційні технології
Формування готовності учня до використання інформаційних технологій
є важливою умовою розвитку якостей дослідника. Аналіз науковометодичної літератури, а також власна практика роботи з учнями ліцею
довела, що здатність учня використовувати інформаційні технології залежить
від стану інформатизації суспільства, рівня інформатизації навчального
закладу та особистого комп’ютерного забезпечення учня.
Критерії

сформованості

здатності

особистості

продуктивно

використовувати інформаційні технології представлено в таблиці Е12
(додаток Е), а розподіл респондентів за рівнями здатності подано в
таблиці 5.14.
Розподіл

респондентів

за

рівнями

здатності

до

продуктивного

використання інформаційних технологій представлено коловими діаграмами
на рис. Д93–Д95 (додаток Д), а динаміку рівнів здатності подано на рис. Д96–
Д98 (додаток Д).
Аналіз діаграм, представлених на рис. Д93–Д98 (додаток Д), дає
можливість констатувати відсутність суттєвих змін у розподілі респондентів
у трьох вибірках. При цьому мусимо констатувати, що всі вибірки
характеризуються високою кількістю респондентів з низьким рівнем
здатності до продуктивного використання інформаційних технологій (40 %).
Водночас аналіз динаміки рівнів цієї здатності за трьома вибірками дає
можливість констатувати від’ємну динаміку респондентів низького рівня.
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Таблиця 5.14
Рівні здатності учнів ліцею продуктивно використовувати
інформаційні технології
Кла
си

Місто
В

С

Н

Село та селище
міського типу
В
С
Н

Загальна кількість
В

С

Усього
респ-ів

Н

10

48
85
68
16
26
33
64
111
101 201*
(24%) (42%) (34%) (21%) (35%) (44%) (23%) (40%) (37%) 75**
276 344
11
46
79
76
17
28
30
63
107
106
(23%) (39%) (38%) (23%) (37%) (40%) (23%) (39%) (38%)
І
5
9
8
8
18
20
13
27
28
22*
курс (20%) (41%) (39%) (18%) (39%) (43%) (19%) (40%) (41%) 46**
68

* – загальна кількість респондентів з міст; ** – загальна кількість
респондентів зі шкіл сільської місцевості.
Беручи до відома дані за складовими блоками технологічного
компонента дослідницької компетентності учнів ліцею (рис. Д87–Д98,
додаток Д), шляхом усереднення показників отримаємо дані щодо динаміки
рівнів технологічного компонента дослідницької компетентності. На рис. 5.5
подано дані для загального розподілу, а дані по міським школах і школах сіл
та селищ міського типу представлено на рис. Д99, Д100 (додаток Д).
Розподіл

респондентів

за

рівнями

технологічного

компонента

дослідницької компетентності представлено коловими діаграмами на
рис. Д101–Д103 (додаток Д).
Зробимо проміжні висновки. Динаміка технологічного компонента
дослідницької компетентності в учнів старшої школи не є однозначною. Так,
стосовно загального розподілу та учнів міських шкіл фіксується негативна
тенденція зниження кількості респондентів з високим та низьким рівнями з
одночасним

збільшенням

кількості

респондентів

з

низьким

рівнем

технологічного компонента. Інша картина простежується для учнів шкіл
сільської місцевості – практична відсутність динаміки на всіх рівнях.
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Рис. 5.5. Динаміка рівнів технологічного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (загальний розподіл)
Оскільки

маємо

динамку

рівнів

усіх

чотирьох

компонентів

дослідницької компетентності (рис. 5.2, Д30, Д31; рис. 5.3, Д59, Д60; рис. 5.4,
Д82, Д83; 5.5, Д99, Д100), обравши усереднене значення відповідних
показників, представимо динаміку рівнів дослідницької компетентності
респондентів (рис. 5.6–5.8).
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Рис. 5.6. Динаміка рівнів дослідницької компетентності учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. 5.7. Динаміка рівнів дослідницької компетентності учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. 5.8. Динаміка рівнів дослідницької компетентності учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
Розподіл респондентів

за рівнями дослідницької компетентності

представлено коловими діаграмами на рис. Д104–Д106 (додаток Д).
На основі кількісного аналізу отриманих даних констатувального етапу
педагогічного дослідження щодо розподілу респондентів за рівнями
дослідницької компетентності можемо зробити такі висновки: 1) у кожному
розподілі домінує група респондентів з низьким рівнем дослідницької
компетентності (рис. Д104–Д106); 2) у динаміці рівнів дослідницької
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компетентності в загальному розподілі та в розподілі для учнів міських шкіл
простежується

позитивна

динаміка

респондентів

з

низьким

рівнем

дослідницької компетентності; 3) динаміка середнього та високого рівнів
дослідницької компетентності всіх вибірок практично відсутня.
На основі якісного аналізу результатів констатувального етапу
педагогічного дослідження можемо зробити такі висновки:
 більшість учнів ліцею має низький рівень мотивації як

до вивчення

фізики в цілому, так і до участі в дослідницькій діяльності, що, на наш
погляд, є глобальною проблемою сучасної школи;
 за кожним компонентом дослідницької компетентності переважна
кількість учнів має низький рівень. Останнє вказує на те, що для багатьох
учнів ліцею слово «фізика» не асоціюється зі словом «дослідження», що,
у свою чергу, є наслідком домінування в навчально-виховному процесі
репродуктивної

діяльності

старшокласника

над

продуктивною

(виконання стандартного домашнього завдання типу опрацювання
параграфа підручника + розв’язання задач); схильність учителя до
віртуального фізичного експерименту в навчальному процесі з фізики;
виконання завдань, пов’язаних із технічним пошуком інформації в
Інтернет-просторі (написання рефератів, підготовка інформаційного
повідомлення і т. д.).
 Участь учня в дослідницькій діяльності є суто ситуативною. Наші
спостереження, а також досвід залучення учнів ліцею до виконання
дослідницьких проектів показали, що з більшим бажанням учні беруться
за виконання групових проектів, що, у свою чергу, дає можливість
старшокласнику відповідати за окрему ділянку роботи (збір необхідної
інформації, фотокореспондент, аналітик і т. д.). Дуже часто таке
ставлення до роботи призводило до того, що юний дослідник не
усвідомлював

у

цілому

проблему

дослідження.

За

проекти

індивідуального характеру старшокласники беруться не так охоче, до
того ж доволі великий відсоток таких проектів залишає не закінченим
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(близько 17 %).
 Низькі рівні здатності учня ліцею виконувати елементи дослідницької
діяльності є результатом слабкої взаємодії школи та вишу. Заради
справедливості варто зазначити, що така взаємодія практикується, але має
переважно односторонній характер, оскільки: 1) спеціалісти вишів мають
можливість провести якісну експертизу тієї багатої інформаційної бази,
що напрацьована школою за багато років (насамперед це стосується
методології педагогіки); 2) школа є базою практики для набуття та
вдосконалення методичних навичок студентів, які незабаром отримають
диплом учителя. Утім внутрішній потенціал школи до оновлення майже
вичерпано як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин, тому взаємодія
школи та вишу сьогодні стає не бажанням окремих шкіл, а необхідністю
для всієї системи освіти. Це безпосередньо має відношення й до питання
залучення учнів ліцею до дослідницької діяльності кафедр вишів.
Отже, зробимо невтішний висновок – сучасна школа не сприяє
розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею з фізики.
5.3. Пошуковий етап педагогічного дослідження
На пошуковому етапі розроблено авторську структурно-функціональну
модель розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі
навчання фізики; здійснено коригування мети, завдань дослідження;
уточнено перелік закладів загальної середньої освіти, що належатимуть до
експериментальної бази педагогічного дослідження на формувальному етапі,
відповідно,

уточнено

якісний

та

кількісний

склад

учасників

експериментальної частини педагогічного дослідження.
Так, упродовж зазначеного терміну проведення пошукового етапу
педагогічного

експерименту

була

апробована

авторська

структурно-

функціональна модель розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в
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процесі навчання фізики. До моделі на цьому етапі постійно вносилися
корективи з урахуванням отриманих даних в обраних учнівських групах.
Експериментальним майданчиком стали заклади загальної середньої
освіти м. Білопілля, м. Путивль, м. Кролевець, м. Шостка, м. Глухів і
Глухівського району Сумської області, м. Новгород-Сіверський, смт Сосниця
Чернігівської області. У процесі проведення цього етапу коригувався склад
учасників експериментальної частини педагогічного дослідження (відбулась
зміна трьох учнівських груп – двох 10 та одного 11 класів).
Упродовж зазначеного терміну розроблялися та вдосконалювалися
елементи методичної системи, а саме: 1) випускалися навчально-методичні
посібники; 2) розроблялися педагогічні програмні засоби; 3) формулювалися
методичні

рекомендації

вчителям

та

студентам-практикантам

щодо

особливостей організації дослідницької діяльності учнів ліцею в процесі
навчання фізики; 4) уточнювалися види та зміст дослідницьких завдань,
проблемних

ситуацій,

дослідницьких

проектів,

веб-квестів

і

експериментальних задач з фізики; 5) з’ясовувалася можливість унесення
змін до структури освітнього процесу з фізики (зміна структури уроку,
введення

додаткових

позакласних

занять,

можливість

отримання

консультацій від викладачів кафедр фізико-технічного спрямування закладів
загальної середньої освіти т. п.); 6) приділялася особлива увага можливості
залучення батьків до дослідницької діяльності своїх дітей.
5.4. Формувальний етап педагогічного дослідження
Проведення констатувального та пошукового етапів педагогічного
дослідження дало можливість з’ясувати особливості проведення освітнього
процесу з фізики в ліцеї природничо-математичного напряму диференціації в
форматі організації дослідницької діяльності учнів ліцею. Отримані дані було
використано в ході проведення формувального етапу педагогічного
дослідження.
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На формувальному етапі дослідження було принципово зберегти
чистоту експерименту. Тому, в період 2013–2017 рр. робота проводилася з
трьома потоками учнів ліцею міських та сільських шкіл: перший потік (2013–
2015 рр.), другий потік (2014–2016 рр.) і третій потік (2015–2017 рр.)
(див. табл. 5.15). Це дало можливість робити контрольні (початок 10 класу)
та фінальні (кінець 11 класу) зрізи для кожного якісно незмінного потоку.
Оскільки застосовувалися ідентичні методики до тих, що використовувалися
на констатувальному етапі педагогічного дослідження (п. 5.1), наведемо
тільки отримані дані.
Оскільки необхідною умовою проведення педагогічного дослідження є
визначення необхідної кількості респондентів, розрахуємо їх кількість для
випадку, коли похибка отриманих у ході експерименту результатів не має
перевищувати 5 % (Е = 0,05). Для цього скористаємось виразом:
t 2 pq
n 2 ,
E

(5.1)

де n – кількість необхідних респондентів; t – аргумент функції F(t), значення
якої дорівнює наперед заданій ймовірності P (значення t визначають за
табл. 5 [24, с. 204–206] значень функції ̅̅̅
𝐹(𝑡) при різних значеннях t); p –
імовірність появи події; q = 1 – p – імовірність протилежної події; E –
похибка отриманих результатів [24, с. 101].
Оскільки величини p і q невідомі, то візьмемо p = q = 0,5. При цьому
добуток p∙q буде максимальним, а шукана величина n дещо завищеною, але
при цьому буде цілком надійною. Скориставшись таблицею значень функції
F(t) та врахувавши, що P = F(t) = 0,95, знайдемо t = 1,96 [24, с. 205].
Підставивши значення t, p, q, E у (8.1), отримаємо:
n = 1,962 · 0,5 · 0,5 : 0,052 = 384,16.
Отже, щоб з імовірністю 0,95 можна було стверджувати, що похибка
отриманих у ході педагогічного експерименту результатів не перевищує 5 %,
необхідно охопити експериментом не менше 385 респондентів (табл. 5.15).
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Таблиця 5.15
Кількісні показники розподілу респондентів за потоками
на формувальному етапі
10 клас
(к-ть класів / к-ть учнів)
Село та селище
Місто
міського типу
12 / 264
10 / 113
12 / 231
10 / 109
12 / 241
10 / 136

Навчальний рік

2013/2014 н.р.
2014/2015 н.р.
2015/2016 н.р.
2016/2017 н.р.

736

11 клас
(к-ть класів / к-ть учнів)
Село та селище
Місто
міського типу
12 / 264
12 / 231
12 / 241

10 / 113
10 / 109
10 / 136

358

Усього

1094

Експериментальною базою формувального етапу було обрано низку
закладів загальної середньої освіти, а саме:
 Шосткинська середня школа № 1, Шосткинський навчально-виховний
комплекс: середня школа-ліцей, Шосткинська гімназія, Шосткинська
загальноосвітня школа № 4, Шосткинська загальноосвітня школа № 8,
Шосткинська загальноосвітня школа №11, Шосткинська загальноосвітня
школа

№ 12,

Шосткинський

навчально-виховний

комплекс:

загальноосвітня школа № 9 – дошкільний навчальний заклад – м. Шостка,
Сумська область;
 Воронізька

загальноосвітня

Шосткинської

районної

школа

ради;

І–ІІІ

ступенів

Клишківський

ім.

П. Куліша

навчально-виховний

комплекс загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів–дошкільний навчальний
заклад Шосткинської районної ради; Ковтунівський навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів–дошкільний навчальний
заклад Шосткинської районної ради; Собицький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів–дошкільний навчальний
заклад Шосткинської районної ради – Шосткинський район, Сумська
область;
 Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської
ради; Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Глухівської
міської ради; Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3
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Глухівської міської ради; Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
№ 6 Глухівської міської ради, Комунальний заклад Сумської обласної
ради; Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою – м. Глухів, Сумська область;
 Шалигінська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Глухівської районної
ради, Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка» Глухівської
районної

ради;

Баницький

навчально-виховний

комплекс:

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
«Барвінок» Глухівської районної ради; Дунаєцький навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, дошкільний навчальний
заклад «Джерельце» Глухівської районної ради; Уланівський навчальновиховний комплекс: загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, дошкільний
заклад «Джерельце» Глухівської районної ради – Глухівський район,
Сумська область;
 Путивльська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднєва Путивльської
районної ради; Путивльська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2
ім. Г. Я. Базими Путивльської районної ради; Путивльське навчальновиховне об’єднання: спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня–
гімназія–дошкільний

навчальний

заклад

(центр

розвитку

дитини)

Путивльської районної ради; Руднєвський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів–дошкільний навчальний заклад
Путивльської районної ради; Новослобідський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів–дошкільний навчальний
заклад Путивльської районної ради – м. Путивль та Путивльський район,
Сумська область;
 Кролевецька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 Кролевецької
міської ради; Кролевецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 імені
М. О. Лукаша Кролевецької міської ради; Кролевецька спеціалізована
школа І–ІІІ ступенів № 3 Кролевецької міської ради; Кролевецька

423

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Кролевецької міської ради;
Кролевецький навчально-виховний комплекс № 6 «Загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Кролевецької
міської

ради;

Грузчанська

загальноосвітня

школа І–ІІІ

ступенів

Кролевецької міської ради – м. Кролевець, Сумська область.
Для кожного з трьох потоків формувальний етап педагогічного
дослідження проводився в три кроки.
Крок 1: проводився констатувальний зріз у потоці на початку 10 класу з
метою виявлення рівня дослідницької компетентності респондентів.
Крок 2: після отримання результатів та їх обробки, визначивши
контрольні (КГ) та експериментальні (ЕГ) групи в потоці, розпочали
апробацію

авторської

педагогічної

моделі

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики (апробація
здійснювалася впродовж двох років у експериментальних групах).
Крок 3: на завершення апробації авторської моделі (кінець 11 класу для
потоку) було виконано повторний зріз у контрольних та експериментальних
групах.
Після фінальних зрізів на даному етапі педагогічного дослідження за
допомогою методів математичної статистики було здійснено аналіз впливу
авторського підходу на рівень дослідницької компетентності учнів ліцею в
процесі навчання фізики. Для спрощення подання даних формувального
етапу педагогічного експерименту в таблицях наводимо узагальнені дані всіх
трьох потоків.
Кількісний розподіл учнів за контрольною та експериментальною
групам наведено в таблиці 5.16.
Розподіл респондентів за рівнями по компонентах дослідницької
компетентності та загальний розподіл, отриманий на початку формувального
етапу, наведено в таблицях 5.17–5.21.
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Таблиця 5.16
Кількісний розподіл учнів за контрольною та
експериментальною групам
Місто

Село та селища міського типу

КГ
354

ЕГ
382

КГ
170

ЕГ
188

736

358

Разом по КГ
Разом по ЕГ
Усього

524
570
1094
Таблиця 5.17

Розподіл респондентів за рівнями мотиваційного компонента
дослідницької компетентності (початковий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

50
(14%)
46
(12%)

201
(57%)
233
(61%)

103
(29%)
103
(27%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
20
(12%)
25
(13%)

104
(61%)
103
(55%)

46
(27%)
60
(32%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

70
(13%)
71
(12%)

305
(58%)
336
(59%)

149
(29%)
163
(29%)

524
570

Таблиця 5.18
Розподіл респондентів за рівнями операційного компонента
дослідницької компетентності (початковий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

42
(12%)
36
(9%)

203
(57%)
198
(52%)

109
(31%)
148
(39%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
16
(9%)
19
(10%)

56
(33%)
57
(30%)

98
(58%)
112
(60%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

58
(11%)
55
(10%)

259
(49%)
255
(45%)

207
(40%)
260
(45%)

524
570
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Таблиця 5.19
Розподіл респондентів за рівнями рефлексивного компонента
дослідницької компетентності (початковий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

46
(13%)
41
(11%)

202
(57%)
216
(57%)

106
(30%)
125
(32%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
18
(11%)
22
(12%)

80
(47%)
80
(43%)

72
(42%)
86
(45%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

64
(12%)
63
(11%)

282
(54%)
296
(52%)

178
(34%)
211
(37%)

524
570

Таблиця 5.20
Розподіл респондентів за рівнями технологічного компонента
дослідницької компетентності (початковий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

76
(21%)
70
(18%)

234
(66%)
241
(63%)

44
(13%)
71
(19%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
65
(38%)
60
(32%)

97
(57%)
86
(46%)

8
(5%)
42
(22%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

141
(27%)
130
(23%)

331
(63%)
327
(57%)

52
(10%)
113
(20%)

524
570

Усереднення показників за компонентами дослідницької компетентності
дає можливість отримати загальний розподіл респондентів за рівнями
дослідницької компетентності (табл. 5.21).
Таблиця 5.21
Розподіл респондентів за рівнями дослідницької компетентності
(початковий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

52
(15%)
53
(14%)

210
(59%)
223
(58%)

92
(26%)
106
(28%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
35
(20%)
36
(19%)

81
(48%)
77
(41%)

54
(32%)
75
(40%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

87
(17%)
89
(15%)

291
(56%)
300
(53%)

146
(27%)
181
(32%)

524
570

На завершення формувального етапу для кожного потоку були
проведені контрольні зрізи (табл. 5.22–5.25).
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Таблиця 5.22
Розподіл респондентів за рівнями мотиваційного компонента
дослідницької компетентності (кінцевий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

48
(14%)
67
(18%)

215
(60%)
259
(68%)

91
(26%)
56
(14%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
20
(12%)
24
(13%)

110
(65%)
120
(64%)

40
(23%)
44
(23%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

68
(13%)
91
(16%)

325
(62%)
379
(66%)

131
(25%)
100
(18%)

524
570

Таблиця 5.23
Розподіл респондентів за рівнями операційного компонента
дослідницької компетентності (кінцевий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

45
(13%)
49
(13%)

187
(53%)
245
(64%)

122
(34%)
88
(23%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
12
(7%)
18
(10%)

87
(51%)
69
(37%)

71
(42%)
101
(53%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

57
(11%)
67
(12%)

274
(52%)
314
(55%)

193
(37%)
189
(33%)

524
570

Таблиця 5.24
Розподіл респондентів за рівнями рефлексивного компонента
дослідницької компетентності (кінцевий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

51
(14%)
68
(18%)

204
(58%)
266
(70%)

99
(28%)
48
(12%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
14
(8%)
32
(17%)

101
(60%)
86
(46%)

55
(32%)
70
(37%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

65
(12%)
100
(17%)

305
(58%)
352
(62%)

154
(30%)
118
(21%)

524
570

Таблиця 5.25
Розподіл респондентів за рівнями технологічного компонента
дослідницької компетентності (кінцевий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

71
(20%)
97
(25%)

247
(70%)
256
(67%)

36
(10%)
29
(8%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
63
(37%)
75
(40%)

102
(60%)
83
(44%)

5
(3%)
30
(16%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

134
(25%)
172
(30%)

349
(67%)
339
(60%)

41
(8%)
59
(10%)

524
570
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Усереднення показників за компонентами дослідницької компетентності
дає можливість отримати загальний розподіл респондентів за рівнями
дослідницької компетентності в кінцевому зрізі (табл. 5.26).
Таблиця 5.26
Розподіл респондентів за рівнями дослідницької компетентності
(кінцевий зріз)
Місто
Група
КГ
ЕГ

В

С

Н

54
(15%)
70
(18%)

213
(60%)
257
(68%)

87
(25%)
55
(14%)

Село та селище
міського типу
В
С
Н
27
(16%)
37
(20%)

100
(59%)
90
(48%)

43
(25%)
61
(32%)

В

Загальна
кількість
С

Усього
Н

81
(16%)
107
(19%)

313
(60%)
347
(61%)

130
(24%)
116
(20%)

524
570

Щоб виявити статистично значущі відмінності в рівнях дослідницької
компетентності респондентів експериментальних та контрольних вибірок,
скористаємося методом перевірки статистичних гіпотез. Експериментальні
дані з таблиць 5.17–5.26 використаємо для перевірки нульової та
альтернативної гіпотез за критерієм Пірсона (χ2), оскільки: 1) обидві вибірки
випадкові; 2) вибірки незалежні й члени кожної з вибірок незалежні між
собою; 3) шкала вимірів є шкалою найменувань з трьома категоріями.
Сформулюємо основну Ho та альтернативну Hі гіпотези.
Нульова гіпотеза Ho: ймовірність потрапляння учнів контрольної та
експериментальної вибірок до кожної з і (і = 1, 2, 3) категорій рівні, тобто Ho:
p1i = p2i і вищий рівень експериментальної групи пояснюється випадковими
факторами.
Альтернативна гіпотеза Hі: p1i ≠ p2i хоча б для однієї з і = 3 категорій,
тобто цей більш високий рівень пояснюється результатом упровадження
запропонованої методики.
Використаємо двосторонній критерій Пірсона (χ2) з метою перевірки
гіпотези дослідження [25]. Ураховуючи, що кількість категорій с = 3, за
формулою (5.2) обчислимо значення статистики критерію Т досліджуваної
випадкової величини:
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T

1
n1  n2

(n1  Q2i  n2  Q1i ) 2
,

Q1i  Q2i
i 1
c

(5.2)

де Q1i і Q2i (і = 1, 2, 3) – кількість учнів експериментальних і контрольних
класів, які потрапили в і-ту категорію. За табл. для числа ступенів вільності
υ = 3 – 1 = 2 і α = 0,05 рівень значущості, знаходимо критичне значення
величини Т: Ткрит = 6.
Виявлено статистично значущі відмінності в експериментальній та
контрольній вибірках, а також відмінності в контрольній вибірці перед
формувальним

експериментом

і

після

його

проведення.

Результати

обчислення статистики t вказаних вибірок наведені в табл. Ж1–Ж5
(Додаток Ж).
На підставі даних перевірки статистичної значущості відмінностей
рівнів відповідних компонентів дослідницької компетентності, наведених у
табл. Ж1–Ж4 (Додаток Ж), можемо зробити такі висновки:
- мотиваційний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 9,712247 ˃ Ткрит = 6);
- операційний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 6,381354 ˃ Ткрит = 6);
- рефлексивний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 13,64113 ˃ Ткрит = 6);
- технологічний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 6,181045 ˃ Ткрит = 6).
На підставі даних, наведених у табл. Ж5 (Додаток Ж), можемо зробити
висновок:
- одержані дані перевірки статистичної значущості відмінностей рівнів
дослідницької компетентності дають підстави відхилити нульову гіпотезу і
прийняти альтернативну, що є підтвердженням того, що рівні дослідницької
компетентності респондентів різні, і ця різниця стала можливою завдяки
використанню в освітньому процесі авторської моделі (Тсп
Ткрит = 6).

заг

= 7,217277 ˃
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Оскільки статистичний аналіз даних проведено як для шкіл міста, так і
для шкіл села та сільської місцевості, наведемо результати обробки
отриманих даних для зазначених категорій шкіл (табл. Ж6–Ж15, додаток Ж).
Міські школи
На підставі даних перевірки статистичної значущості відмінностей
рівнів відповідних компонентів дослідницької компетентності, наведених у
табл. Ж6–Ж9 (додаток Ж), можемо зробити такі висновки:
- мотиваційний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 14,51264 ˃ Ткрит = 6);
- операційний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 12,41476 ˃ Ткрит = 6);
- рефлексивний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 27,27543 ˃ Ткрит = 6);
-

технологічний

компонент

–

приймаємо

нульову

гіпотезу

(Тсп заг = 3,879086 < Ткрит = 6).
На підставі даних, наведених у табл. Ж10 (додаток Ж), можемо зробити
висновок:
- одержані дані перевірки статистичної значущості відмінностей рівнів
дослідницької компетентності учнів ліцею міських шкіл дають підстави
відхилити нульову гіпотезу і прийняти альтернативну, що є підтвердженням
того, що рівні дослідницької компетентності респондентів різні, і ця різниця
стала можливою завдяки використанню в освітньому процесі авторської
моделі (Тсп заг = 12,34759 ˃ Ткрит = 6).
Села та селища міського типу
На підставі даних перевірки статистичної значущості відмінностей
рівнів відповідних компонентів дослідницької компетентності, наведених у
табл. Ж11–Ж14 (додаток Ж), можемо зробити такі висновки:
-

мотиваційний

компонент

–

приймаємо

нульову

гіпотезу

(Тсп заг = 2,840468 < Ткрит = 6);
- операційний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
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альтернативну (Тсп заг = 7,623726 ˃ Ткрит = 6);
- рефлексивний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 9,164828 ˃ Ткрит = 6);
- технологічний компонент – відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо
альтернативну (Тсп заг = 19,9975 ˃ Ткрит = 6).
На підставі даних, наведених у табл. Ж15 (додаток Ж), можемо зробити
висновок:
- одержані дані перевірки статистичної значущості відмінностей рівнів
дослідницької компетентності учнів ліцею сільських шкіл дають підстави
відхилити нульову гіпотезу і прийняти альтернативну, що є підтвердженням
того, що рівні дослідницької компетентності респондентів різні, і ця різниця
стала можливою завдяки використанню в освітньому процесі авторської
моделі (Тсп заг = 12,34759 ˃ Ткрит = 6).
Висновки до розділу 5
1. У ході проведеної експериментальної частини дослідження визначено її
етапи з метою забезпечення взаємозв’язку між теоретичним і методичним
аспектами проблеми розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації в освітньому процесі з
фізики.
2. Виокремлено

теоретичні

положення

дослідження,

що

підлягають

емпіричній перевірці: ефективність впливу розробленої методичної
системи учнів ліцею на розвиток у них дослідницької компетентності з
фізики. Нетрадиційність розробленої методичної системи обумовила
головну особливість цього педагогічного дослідження і його інноваційну
спрямованість.
3. Експериментальне

дослідження

складалося

з

трьох

етапів

(констатувального, пошукового та формувального) і мало багатоцільовий
характер. Для кожного етапу педагогічного дослідження визначено мету,
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завдання, засоби і методи проведення. На етапі констатувального
педагогічного експерименту за допомогою розробленого нами комплексу
діагностичних засобів були отримані результати стосовно сучасного стану,
проблем і суперечностей питань розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею в процесі навчання фізики, що підтвердили необхідність
розроблення та впровадження в освітній процес з фізики ліцею
природничо-математичного напряму диференціації методичної системи,
орієнтованої на формування дослідницької компетентності учнів.
4. Продемонстровано, що на кожному етапі дослідження дотримано умови
комплексного впровадження розроблених навчальних і методичних
матеріалів з урахуванням особливостей освітнього процесу з фізики ліцею;
забезпечено послідовність дослідницьких процедур, їх координацію і
синхронізацію.
5. На пошуковому етапі педагогічного дослідження вперше використано
методичну систему розвитку дослідницької компетентності учнів з фізики,
в основі якої лежить авторська структурно-функціональну модель, а також
здійснено початкове оцінювання її ефективності з подальшою корекцією.
6. На формувальному етапі педагогічного експерименту проведено дослідноекспериментальну перевірку ефективності методичної системи розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею, в основі якої лежить авторська
структурно-функціональна модель з відповідним змістовим наповненням.
7. З метою виявлення статистично значущих відмінностей у рівнях
дослідницької

компетентності

респондентів

експериментальних

та

контрольних вибірок використано методи перевірки статистичних гіпотез.
Результати отримано за кожним з чотирьох компонентів дослідницької
компетентності

(мотиваційним,

операційним,

рефлексивним

і

технологічним) та проаналізовано окремо для шкіл міст і шкіл сільської
місцевості.
8. Експериментальні

дані

використано

для

перевірки

нульової

та

альтернативної гіпотез за критерієм Пірсона (χ2). Так, для шкіл міст

432

прийнято нульову гіпотезу за технологічним компонентом, а для шкіл сіл і
сільської

місцевості

за

мотиваційним

компонентом

дослідницької

компетентності.
9. У цілому ж одержані дані перевірки статистичної значущості відмінностей
рівнів дослідницької компетентності для респондентів експериментальної
групи

дають

підстави

відхилити

нульову

гіпотезу

і

прийняти

альтернативну, що є підтвердженням того, що рівні дослідницької
компетентності респондентів різні, і ця різниця стала можливою завдяки
використанню в освітньому процесі методичної системи розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею, в основі якої лежить авторська
структурно-функціональна модель.
10. Таким

чином, результати

ефективність

запропонованих

педагогічного

експерименту

теоретико-методичних

засад

засвідчили
розвитку

дослідницької компетентності на основі компетентнісного, діяльнісного,
особистісно орієнтованого і технологічного підходів, а також педагогічну
доцільність

та

результативність

методичної

системи

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею природничо-математичного
напряму диференціації в навчанні фізики
Ці

результати

апробовані

в

ході

міжнародних,

всеукраїнських,

регіональних та університетських науково-методичних конференцій та
впроваджені в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти
України.
Основні положення п’ятого розділу дисертації висвітлено автором у
публікаціях [1–8; , 16–23; 26–28].
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Запропоновані

теоретико-методичні

засади

розвитку

дослідницької

компетентності учнів ліцею природничо-математичного напряму диференціації
реалізують

компетентнісний,

діяльнісний,

особистісно

орієнтований

і

технологічний підходи в навчанні фізики, які є пріоритетними на сучасному
етапі розвитку середньої освіти в Україні. Завдяки цьому запропонована
методична система розвитку дослідницької компетентності відзначається
адекватним вибором цілей і завдань, організаційних форм, методів і засобів
навчання в їх раціональному поєднанні в умовах профільного навчання фізики в
ліцеях.
Узагальнення здобутих у процесі дослідження результатів дає підстави
сформулювати такі висновки.
1. На підставі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної
літератури,

законодавчих

документів

про

освіту

встановлено,

що

компетентнісні засади модернізації освітнього процесу вимагають перегляду
багатьох позицій традиційної системи навчання, що зумовлює нагальну
необхідність удосконалення теорії та методики навчання фізики. Обґрунтовано
доцільність виокремлення в системі ключових компетентностей дослідницької
компетентності. Визначено зміст дослідницької компетентності і встановлено,
що дослідницька компетентність учнів ліцею має найбільшу позитивну
динаміку у процесі дослідницької діяльності. Це повною мірою уможливлює
реалізацію діяльнісного складника навчання фізики учнів ліцею, формування
особистості нової формації з інноваційним мисленням. Встановлено, що
найбільш

ефективно

здійснюється

на

розвиток

основі

дослідницької

компетентнісного,

компетентності

діяльнісного,

учнів

особистісно

орієнтованого і технологічного підходів. Досліджено еволюцію провідних ідей
щодо організації дослідницької діяльності, що забезпечило можливості
визначення теоретико-змістових засад розвитку дослідницької компетентності
учнів ліцею у процесі навчання фізики. Констатовано, що дослідницький метод
навчання фізики значно ефективніший, ніж традиційні методи формування
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знань і має значні перспективи у справі підвищення якості фізичної освіти. Це
вимагає розроблення інноваційних моделей навчання фізики, спрямованих на
формування в учнів здатності до дослідницької діяльності. Акцентовано, що
виконання цього завдання неможливе без відповідної підготовки майбутніх
учителів фізики до організації дослідницького навчання в закладах загальної
середньої освіти.
2. Досліджено закономірності педагогічної діяльності, що реалізує науково
обґрунтований проект інноваційного освітнього процесу і має вищий рівень
ефективності, ніж традиційні методики. Встановлено, що перехід до
інноваційних освітніх моделей є особливо актуальним для формування
дослідницької

компетентності

використовувати різні

учнів, оскільки

такі моделі дозволяють

стратегії і тактики навчання, зміцнюють суб’єктну

позицію кожного учня, забезпечують умови для успішного подолання
пізнавальних

ускладнень,

стимулюють

пізнавальний

інтерес,

сприяють

формуванню як теоретичного, так і дослідницького стилю мислення.
Проілюстровано використання педагогічних інновацій як засобів реалізації
особистісно орієнтованої, розвивальної і практико-орієнтованої технологій
навчання фізики учнів ліцею, а саме: методу проектів, в основі якого лежить
розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів; веб-квестів, як інноваційного
методу активізації дослідницької діяльності; експериментальних задач як
потужного засобу удосконалення дослідницьких умінь і розвитку творчих
здібностей. Наведено статистичні дані щодо виявлення рівня готовності
вчителів фізики до використання інновацій у процесі професійної діяльності і
констатовано, що рівень використання інноваційних технологій організації
дослідницької діяльності учнів у процесі навчання фізики в ліцеї є низьким. На
підставі цього зроблено висновок, що існує нагальна потреба підвищення
ефективності

підготовки

майбутніх

вчителів

до

формування

в

учнів

дослідницької діяльності і важливе значення у виконанні цього завдання має
запропонований навчально-методичний комплекс.
3. Вперше запропоновано навчально-методичний комплекс «Дослідницька
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компетентність:

природничо-математичний

призначений

розвитку

для

природничо-математичного

дослідницької
напряму

напрям

диференціації»,

компетентності

диференціації

в

учнів

навчанні

ліцею
фізики,

основними складниками якого є навчальні програми для студентів освітніх
ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014 Середня освіта предметної
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика); програми спецкурсів, навчальна
програма дослідницько-експериментального гуртка «Фізика та астрономія» для
центрів позашкільної освіти; програма підвищення кваліфікації вчителів в
Центрі допрофесійної та післядипломної освіти; навчальні посібники для учнів
і студентів; змістове наповнення варіативної складової з методики навчання
фізики для студентів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014
Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика);
персональний сайт для забезпечення он-лайн зв’язку між учителями, учнями й
батьками,

що

реалізує

компетентності

у

можливість

спільному

розвитку

інформаційному

в

учнів

просторі.

дослідницької
Показано,

що

використання навчально-методичного комплексу «Дослідницька компетентність:

природничо-математичний

напрям

диференціації»,

забезпечить

педагогічні умови, які сприятимуть формуванню в учнів знань і умінь,
необхідних для здійснення дослідницької діяльності. Також доведено, що у ході
пізнавальної діяльності, яка організовується з використанням навчальнометодичного комплексу в учнів формуються узагальнені способи пізнання,
пошукова спрямованість, потреба у досягненні поставлених цілей, а також такі
важливі якості особистості, як пізнавальна активність і самостійність.
4. Вперше запропоновано методичні засади розвитку дослідницької
компетентності учнів ліцею природничо-математичного напряму диференціації
у процесі застосування різних організаційних форм навчальної діяльності з
фізики та з використанням компетентнісного, діяльнісного, особистісно
орієнтованого

і

технологічного

підходів.

Теоретично

і

методологічно

обґрунтовано, що розвиток дослідницької компетентності учнів ліцею під час
навчання фізики реалізується поетапно у процесі проведення різних форм
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організації навчальної діяльності, а саме: індивідуальної, фронтальної, групової
та колективної. Запропоновано методичні підходи до змістового наповнення
навчально-методичного забезпечення різних форм організації освітнього
процесу з фізики з дотриманням відповідних умов ефективної організації
дослідницької

діяльності

учнів

ліцею.

Проілюстровано

результати

впровадження авторських методичних розробок у курс фізики ліцею, які
забезпечили позитивну динаміку сформованості в учнів дослідницької
компетентності та її компонентів. Визначено методичні аспекти залучення
учнів до дослідницької діяльності з фізики при використанні різних форм
організації

навчальної

діяльності

учнів.

Встановлено,

що

найбільш

ефективними підходами до розвитку дослідницької компетентності учнів в
навчанні фізики є компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований і
технологічний.

Доведено,

що

їх

комплексне

застосування

забезпечує

позитивний вплив на рівень засвоєння знань, становлення мотиваційної
спрямованості, індивідуальну адаптацію до навчально-пізнавальної діяльності,
її осмислення і усвідомлене сприйняття.
5. Визначено особливості участі учнів ліцею в конкурсах учнівських
наукових робіт Малої академії наук України і акцентовано, що технологія
підготовки

наукових

дослідницької

робіт

діяльності

з

є

пріоритетною

фізики.

технологією

Проаналізовано

і

організації

систематизовано

статистичні дані за період 2013–2017 рр. щодо проведення Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України у відділеннях фізико-математичного та технічного спрямувань
окремо за обласними центрами, містами та селами і селищами міського типу.
Проаналізовано

розподіл

учасників

конкурсу-захисту

за

науковими

відділеннями, що дало можливість констатувати різке зниження кількості
учнівських науково-дослідницьких робіт відділення «Фізика та астрономія»
упродовж останніх років. Констатовано, що така ситуація є наслідком
незадовільного стану викладання природничих дисциплін у закладах загальної
середньої освіти. Наголошено, що зазначена проблема є багатоаспектною, а
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тому потребує негайного вирішення на всіх рівнях. Описано авторський досвід
виконання спільної з учнем дослідницької роботи «Визначення основних
фізичних характеристик 10 найяскравіших зір небесної сфери», представленої
на

Міжнародний

конкурс

науково-технічної

творчості

школярів

«Intel

International Science and Engineering Fair» (Конкурс «Intel-Техно Україна»,
м. Київ, 2014 р.).
6. Вперше запропоновано методичну систему розвитку в учнів ліцею
дослідницької компетентності, яка ґрунтується на комплексному використанні
в

освітньому

процесі

концептуальні засади

інноваційних

освітніх

моделей.

створення методичної системи,

Запропоновано
обґрунтовано

дидактичні умови її впровадження в освітній процес ліцею природничоматематичного напряму диференціації. Описано структурно-функціональну
модель, на якій ґрунтується запропонована методична система, та її змістове
наповнення. Показано, що основою побудови даної моделі є сукупність
сучасних освітніх підходів: компетентнісного, діяльнісного, особистісно
орієнтованого і технологічного, які мають чітке орієнтування на кінцеву мету
діяльності з урахуванням постійного зворотного зв’язку вчителя з учнями і
батьками, а також передбачають співвідношення теоретичної та практичної
складових освітнього процесу з фізики на основі їх функціональної інтеграції.
Доведено, що структурно-функціональна модель у повній мірі відображає цілі,
засоби і результати формування дослідницької компетентності, оскільки вона
містить цільовий, методологічний, теоретичний, нормативний, практичний і
результативний компоненти. При цьому взаємозв’язок між компонентами
структурно-функціональної

моделі

здійснюється

на

змістовому

і

функціональному рівнях, що дає змогу реалізувати функцію як окремих
компонентів, так і всієї моделі в цілому.
7. Експериментально перевірено педагогічну доцільність запропонованої
методичної системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації у процесі навчання фізики. З
метою виявлення статистично значущих відмінностей у рівнях компонентів
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дослідницької компетентності респондентів експериментальних і контрольних
вибірок

використано методи перевірки статистичних гіпотез. Отримано

результати по кожному з чотирьох компонентів дослідницької компетентності
(мотиваційному,

операційному,

рефлексивному

і

технологічному)

і

проаналізовано окремо щодо шкіл міст і шкіл сільської місцевості.
Експериментальні дані використано для перевірки нульової та альтернативної
гіпотез за критерієм Пірсона (χ2). Статистично підтверджено,

що у

респондентів експериментальних вибірок спостерігалося підвищення рівнів
компонентів

дослідницької

компетентності

в

результаті

використання

запропонованої методичної системи, що підтверджує її педагогічну доцільність
та результативність.
Результати дослідження відкривають нові перспективи в подальшому
розробленні шляхів формування ключових і предметних компетентностей учнів
закладів загальної середньої освіти. Актуальним є пошук нових підходів до
фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін з метою
реалізації

змістової

компоненти

освітньої

галузі

«Природознавство»,

розроблення і впровадження наскрізної освітньої програми залучення учнів до
дослідницької діяльності, обґрунтування змісту і методів освітньої і наукової
складових у діяльності закладів загальної середньої освіти.
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Грудинін Б. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності
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11. Грудинін Б. О. Дослідницька діяльність учнів старших класів у процесі
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Фізика*
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похибок

та

результатів
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величин»;

підготовлено та описано порядок виконання лабораторних робіт 7–12).
13. Грудинін Б. О. Поради вчителю: дослідницькі проекти з фізики в
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14. Грудинін Б. О. Поради вчителю: веб-квести з фізики. Суми, 2018. 68 с.
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15. Грудинін Б. О. Поради вчителю: експериментальні задачі з фізики.
Суми, 2018. 60 с.
Статті у наукових фахових виданнях України
16. Грудинін Б. О. До методики використання в процесі вивчення фізики
домашніх

експериментальних

робіт.

Вісник

Чернігівського

державного

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки.
2005. Вип. 30. С. 72–75.
17. Грудинін

Б. О. Розвиток творчих здібностей

учнів засобами

домашнього фізичного експерименту (на прикладі молекулярної фізики та
термодинаміки). Вісник Глухівського державного педагогічного університету.
Серія: Педагогічні науки. 2005. Вип. 6. С. 103–109.
18. Грудинін Б. О. Виховання національної свідомості майбутніх вчителів
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педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2006. Вип. 8. С. 90–94.
19. Степанченко О. В., Грудинін Б. О. Саморобний шкільний гоніометр.
Фізика та астрономія в школі. 2007. № 1. С. 41–44 (автором проаналізовано
літературні джерела, підготовлено опис саморобного шкільного гоніометра,
висновки та перспективи подальших розвідок).
20. Грудинін Б. О., Степанченко О. В. Дослідження обертання площини
поляризації в магнітному полі. Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та
перспективи. 2007. Вип. 9. С. 182–187 (автором проаналізовано літературні
джерела, підготовлено опис лабораторної роботи щодо дослідження явища
обертання площини поляризації в магнітному полі).
21. Степанченко О. В., Грудинін Б. О. Дослідження обертання площини
поляризації в магнітному полі. Збірник наукових праць Бердянського
державного університету (Педагогічні науки). 2007. № 4. С. 130–137 (автором
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описано авторську лабораторну роботу щодо дослідження явища обертання
площини поляризації в магнітному полі).
22. Степанченко О., Грудинін Б. Використання пірометричного клину в
процесі вивчення оптичних явищ. Фізика та астрономія в школі. 2007. № 3.
С. 41–44 (автором підготовлено опис пірометричного клину та порядку
роботи з ним).
23. Грудинін Б. О., Степанченко О. В. Використання методу проектів в
процесі вивчення фізики в школі. Збірник наукових праць Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2008. Ч. 3. С. 72–
77 (автором описано методику використання методу проектів з фізики в
класах ліцею).
24. Степанченко О. В., Грудинін Б. О. Вивчення явища електролізу в
школі. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2008. Вип. 46. Т. 2. С. 152–157
(автором описано авторську лабораторну роботу з теми «Електроліз»).
25. Грудинін Б. О., Кухарчук Р. П. Особистісно орієнтований підхід у
навчальному процесі з фізики загальноосвітньої школи. Вісник Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія:
Педагогічні

науки.

2011.

Вип.

89.

С. 57–61

(автором

проаналізовані

літературно джерела, визначено перспективи подальших розвідок).
26. Грудинін Б. О. Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики в
загальноосвітній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб.
наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини. 2011. Вип. 39. Ч. 2. С. 103–110.
27. Грудинін Б. О. Організація самостійної дослідницької діяльності учнів
старших класів на основі мультимедіа-проектів. Збірник наукових праць
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2012.
Ч. 4. С. 96–103.
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28. Грудинін Б. О. Проектно-дослідницька діяльність учнів з фізики (11
клас). Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2012.
Вип. № 13 (226). С. 34–40.
29. Грудинін Б. О. Формування інформаційної компетентності учнів у
процесі

проектної

діяльності.

Вісник

Чернігівського

національного

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки.
2013. Вип. 109. С. 37–41.
30. Грудинін Б. О. Організація самостійної навчальної діяльності учнів з
фізики на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. Серія: Педагогічні науки. 2013. Вип. 2
(28). С. 36–44.
31. Грудинін Б. Про результати виконання учнями дослідницьких проектів
із фізики. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний
журнал. 2014. № 1. С. 116–124.
32. Грудинін Б. О. Сучасна освіта в контексті нової педагогічної
парадигми. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка: зб. наук. праць. 2014. Вип. 25. С. 26–35.
33. Грудинін Б. О. Готовність майбутніх фахівців до використання
інновацій у педагогічній діяльності. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського

національного

університету

імені

Івана

Огієнка.

Серія

педагогічна. 2014. Вип. 20. С. 78–81.
34. Грудинін Б. О. Дослідницький проект з астрономії «Визначення
основних характеристик 10-ти найяскравіших зірок зоряного неба». Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні
науки. 2014. Вип. 116. С. 12–18.
35. Грудинін Б. О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі
навчання фізики як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми
сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного
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університету імені Павла Тичини. 2014. Вип. 49. Ч. 2. С. 42–48.
36. Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно
орієнтованої освітньої

парадигми.

Педагогічні

науки: теорія, історія,

інноваційні технології. 2014. № 5 (39). С. 245–255.
37. Грудинін

Б.

О.

Педагогічна

модель

розвитку

дослідницької

компетентності старшокласників у процесі навчання фізики. Збірник наукових
праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Серія педагогічна. 2015. Вип. 21 С. 187–191.
38. Грудинін Б. О. Особливості національного етапу міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості школярів INTEL ISEF 2014–2015. Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні
науки. 2015. Вип. 127. С. 21–26.
39. Грудинін

Б.

Глухівський

учительський

інститут:

фізика

та

природознавство на початку ХХ ст. Історичний екскурс. Фізика та астрономія
в рідній школі. 2015. № 2. С. 43–48.
40. Грудинін Б. Компетентнісний підхід – сутності вихідних понять та
положень. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і
технологічної освіти. 2015. Вип. 7. Ч. 2. Кіровоград, 2015. С. 140–146.
41. Грудинін Б. О. Йосип Шкловський: до 100-річчя від дня народження
вченого. Науковий часопис національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі.
2015. Вип. 16. С. 10–17.
42. Грудинін Б. Принципи реалізації педагогічної моделі розвитку
дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики.
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини. 2015. В. 2. Ч. 2. C. 117–125.
43. Грудинін

Б.

Удосконалення

програмного

коду

розрахунку

характеристик зірок. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-
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математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 8. Ч. 3. С. 97–101.
44. Грудинін Б. О. Дослідницька діяльність учнів у системі Малої Академії
Наук України (деякі статистичні дані проведення Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт). Збірник наукових праць Херсонського
державного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. LXXI. Т. 1.
С. 11–18.
45. Грудинін Б. О. Педагогічне моделювання як технологія розвитку
дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2016.
№ 2 (56). С. 236–245.
46. Грудинін Б. О. Педагогічні умови реалізації моделі розвитку
дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики. Наукові записки.
Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.
Кіровоград, 2016. Вип. 9. Ч. 1. С. 79–87.
47. Грудинін Б. О. Проблеми взаємодії школи та вишу в контексті
організації дослідницької діяльності учнів і студентів з фізики та астрономії.
Вісник

Чернігівського

національного

педагогічного

університету

імені

Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 138. С. 30–35.
48. Грудинін Б. О. Пропедевтика дослідницької компетентності учнів
старших класів у процесі навчання фізики. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського

національного

університету

імені

Івана

Огієнка.

Серія

педагогічна. 2016. Вип. 22. С. 27–30.
49. Грудинін Б. Проблеми сучасної астрономії та методики її навчання: від
учнівського проекту до конференції міжнародного рівня. Фізика та астрономія
в рідній школі. 2017. № 1 (130). С. 34–37.
50. Грудинін Б. Мотиваційна спрямованість учнів на навчальну та
дослідницьку діяльність (статистичні дані). Український педагогічний журнал.
2017. № 1. С. 77–89.
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51. Грудинін Б. О. Визначення рівня сформованості дослідницької
компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики. Наукові
записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної
освіти. Кропивницький, 2017. Вип. 11. Ч. 3. С. 55–60.
52. Грудинін Б. О. Проекти з фізики: сторінками науково-методичних
журналів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 146. С. 129–132.
53. Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт в системі МАН України. Вища школа. 2017. № 11.
С. 67–81.
54. Грудинін Б. О. Результати дослідження ефективності авторської моделі
розвитку дослідницької компетентності старшокласників з фізики. Вісник
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 3 (35). С. 167–177.
55. Грудинін Б. О. Результати Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт в системі Малої Академії Наук України. Фізикоматематична освіта. 2018. Вип. 1 (15). С. 28–34.
56. Грудинін

Б.

О.

Структурно-функціональна

модель

розвитку

дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики. Вісник
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 3 (38). С. 198–208.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав і виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз
57. Грудинин Б. А., Рябко А. В. Анализ результатов исследовательской
деятельности школьников в процессе обучения физике. Фундаментальные
исследования. 2014. № 5. Ч. 1. С. 171–176. URL: https://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=33808 (автором підготовлено стислий аналіз
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саморобних фізичних приладів, виготовлених учнями).
58. Грудинин

Б.

А.

Инновации

в

организации

исследовательской

деятельности школьников в процессе изучения физики. Сборник статей по
материалам

ХХХVII

международной

научно-практической

конференции

«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. Ч. 1. № 2 (37).
2014. С. 7–16.
59. Hrudynin B. Pupils research activity in teaching physics analysis. Journal
L’Association 1901 Social Educational Project of Improving Knowledge in
Economics «SEPIKE». Ausgabe 5. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los
Angeles, USA, 2014. S. 48–52.
60. Liashenko О., Hrudynin B. Students’ readiness for using innovations in the
future pedagogical activity. Fundacja «Oświata i nauka bez granic. Pro Futuro».
Nauka, oświata, prawo, zarzśądzanie. 2015. № 1 (9). S. 165–171 (автором
розроблено публікацію в частині аналізу даних щодо готовності студентів до
використання інновацій в майбутній професійній діяльності).
61. Грудинін Б. О., Гоменюк О. В., Гончарова С. М. Науково-дослідницька
діяльність студентів як необхідна умова якісної фахової підготовки. Science and
education a new dimension: Pedagogy and Psychology. 2015. III (19), Issue 38.
P. 19–23 (автором описано результати науково-дослідницької діяльності
студентів).
62. Грудинин Б. А. Результаты психолого-педагогического исследования
сформированности исследовательской компетентности учащихся старших
классов в процессе изучения физики. Часопіс «Весці БДПУ». Серыя 3. Фізіка.
Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. 2017. № 2 (92). С. 40–47.

Матеріали наукових конференцій, які відбулися в Україні
63. Шелудько В. І., Грудинін Б. О., Гончарова С. М. Використання
кредитно-модульної системи при підготовці вчителів фізики та математики (на
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прикладі курсу «Квантова фізика»). Кредитно-модульна технологія навчання
та

методичне

забезпечення

контролю

якості

успішності:

матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 січня 2006 р., Полтава,
Україна / Полтавський військовий інститут зв’язку [та ін.]. Полтава, 2006.
С. 51–52

(автором

поставлено

проблему

дослідження,

проаналізовано

літературні джерела, розроблено висновки).
64. Грудинін Б. О. Використання особистісно орієнтованого підходу в
навчальному процесі

загальноосвітньої

школи

(з

фізики).

Підготовка

майбутнього педагога в умовах реформування вищої освіти: проблеми, теорія і
практика:

матеріали

ІV

Всеукраїнської

науково-практичної

Інтернет-

конференції, 16–18 лютого 2011 р., Переяслав-Хмельницький, Україна /
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія
Сковороди [та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2011. С. 113–115.
65. Грудинін Б. О. Особистісно орієнтований підхід в навчальному процесі
з фізики загальноосвітньої школи. Сучасні проблеми та перспективи навчання
дисциплін

природничо-математичного

циклу:

матеріали

І Всеукраїнської

науково-практичної конференції, 22 березня 2011 р., Суми, Україна / Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2011.
С. 33–34.
66. Грудинін Б. О., Сусь Б. А. Організація самостійної навчальної
діяльності учнів з фізики на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у
процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс2012»: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 6–7 грудня
2012 р., Суми, Україна / Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2012. С. 25–26 (автором проведено аналіз
ефективності

використання

інформаційно-комунікаційних

організації самостійної навчальної діяльності учнів з фізики).

технологій

в
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67. Грудинін Б. О. Організація самостійної дослідницької діяльності учнів
старших

класів

підготовки

на

основі

вчителів

мультимедіа-проектів.

природничо-наукових

Актуальні

дисциплін

для

проблеми
сучасної

загальноосвітньої школи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 18–19 жовтня 2012 р., Умань, Україна / Уманський державний
педагогічний університет ім. Павла Тичини [та ін.]. Умань, 2012. С. 57–60.
68. Грудинін Б. О. До методики використання проектних технологій в
освіті. Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничоматематичного циклу: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 21–22 березня 2012 р., Суми, Україна / Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2012. С. 29–31.
69. Грудинін Б. О. Проектно-дослідницька діяльність учнів з фізики (11
клас). Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики: збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 квітня 2012 р., Черкаси,
Україна / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
[та ін.]. Черкаси, 2012. С. 85–86.
70. Ляшенко О. І., Грудинін Б. О. Готовність студентів до використання
інновацій у майбутній педагогічній діяльності. Природнича освіта і наука для
сталого розвитку України: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції, 1–3 жовтня 2014 р., Глухів, Україна /
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка [та ін.].
Суми, 2014. С. 109–113 (автором підготовлено статистичні дані щодо
готовності майбутніх викладачів фізики до використання інновацій у
професійній діяльності).
71. Савченко В. Ф., Грудинін Б. О. Підготовка до самостійної навчальнопізнавальної діяльності з фізики учнів профільної школи. Природнича освіта і
наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1–3 жовтня 2014 р., Глухів,
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Україна / Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
[та ін.]. Суми, 2014. С. 123–126 (автором описано комплекс заходів щодо
залучення учнів ліцею до самостійної пізнавальної діяльності).
72. Грудинін Б. О. Готовність майбутніх фахівців до використання
інновацій у педагогічній діяльності. Наукова діяльність як шлях формування
професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014): матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–4 грудня 2014 р., Суми,
Україна / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
[та ін.]. Суми, 2014, Т. І. С. 18–21.
73. Грудинін Б. О. Сучасний освітній простір у контексті новітньої
педагогічної парадигми. Ключові питання наукових досліджень у сфері
педагогіки та психології у ХХІ ст.: збірник тез наукових робіт учасників
Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2014 р., Львів,
Україна / Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота». Львів,
2014. С. 106–108.
74. Грудинін Б. О. Готовність студентів до використання інновацій у
процесі майбутньої професійної діяльності. Новітні тенденції сучасної
педагогіки

та

психології:

матеріали

Міжнародної

науково-практичної

конференції, 7–8 березня 2014 р., Київ, Україна / Громадська організація
«Київська наукова організація педагогіки та психології». Київ, 2014. С. 17–21.
75. Грудинін Б. О. Сучасна освіта: вимоги та перспективи розвитку.
Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: збірник
наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 21–22
березня 2014 р., Одеса, Україна / Громадська організація «Південна фундація
педагогіки». Одеса, 2014. С. 74–77.
76. Грудинін Б. О. Інформаційні технології у системі вищої педагогічної
освіти. Управлінські компетенції викладача вищої школи: матеріали ІІ
Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2014 р., Київ, Україна
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/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова [та ін.]. Київ,
2014. С. 77–79.
77. Грудинін Б. О. Рефлексія в проектній та дослідницький діяльності
учнів. Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього
простору: збірник наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 15–16 травня 2014 р., Полтава, Україна / Полтавський
національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка [та ін.]. Полтава,
2014. С. 91–94.
78. Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно
орієнтованої парадигми. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей
учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного
циклу «ІТМ*плюс–2014»: матеріали Міжнародної дистанційної науковометодичної конференції, 20–21 березня 2014 р., Суми, Україна / Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2014.
С. 25–27.
79. Грудинін Б. О. Результати перевірки готовності студентів до
використання

інновацій

у процесі майбутньої

професійної

діяльності.

Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного
профілю: збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції, 1
лютого – 15 червня 2014 р., Кам’янець-Подільський, Україна / Кам’янецьПодільський національний університет ім. І. Огієнка [та ін.]. Кам’янецьПодільський, 2014. С. 85–88.
80. Грудинін Б. О. Компетентнісний підхід – сутності висхідних понять та
положень. Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали
науково-практичної конференції, 22–23 травня 2015 р., Кіровоград, Україна /
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка [та ін.]. Кіровоград, 2015. С. 43–45.
81. Hrudynin B. O. Using innovations by students in the process of pedagogical
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practice. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук
та методик їх викладання: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної
Інтернет-конференції, 24–25 березня 2016 р., Глухів, Україна / Глухівський
національний педагогічний університет ім. О. Довженка [та ін.]. Суми, 2016.
С. 33–38.
82. Грудинін Б. О. Взаємодія школи та вишу в контексті організації
дослідницької діяльності учнів і студентів з фізики та астрономії. Психологічні
координати розвитку особистості: реалії та перспективи: збірник наукових
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2016 р., Полтава, Україна /
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка [та
ін.]. Полтава, 2016. С. 42–44.
83. Грудинін Б. О. Виготовлення учнями старших класів саморобних
приладів у процесі навчання фізики. Глухівські наукові читання – 2015.
Актуальні

питання

суспільних

та

гуманітарних

наук:

матеріали

V Міжнародної Інтернет-конференції молодих учених і студентів, 25–27
листопада 2015 р., Глухів, Україна / Глухівський національний педагогічний
університет ім. О. Довженка [та ін.]. Глухів, 2016. С. 61–64.
84. Грудинін Б. О. Дослідницька діяльність учнів системі МАН України
(деякі статистичні дані проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких
компетентнісних

робіт).

Дидактичні

якостей

майбутніх

механізми
фахівців

дієвого

формування

фізико-технологічних

спеціальностей: збірник матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції, 12–
13 жовтня 2016 р., Кам’янець-Подільський, Україна / Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2016.
С. 21–22.
85. Ляшенко О. І., Грудинін Б. О. Астрономія в школі: стан і перспективи
навчання. Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання: матеріали
І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня
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народження астрофізика Йосипа Самуїловича Шкловського, 6–8 жовтня
2016 р., Глухів, Україна / Глухівський національний педагогічний університет
ім. О. Довженка [та ін.]. Суми, 2016. C. 11–12 (автором проаналізовано
літературні джерела).
86. Грудинін Б. Життя космічного масштабу: до 100-річчя від дня
народження Йосипа Шкловського. Євреї Лівобережної України. Історія та
культура: матеріали ХІ Міжнародного наукового семінару, 7 квітня 2016 р.,
Чернігів, Україна / Чернігівська обласна єврейська община, БЄФ «Хасде
Естер». Чернігів, 2016. С. 134–142.
87. Грудинін Б. О. Комплекс заходів на вшанування пам’яті видатного
вченого-астрофізика Йосипа Самуїловича Шкловського (до 100-річчя від дня
народження). Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання :
матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100річчю від дня народження астрофізика Йосипа Самуїловича Шкловського, 6–8
жовтня 2016 р., Глухів, Україна / Глухівський національний педагогічний
університет ім. О. Довженка [та ін.]. Суми, 2016. C. 32–133.
88. Каганцова Т. М., Грудинін Б. О. Організація пошукової діяльності
вихованців Глухівського центру позашкільної освіти у форматі підготовки до
100-ї річниці з дня народження Й. С. Шкловського. Проблеми сучасної
астрономії та методики її викладання: матеріали І Міжнародної науковопрактичної

конференції,

присвяченої

100-річчю

від

дня

народження

астрофізика Йосипа Самуїловича Шкловського, 6–8 жовтня 2016 р., Глухів,
Україна / Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
[та ін.]. Суми, 2016. C. 43–45 (автором описано власний досвід залучення учнів
до пошукової діяльності).
89. Грудинін Б. О. Статистичні дані проведення Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України. Проблеми на
інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті:
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матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції,
10–21 квітня 2017 р., Кропивницький, Україна / Кіровоградський державний
педагогічний

університет

імені

Володимира

Винниченка

[та

ін.].

Кропивницький, 2017. С. 101–103.
90. Грудинін Б. Оцінка результатів упровадження авторської моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики. Наукова
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього
фахівця (НПК-2017): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
7–8 грудня 2017 р., Суми, Україна / Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. Суми, 2017. С. 147–149.
91. Грудинін Б. Аналіз ефективності використання авторської моделі
розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики.
Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і
перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 4–6
жовтня 2017 р., Глухів, Україна / Глухівський національний педагогічний
університет імені О. Довженка [та ін.]. Суми, 2017. С. 123–125.
92. Hrudynin B. Сhecking the effectiveness of applying the author’s model of
developing senior students research competence in physics. Психологічні
координати розвитку особистості: реалії та перспективи: зб. наук. матеріалів
ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Національної
академії наук України, 17–18 травня 2018 р., м. Полтава / Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Полтава. 2018.
С. 50–54.
93. Грудинін

Б.

О.

Структурно-функціональна

модель

розвитку

дослідницької компетентності з фізики учнів ліцею. Розвиток інтелектуальних
умінь і творчих здібностей учнів та стуентів у процесі навчання дисциплін
природничо-математичного

циклу

«ІТМ*ПЛЮС–2018»:

матеріали

ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., Суми,

459

Україна / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
[та ін.]. Суми, 2018. С. 22–24.

Матеріали наукових конференцій інших держав
94. Грудинин Б. А. Исследовательская деятельность учащихся как
педагогическая проблема. International scientific-practical conference of teachers
and psychologists : materials of proceeding of the International Scientific and
Practical Congress. / Prague (Czech Republic), the 8th of May, 2014 / Publishing
Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science»,
Prague, 2014, Vol. 1.1. 276 p. C. 74–78.
95. Грудинін Б. О. Структура психолого-педагогічного студіювання
розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів у процесі
навчання фізики. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy,
psychology and social sciences: Іnternational Scientific-Practical Conference,
December 28–29, 2016, Kielce, Poland / Holy Cross University. Kielce, P. 52–55.

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації
96. Грудинін Б. О., Грудиніна Н. В. Використання методу проектів у
початковій школі в курсі «Я і Україна» (природознавство). Вісник Глухівського
державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2007.
Вип. 10. С. 107–112 (автором окреслено напрями подальших розвідок).
97. Курок О. І., Грудинін Б. О., Часницький М. М. Йосип Шкловський:
життя космічного масштабу. Суми, 2016. 76 с. (автором підготовлено аналіз
музейних експонатів).
98. Курок О. І., Грудинін Б. О. Йосип Шкловський: спогади про видатну
особистість. Краєзнавство. 2018. № 2 (103). С. 103–121 (автором написано
стор. 35–76).
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Додаток Б
Відомості про апробацію результатів дослідження
Апробація

результатів

дослідження

здійснювалася

шляхом

оприлюднення їх у спеціалізованих педагогічних виданнях, обговорення на
науково-методичних та науково-практичних конференціях, семінарах:
– міжнародних: «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та
психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 2014 р.); «Личность, семья и общество:
вопросы педагогики и психологии» (м. Новосибірськ, РФ, 2014 р.);
«Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (м. Одеса,
2014 р.); «Новітні тенденції сучасної педагогіки та психології» (м. Київ,
2014 р.);«International Scientific and Practical Congress» (м. Прага, Чеська
Республіка, 2014 р.); «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей
учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного
циклу «ІТМ*плюс-2014» (м. Суми, 2014 р.); «Управлінські компетенції
викладача вищої школи» (м. Київ, 2014 р.); «Управління якістю підготовки
майбутнього

вчителя

фізико-технологічного

профілю»

(м. Кам’янець-

Подільський, 2014 р.); «Глухівські наукові читання – 2015. Актуальні питання
суспільних та гуманітарних наук» (м. Глухів, 2015 р.); «Проблеми сучасної
астрономії та методики її викладання» (м. Глухів, 2016 р.); «Дидактичні
механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців
фізико-технологічних спеціальностей» (м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.);
«Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and
social sciences» (м. Кельце, Польща, 2016 р.); «Проблеми на інновації в
природничо-математичній,

технологічній

і

професійній

освіті»

(м. Кропивницький, 2017 р.); «Природнича освіта і наука для сталого
розвитку України: проблеми і перспективи» (м. Глухів, 2017 р.); «Наукова
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього
фахівця (НПК-2017)» (м. Суми, 2017 р.); «Психологічні координати розвитку
особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 2018 р.); «Розвиток
інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі
навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2018»
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(м. Суми, 2018 р.); «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»
(м. Київ, 2018 р.);
–

всеукраїнських: «Кредитно-модульна технологія навчання та методичне
забезпечення контролю якості успішності» (м. Полтава, 2006 р.); «Наука,
освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, 2006 р.); «Історія науки у
навчанні природничо-математичних дисциплін» (м. Умань, 2008 р.);
«Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього
простору» (м. Полтава, 2014 р.); «Природнича освіта і наука для сталого
розвитку України: проблеми і перспективи» (м. Глухів, 2014 р.); «Наукова
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього
фахівця (НПК-2014)» (м. Суми, 2014 р.); «Засоби і технології сучасного
навчального середовища» (м. Кіровоград, 2015 р.); «Психологічні координати
розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 2016 р.);
«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та
методик їх викладання» (м. Суми, 2016 р.);

–

на Всеукраїнському семінарі «Актуальні питання методики навчання фізики і
астрономії в середній та вищій школах» (м. Київ, 2005–2019 рр.);

–

на регіональному науково-методичному семінарі «Теоретико-методичні
засади навчання фізики (астрономії) в закладах загальної середньої та вищої
освіти» (м. Глухів, 2014–2019 рр.);

–

на звітних науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка (м. Глухів, 2005–2019 рр.).
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Довідки про впровадження результатів наукового дослідження
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Додаток В
П1. Програмний код розрахунку основних фізичних характеристик 10
найяскравіших зірок небесної сфери (початковий варіант)
program test;
var
D, D1, P, M, n, G, T, E, A, B, L, S, R, x, V, y, z, o, q, w, u, j : real;
begin
// Введення вхідних даних
writeln('Введіть паралакс зорі П:');
readln(P);
writeln('Введіть видиму зоряну величину зорі m:');
readln(n);
writeln('Введіть клас зорі');
readln(o);
writeln('Введіть верхній проміжок шкали температури');
readln(y);
writeln('Введіть нижній проміжок шкали температури');
readln(z);
// 1 -- Визначення відстані до зорі
D:= 1/P;
D1:= D*3.26;
writeln('Відстань до зорі D дорівнює - ', D,' (пк)',' = ', D1,'(світлових
років)');
// 2 -- Визначення авсолютної зоряної величини зорі
M:= n - (5*(ln(D)/ln(10))) - 5;
writeln('Абсолютна зоряна величина зорі M дорівнює: ', M);
//3 -- Визначення світності зорі
A:= 4.83;
B:= 3.827E+26;
L:= B*(exp((0.4*(A-M)*ln(10))));
writeln('Світність зорі дорівнює: ', L, ' (Вт)');
//4 -- Визначення енергії
G:= 5.67E-8;
T:= y-(((y-z)/5)*o);
writeln('Температура зорі T дорівнює: ', T,' (К)');
E:= G*sqr(sqr(T));
writeln('Енергія, яка випромінюється з одного квадратного метра Е,
дорівнює: ', E,' (Дж/м2)');
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// 5 -- Визначення площі поверхні зорі
S:= L/E;
writeln('Площа поверхні зорі S дорівнює: ', S,' (м2)');
//6 -- Визначення радіусу зорі
x:= 3.14;
R:= sqrt(L/(4*x*E));
writeln('Радіус зорі R дорівнює: ', R,' (м)');
//7 -- Визначення об'єму зорі
V:= (4/3)*x*(R*R*R);
writeln('Обєм зорі V дорівнює: ', V,' (м3)');
//8 -- Визначення маси зорі в одиницях сонячних мас
q:= 3.89*(exp((-0.1194*M)*ln(10)));
writeln('Маса зорі в одиницях сонячних мас дорівнює: ', q,' (сонячних
мас)');
//9 -- Визначення маси зорі
u:= 2E+30;
w:= q*u;
writeln('Маса зорі Mз дорівнює: ', w,' (кг)');
//10 - Визначення густини зорі
j:= (3*w)/(4*x*(R*R*R));
writeln('Густина зорі дорівнює: ', j,' (кг/м3)');
end.
П2. Удосконалений програмний код розрахунку основних фізичних
характеристик 10 найяскравіших зірок небесної сфери
(кінцевий варіант)
program test 1;
var
D, D1, P, M, n, G, T, E, A, B, L, S, R, x, V, y, z, o, q, w, u, j : real;
begin
// Введення вхідних даних
writeln('Введіть паралакс зорі П:');
readln(P);
writeln('Введіть видиму зоряну величину зорі m:');
readln(n);
writeln('Введіть класс зорі');
readln(o);
writeln('Введіть верхній проміжок шкали температури');
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readln(y);
writeln('Введіть нижній проміжок шкали температури');
readln(z);
// 1 -- Визначення відстані до зорі
D:= 1/P;
D1:= D*3.26;
writeln('Відстань до зорі D дорівнює - ', D,' (пк)',' = ', D1,'(світлових років)');
// 2 -- Визначення абсолютної зоряної величини зорі
M:= n - (5*(ln(D)/ln(10))) - 5;
writeln('Абсолютна зоряна величина зорі M дорівнює: ', M);
//3 -- Визначення світності зорі
A:= 4.83;
B:= 3.827E+26;
L:= B*(exp((0.4*(A-M)*ln(10))));
writeln('Світність зорі дорівнює: ', L, ' (Вт)');
//4 -- Визначення енергії
G:= 5.67E-8;
T:= y-(((y-z)/5)*o);
writeln('Температура зорі T дорівнює: ', T,' (К)');
E:= G*sqr(sqr(T));
writeln('Енергія яка випромінюється з одного квадратного метра Е
дорівнює: ', E,' (Дж)');
// 5 -- Визначення площі поверхні зорі
S:= L/E;
writeln('Площа поверхні зорі S дорівнює: ', S,' (м2)');
//6 -- Визначення радіуса зорі
x:= 3.14;
R:= sqrt(L/(4*x*E));
writeln('Радіус зорі R дорівнює: ', R,' (м)');
//7 -- Визначення об'єму зорі
V:= (4/3)*x*(R*R*R);
writeln('Обєм зорі R дорівнює: ', V,' (м3)');
//8 -- Визначення маси зорі в одиницях сонячних мас
q:= 3.89*(exp((-0.1194*M)*ln(10)));
writeln('Маса зорі в одиницях сонячних мас дорівнює: ', q,' (сонячних мас)');
//9 -- Визначення маси зорі
u:= 2E+30;
w:= q*u;
writeln('Маса зорі Mз дорівнює: ', w,' (кг)');
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//10 - Визначення густини зорі
j:= (3*w)/(4*x*(R*R*R));
writeln('Густина зорі дорівнює: ', j,' (кг/м3)');
end.
//На першому етапі роботи програми за допомогою функції readln вводяться
вхідні параметри:
//writeln('Введіть паралакс зорі П:');
//readln(P).
//На другому етапі програма самостійно проводить розрахунок основних
характеристик зірки та виводить дані за допомогою функції writeln:
//writeln('Відстань до зорі D дорівнює - ', D,' (пк)',' = ', D1,'(світлових років)');
program test 2;
uses GraphABC;
var
D, D1, P, M, n, T, E, L, S, R, V, y, z, o, q, w, j, F, gz, i : real;
ys,rs,yz,rz, ColorType: integer;
const
A : real = 4.83;
B : real = 3.827E+26;
G : real = 5.67E-8; // стала Стефана-Больцмана
x : real = 3.14; // Pi
u : real = 2E+30;
F0 : real = 3.469E+28; // світловий потік від Сонця, лм
G1 : real = 6.672E-11; // гравітаційна стала
gS : real = 274; // прискорення сили тяжіння для Сонця
Rsun : real = 696000000; // радіус Сонця, м
begin
// Введення вхідних даних
writeln('Введіть паралакс зорі П :');
readln(P);
writeln('Введіть видиму зоряну величину зорі m:');
readln(n);
writeln('Введіть клас зорі');
readln(o);
writeln('Введіть верхній проміжок шкали температури');
readln(y);
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writeln('Введіть нижній проміжок шкали температури');
readln(z);
// 1 -- Визначення відстані до зорі
D:= 1/P;
D1:= D*3.26;
writeln('Відстань до зорі D дорівнює - ', D,' (пк)',' = ', D1,'(світлових років)');
// 2 -- Визначення абсолютної зоряної величини зорі
M:= n+5+(5*(ln(P)/ln(10)));
writeln('Абсолютна зоряна величина зорі дорівнює: ', M);
//3 -- Визначення світності зорі
L:= B*(exp((0.4*(A-M)*ln(10))));
writeln('Світність зорі дорівнює: ', L, ' (Вт)');
//4 -- Визначення енергії
T:= y-(((y-z)/5)*o);
writeln('Температура зорі T дорівнює: ', T,' (К)');
E:= G*sqr(sqr(T));
writeln('Енергія яка випромінюється з одного квадратного метра Е
дорівнює: ', E,' (Дж)');
// 5 -- Визначення площі поверхні зорі
S:= L/E;
writeln('Площа поверхні зорі S дорівнює: ', S,' (м^2)');
//6 -- Визначення радіуса зорі
R:= sqrt(L/(4*x*E));
writeln('Радіус зорі R дорівнює: ', R,' (м)');
//7 -- Визначення об'єму зорі
V:= (4/3)*x*(R*R*R);
writeln('Обєм зорі V дорівнює: ', V,' (м^3)');
//8 -- Визначення маси зорі в одиницях сонячних мас
q:= 3.89*(exp((-0.1194*M)*ln(10)));
writeln('Маса зорі в одиницях сонячних мас дорівнює: ', q,' (сонячних мас)');
//9 -- Визначення маси зорі
w:= q*u;
writeln('Маса зорі Mз дорівнює: ', w,' (кг)');
//10 -- Визначення густини зорі
j:= (3*w)/(4*x*(R*R*R));
writeln('Густина зорі дорівнює: ', j,' (кг/м^3)');
//11 -- Визначення світлового потоку
F:= F0*Power(2.512, A-M);
writeln('Cвітловий потік від зорі дорівнює: ', F,' люмен');
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//12 -- Визначення прискорення сили тяжіння на поверхні зорі і
// відношення g зорі/ g сонця
gz:= (G1*w)/(R*R);
i:= gz/gS;
writeln('Прискорення сили тяжіння на поверхні зорі дорівнює: ', gz,' м/с^2',',
відношення g зорі/g сонця ', i,'' );
begin
SetWindowSize(500,500);
if R/Rsun >= 1 then // якщо зірка більша за Сонце
begin
ys:= round(100+10*R/Rsun);
rs:= round (10*R/Rsun);
Circle(250,35,10); // Сонце
FloodFill(250,30,clYellow);
Circle(250,ys,rs); // зірка
case round(T) of // обираємо колір зірки, який залежить
від температури. Якщо центр зірки заходить за край вікна, виконуємо
заливку від крайньої нижньої точки графічного вікна
12000..100000: if ys < 500 then FloodFill(250,ys,clSkyBlue)else
FloodFill(250,500,clSkyBlue);
7500..11999: if ys < 500 then FloodFill(250,ys,clWhite)else
FloodFill(250,500,clWhite);
5000..7499: if ys < 500 then FloodFill(250,ys,clYellow)else
FloodFill(250,500,clYellow);
1500..4999: if ys < 500 then FloodFill(250,ys,clRed)else
FloodFill(250,500,clRed);
999..1499: if ys < 500 then FloodFill(250,ys,clBrown)else
FloodFill(250,500,clBrown);
end;
end
else // якщо зірка менша за Сонце
begin
yz:=round(95-10*Rsun/R);
rz:=round(10*Rsun/R);
Circle(250,455,10); // зірка
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case round(T) of
12000..100000: FloodFill(250,455,clSkyBlue);
7500..11999: FloodFill(250,455,clWhite);
5000..7499: FloodFill(250,455,clYellow);
1500..4999: FloodFill(250,455,clRed);
999..1499: FloodFill(250,455,clBrown);
end;
Circle(250,yz,rz); // Сонце
FloodFill(250,yz,clYellow);
end;
SetBrushColor(clWhite);
SetFontSize(13);
SetFontName('Arial');
SetFontColor(clRed);
TextOut(225,5,'Сонце');
end;
end.
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Додаток Д
Дані педагогічного експерименту, представлені у вигляді діаграм
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Низький
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Рис. Д1 Рівні мотивації учнів 3–4 класів
9%
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Високий
Середній
Низький
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Рис. Д2. Рівні мотивації учнів 5–6 класів
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39%

Високий
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Низький

34%

Рис. Д3. Рівні мотивації учнів 7–9 класів

486
80%
60%
40%
20%
0%
3-4 класи
Високий

5-6 класи

7-9 класи

Середній

Низький

Рис. Д4. Динаміка рівнів мотивації до навчальної та дослідницької діяльності
в учнів 3–9 класів (загальний розподіл)
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Рис. Д5. Динаміка рівнів мотивації до навчальної та дослідницької діяльності
в учнів 3-9 класів (міські школи)
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Рис. Д6. Динаміка рівнів мотивації до навчальної та дослідницької діяльності
в учнів 3–9 класів (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д7 Розподіл учнів 10 класів за рівнями цільового блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
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Рис. Д8 Розподіл учнів 11 класів за рівнями цільового блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
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Рис. Д9. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями цільового блоку
мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
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Рис. Д10. Динаміка рівнів цільового блоку мотиваційної спрямованості до
навчальної та дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д11. Динаміка рівнів цільового блоку мотиваційної спрямованості до
навчальної та дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (міські школи)
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Рис. Д12. Динаміка рівнів цільового блоку мотиваційної спрямованості до
навчальної та дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д13. Розподіл учнів 10 класів за рівнями емоційно-пізнавального блоку
мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
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Рис. Д14. Розподіл учнів 11 класів за рівнями емоційно-пізнавального блоку
мотиваційної спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
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Рис. Д15. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями емоційнопізнавального блоку мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності
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Рис. Д16. Динаміка рівнів емоційно-пізнавального блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д17. Динаміка рівнів емоційно-пізнавального блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності
в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д18. Динаміка рівнів емоційно-пізнавального блоку мотиваційної
спрямованості до навчальної та дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д19. Динаміка рівнів мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(загальний розподіл)
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Рис. Д20. Динаміка рівнів мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(міські школи)
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Рис. Д21. Динаміка рівнів мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д22. Динаміка рівнів мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності в учнів 3–11 класів та студентів-першокурсників
(міські школи)
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Рис. Д23. Динаміка рівнів мотиваційної спрямованості до навчальної та
дослідницької діяльності в учнів 3–11 класів
та студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д24. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності до співпраці
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Рис. Д25. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до співпраці
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Рис. Д26. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності
до співпраці
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Рис. Д27. Динаміка рівнів здатності до співпраці
в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д28. Динаміка рівнів здатності до співпраці
в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д29. Динаміка рівнів здатності до співпраці в учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д30. Динаміка рівнів мотиваційного компонента дослідницької
компетентності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(міські школи)
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Рис. Д31. Динаміка рівнів мотиваційного компонента дослідницької
компетентності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д32. Розподіл учнів 10 класів за рівнями мотиваційного
компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д33. Розподіл учнів 11 класів за рівнями
мотиваційного компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д34. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями
мотиваційного компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д35. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності до
використання механізмів мислення
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Рис. Д36. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до
використання механізмів мислення
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Рис. Д37. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності до
використання механізмів мислення
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Рис. Д38. Динаміка рівнів здатності до використання механізмів мислення в
ході дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д39. Динаміка рівнів здатності до використання механізмів мислення в
ході дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (міські школи)
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Рис. Д40. Динаміка рівнів здатності до використання механізмів мислення в
ході дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (школи сіл та селищ міського типу)

499

18%
37%
Високий
Середній
Низький

45%

Рис. Д41. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності до коректного
використання методологічних понять та принципів
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Рис. Д42. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до коректного
використання методологічних понять та принципів
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Рис. Д43. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності до
коректного використання методологічних понять та принципів
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Рис. Д44. Динаміка рівнів здатності до коректного використання
методологічних понять та принципів в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д45. Динаміка рівнів здатності до коректного використання
методологічних понять та принципів в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д46. Динаміка рівнів здатності до коректного використання
методологічних понять та принципів в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д47. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності до коректного
використання процедури дослідницької діяльності
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Рис. Д48. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до коректного
використання процедури дослідницької діяльності
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Рис. Д49. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності до
коректного використання процедури дослідницької діяльності
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Рис. Д50. Динаміка рівнів здатності до коректного використання процедури
дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д51. Динаміка рівнів здатності до коректного використання процедури
дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д52. Динаміка рівнів здатності до коректного використання процедури
дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(школи сіл та сільської місцевості)
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Рис. Д53. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності
до використання індивідуальних особливостей мислення
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Рис. Д54. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності
до використання індивідуальних особливостей мислення
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Рис. Д55. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності
до використання індивідуальних особливостей мислення
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Рис. Д56. Динаміка рівнів здатності учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників до використання індивідуальних особливостей
мислення (загальний розподіл)
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Рис. Д57. Динаміка рівнів здатності учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників до використання індивідуальних особливостей
мислення (міські школи)
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Рис. Д58. Динаміка рівнів здатності учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників до використання індивідуальних особливостей
мислення (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д59. Динаміка рівнів операційного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д60. Динаміка рівнів операційного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д61. Розподіл учнів 10 класів за рівнями операційного компонента
дослідницької компетентності
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Рис. Д62. Розподіл учнів 11 класів за рівнями операційного компонента
дослідницької компетентності
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Рис. Д63. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями операційного
компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д64. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності
до самостійності в процесі дослідницької діяльності
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Рис. Д65. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до самостійності в
процесі дослідницької діяльності
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Рис. Д66. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності до
самостійності в процесі дослідницької діяльності
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Рис. Д67. Динаміка рівнів здатності до самостійності в процесі дослідницької
діяльності в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д68. Динаміка рівнів здатності до самостійності в процесі дослідницької
діяльності в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д69. Динаміка рівнів здатності до самостійності в процесі дослідницької
діяльності в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д70. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності продуктивно
використовувати час
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Рис. Д71. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності продуктивно
використовувати час
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Рис. Д72. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності
продуктивно використовувати час
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Рис. Д73. Динаміка рівнів здатності продуктивно використовувати час в
учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д74. Динаміка рівнів здатності продуктивно використовувати час в
учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д75. Динаміка рівнів здатності продуктивно використовувати час в
учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
(школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д76. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності до внесення коректив
у дослідницьку діяльність
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Рис. Д77. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до внесення коректив
у дослідницьку діяльність
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Рис. Д78. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності до
внесення коректив у дослідницьку діяльність
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Рис. Д79. Динаміка рівнів здатності до внесення коректив у дослідницьку
діяльність в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д80. Динаміка рівнів здатності до внесення коректив у дослідницьку
діяльність в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д81. Динаміка рівнів здатності до внесення коректив у дослідницьку
діяльність в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д82. Динаміка рівнів рефлексивного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д83. Динаміка рівнів рефлексивного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д84. Розподіл учнів 10 класів за рівнями рефлексивного компонента
дослідницької компетентності
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Рис. Д85. Розподіл учнів 11 класів за рівнями
рефлексивного компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д86. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями
рефлексивного компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д87. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності до роботи
із джерелами інформації в процесі дослідницької діяльності
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Рис. Д88. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності до роботи
із джерелами інформації в процесі дослідницької діяльності
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Рис. Д89. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності до роботи
із джерелами інформації в процесі дослідницької діяльності
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Рис. Д90. Динаміка рівнів здатності до роботи із джерелами інформації в
процесі дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д91. Динаміка рівнів здатності до роботи із джерелами інформації в
процесі дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (міські школи)
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Рис. Д92. Динаміка рівнів здатності до роботи із джерелами інформації в
процесі дослідницької діяльності в учнів 10–11 класів та студентівпершокурсників (школи сіл та селищ міського типу)

517

23%

37%

Високий
Середній
Низький

40%

Рис. Д93. Розподіл учнів 10 класів за рівнями здатності продуктивно
використовувати інформаційні технології
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Рис. Д94. Розподіл учнів 11 класів за рівнями здатності продуктивно
використовувати інформаційні технології
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Рис. Д95. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями здатності
продуктивно використовувати інформаційні технології
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Рис. Д96. Динаміка рівнів здатності продуктивно використовувати
інформаційні технології в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (загальний розподіл)
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Рис. Д97. Динаміка рівнів здатності продуктивно використовувати
інформаційні технології в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (міські школи)
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Рис. Д98. Динаміка рівнів здатності продуктивно використовувати
інформаційні технології в учнів 10–11 класів
та студентів-першокурсників (школи сіл та сільської місцевості)
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Рис. Д99. Динаміка рівнів технологічного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (міські школи)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
10 класи

11 класи

Високий

І курс

Середній

Низький

Рис. Д100. Динаміка рівнів технологічного компонента учнів 10–11 класів та
студентів-першокурсників (школи сіл та селищ міського типу)
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Рис. Д101. Розподіл учнів 10 класів за рівнями технологічного компонента
дослідницької компетентності
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Рис. Д102. Розподіл учнів 11-х класів за рівнями технологічного компонента
дослідницької компетентності
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Рис. Д103. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями технологічного
компонента дослідницької компетентності
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Рис. Д104. Розподіл учнів 10 класів за рівнями
дослідницької компетентності
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Рис. Д105. Розподіл учнів 11 класів за рівнями
дослідницької компетентності
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Рис. Д106. Розподіл студентів-першокурсників за рівнями
дослідницької компетентності
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Додаток Е
Критерії сформованості компонентів дослідницької компетентності
Таблиця Е1
Критерії сформованості цільового блоку мотиваційної спрямованості до
навчальної та дослідницької діяльності
учнів 10–11 класів та студентів-першокурсників
Рівні
сформованості
Низький
Середній
Високий

Критерії оцінювання рівня мотивації до навчальної та
дослідницької діяльності
Учні (студенти) не ставлять цілей власної навчальної діяльності; у
матеріалі, що вивчається, не бачать практичної значущості.
Учні (студенти) самостійно ставлять цілі, але не можуть
обґрунтувати значущість матеріалу, що вивчається, для їх
досягнення.
Учні (студенти) самостійно ставлять і визначають цілі та очікувані
результати; обґрунтовують доцільність вивчення матеріалу для
власної життєдіяльності; оцінюють значущість матеріалу, що
вивчається.

Таблиця Е2
Критерії сформованості емоційно-пізнавального блоку мотиваційної
спрямованості респондентів до навчальної та дослідницької діяльності
Рівні сфор-сті
Низький
Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня мотивації до навчальної та дослідницької
діяльності
Учні (студенти) не можуть самостійно виділяти навчальну задачу
(проблему) і оволодівати новими способами навчальних дій; відзначено
відсутність задоволення від результатів навчальної діяльності.
Учні (студенти) намагаються самостійно виділити навчальну задачу
(проблему), але невдовзі емоційно згасають, не отримуючи результату і,
відповідно, внутрішнього задоволення від результатів власної
діяльності.
Учні (студенти) самостійно виділяють навчальну задачу (проблему),
успішно оволодівають новими способами навчальних дій. При цьому
має місце емоційно усвідомлена, вибіркова спрямованість особистості
на предмет діяльності і як результат – внутрішнє задоволення від
результатів власної діяльності.
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Таблиця Е3
Критерії сформованості рівня здатності особистості до співпраці
Рівні
сформованості
Низький
Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності до співпраці
Учень практично не підтримує жодної з ліній взаємодії: учительучень, учень-учень (у парах, трійках і т. д.), загальногрупова
взаємодія з учнівським колективом.
Співпраця вчитель-учень: 1) у ситуації «відкритого незнання»
(відсутності готових зразків дій) з зони найближчого розвитку
звертається до вчителя за допомогою; 2) учень не здатний
перебудовувати звичні способи дій (здебільшого застосовує готові
зразки дій); 3) не здатний виявляти причини власної невправності,
некомпетентності.
Співпраця учень-учень: 1) учень здатний виявляти різницю в
способах дії, але координувати спільні дії не вдається; 2) учень не
здатний до адекватного диференційованого самооцінювання.
Загальногрупова взаємодія: 1) учень здатний приймати та розуміти
роль іншого учня; 2) учень не здатний уявляти, як його сприймає
партнер (група) у процесі спілкування й відповідно до цього
планувати власні дії.
У всіх лініях взаємодії учень дотримується етичних норм взаємодії,
демонструє комунікабельність, доброзичливість і тактовність.
Співпраця учитель-учень: 1) у ситуації «відкритого незнання»
(відсутності готових зразків дій) із зони найближчого розвитку
звертається до вчителя за допомогою; 2) учень здатний
перебудовувати звичні способи дій; 3) здатний виявляти причини
власної невправності, некомпетентності.
Співпраця учень-учень: 1) учень здатний виявляти різницю в
способах дії, але координувати спільні дії не вдається; 2) учень
здатний до адекватного диференційованого самооцінювання.
Загальногрупова взаємодія: 1) учень здатний приймати та розуміти
роль іншого учня; 2) учень здатний уявляти, як його сприймає
партнер (група) у процесі спілкування й відповідно до цього
планувати власні дії.
У всіх лініях взаємодії учень прагне до діалогу, викладає власний
погляд, демонструє вміння слухати інших. Учень дотримується
етичних норм взаємодії, демонструє емпатію, комунікабельність,
доброзичливість і тактовність.
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Таблиця Е4
Критерії сформованості рівня здатності особистості
до використання механізмів мислення
Рівні
сформованості
Низький

Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності до використання механізмів
мислення
Учні не прагнуть до самостійного виконання навчальних завдань,
оскільки відчувають утруднення в інтерпретації та прогностиці
навчальних явищ і причиново-наслідкових зв’язків між ними на
основі аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, класифікації,
порівняння й абстрагування.
Учні не вміють орієнтуватися в ситуаціях, самостійно віднаходити
способи, що дають позитивний результат при виконанні навчальних
завдань, оскільки в них не сформована здатність приймати
нестандартні рішення; виявляють низьку розумову активність,
долаючи перешкоди.
Учні в ході дослідницької діяльності відчувають утруднення в
інтерпретації та прогностиці навчальних явищ і причиновонаслідкових зв’язків між ними на основі аналізу, синтезу,
узагальнення, систематизації, класифікації, порівняння й
абстрагування; здатні вирішувати навчальні проблеми, самостійно
віднаходити ефективні способи й дії, але здебільшого надають
перевагу діям за аналогією, із копіюванням звичного алгоритму
виконання завдання, виявляють достатню розумову активність,
долаючи перешкоди; орієнтуються в ситуаціях, проте діють
ситуативно.
Учні вільно володіють інтелектуальними вміннями, без перешкод
встановлюють
причиново-наслідкові зв’язки між фізичними
явищами, що досліджуються, на основі аналізу, синтезу,
узагальнення, систематизації, класифікації, порівняння й
абстрагування; за нових умов здатні оперативно приймати рішення
та передбачати їх наслідки, швидко вирішують проблемні завдання;
прагнуть до інтелектуальної новизни; виявляють високу розумову
активність.
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Таблиця Е5
Критерії сформованості рівня здатності особистості до коректного
використання методологічних понять та принципів
Рівні
сформованості
Низький

Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності до коректного
використання методологічних понять та принципів
Учні мають обмежені, фрагментарні базові знання з фізики; не
можуть самостійно обирати тему, мету, предмет та об’єкт
дослідження; мають суттєві труднощі в складанні плану (програми)
дослідження, прогнозуванні кінцевого результату. Відзначено
відсутність категоріально-поняттєвого апарату дослідження та
інтересу до пізнання. У процесі дослідження учнем сприймаються
тільки зовнішні факти, зв’язки, відсутній глибокий аналіз об’єктів
дослідження. Учні не здатні: приймати самостійні рішення в ході
дослідження (повністю підпорядковані вимогам учителя або
керівника групи); аналізувати власну діяльність, усвідомлювати
теоретичну та практичну значущість дослідження; творчо
застосовувати форми та методи наукового пізнання; досліджувати
об’єкти пізнання за допомогою їхніх моделей; відображувати
причиново-наслідкові зв’язки і відповідні закономірності перебігу
фізичних явищ за допомогою системи математичних рівнянь.
Учні мають достатні базові знання з фізики; зазнають труднощів у
самостійному виборі теми, мети, предмета та об’єкта дослідження; у
складанні плану (програми) дослідження та прогнозуванні кінцевого
результату потребують періодичної допомоги вчителя. Частково
володіють категоріально-поняттєвим апаратом дослідження; інтерес
до предмета дослідження чітко виражений. У процесі дослідження
учень сприймає як зовнішні, так і внутрішні факти, зв’язки; Учні
здатні: частково приймати самостійні рішення в ході дослідження;
аналізувати власну діяльність, усвідомлювати теоретичну та
практичну значущість дослідження; застосовувати форми та методи
наукового пізнання на репродуктивному рівні. Учні зазнають
труднощів у дослідженні об’єкта пізнання за допомогою його моделі
(моделей), а також відображенні причиново-наслідкових зв’язків і
відповідних закономірностей перебігу фізичних явищ за допомогою
системи математичних рівнянь.
Учні мають ґрунтовні базові знання з фізики; здатні самостійно
обирати тему, мету, предмет та об’єкт дослідження; вміють складати
план (програму) дослідження, прогнозувати кінцевий результат. Учні
володіють категоріально-поняттєвим апаратом дослідження та
інтересом до предмета дослідження. У процесі дослідницької
діяльності учень сприймає як зовнішні факти, зв’язки, так і
внутрішні. Учні здатні: здійснювати глибокий аналіз об’єктів
дослідження; приймати самостійні рішення; аналізувати власну
діяльність, усвідомлювати теоретичну та практичну значущість
дослідження; творчо застосовувати форми та методи наукового
пізнання; досліджувати об’єкти
пізнання за допомогою їхніх
моделей; відображати причиново-наслідкові зв’язки і відповідні
закономірності перебігу фізичних явищ за допомогою системи
рівнянь.
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Таблиця Е6
Критерії сформованості рівня здатності особистості до коректного
використання процедури дослідницької діяльності
Рівні
сформованості
Низький

Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності до коректного
використання процедури дослідницької діяльності
Учні не вміють: дотримуватися в процесі дослідницької діяльності
розробленого плану;
точно описувати спостереження та
інтерпретувати їх результати; відрізняти в ході експерименту
істотне від другорядного; передбачати подальший перебіг
експерименту; виводити закономірності на основі емпіричного
матеріалу; визначати відмінність між очікуваними та отриманими
результатами;
проектувати
додатковий
експеримент
для
підтвердження чи спростування запропонованої гіпотези; коректно
представляти результати дослідницької діяльності (представляти
дані в графічному та табличному вигляді, готувати презентації з
висвітленням результатів роботи), формулювати висновки та
окреслювати можливі варіанти подальших досліджень.
Учні вміють у процесі дослідницької діяльності: дотримуватися
розробленого плану; точно описувати спостереження, але при
цьому зазнають проблем з інтерпретацією їх результатів; відрізняти
в ході експерименту істотне від другорядного; передбачати
подальший перебіг експерименту. В учнів виникають труднощі з
виведенням закономірностей на основі накопиченого емпіричного
матеріалу; проектуванням додаткового експерименту для
підтвердження чи спростування запропонованої гіпотези. При
цьому учень може коректно представляти результати дослідницької
діяльності (представляти дані в графічному та табличному вигляді,
готувати презентації з висвітленням результатів роботи),
формулювати висновки та окреслювати можливі варіанти
подальших досліджень.
Учні вміють: дотримуватися в процесі дослідницької діяльності
розробленого плану;
точно описувати спостереження та
інтерпретувати їх результати; відрізняти в ході експерименту
істотне від
другорядного;
передбачати
подальший
хід
експерименту; виводити закономірності на основі емпіричного
матеріалу; визначати відмінність між очікуваними та отриманими
результатами;
проектувати
додатковий
експеримент
для
підтвердження чи спростування запропонованої гіпотези; коректно
представляти результати дослідницької діяльності (представляти
дані в графічному та табличному вигляді, готувати презентації з
висвітленням результатів роботи), формулювати висновки та
окреслювати можливі варіанти подальших досліджень.
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Таблиця Е7
Критерії сформованості рівня здатності особистості використовувати

самостійність

Якість
мислення

індивідуальні особливості мислення
Рівні
Сформованості

Критерії оцінювання рівня здатності до коректного використання
процедури дослідницької діяльності

Низький

Учень у проблемній ситуації завжди орієнтований на сторонню
допомогу, проявляє низьку ініціативність щодо постановки
завдань дослідження та їх виконання.
Учень здатний самостійно генерувати нові завдання в
дослідницькій діяльності, але їх виконання намагається повністю
або ж частково перекласти на плечі інших.
Учень практично не потребує сторонньої допомоги щодо
постановки завдань дослідження, здатний самостійно їх
генерувати та висувати припущення щодо варіантів їх виконання.
Унаслідок невеликого обсягу знань у ході вирішення проблемних
ситуацій учень мислить вузько та шаблонно.
Достатній рівень знань з фізики дає можливість учневі
застосовувати різноманітні теорії в межах навчального предмета
для пояснення тих чи інших явищ (процесів).
У проблемних ситуаціях учень здатний застосовувати
різноманітні теорії з декількох навчальних предметів для
пояснення тих чи інших явищ (процесів).
Учень не розуміє сутності дослідницької діяльності, не вміє
розкривати причиново-наслідковість явищ, не спроможний
передбачати можливі наслідки власних дій і процесів у ході
дослідницької діяльності, а також шляхи їх розв’язання.
Учень демонструє часткове вміння розкривати причиновонаслідковість явищ, фрагментарну здатність передбачати можливі
наслідки власних дій і процесів, а також шляхи їх розв’язання.
Учень розуміє повною мірою сутність дослідницької діяльності,
демонструє вміння розкривати причиново-наслідковість явищ,
здатний передбачати можливі наслідки дослідницьких дій і
процесів, а також шляхи їх розв’язання.
Учень демонструє інертність щодо зміни власних дій при зміні
ситуації діяльності, відтак, не готовий змінювати тактику і
стратегію розв’язання проблемних ситуацій.
Учень змінює власні дії в дослідницькій діяльності за допомогою
вчителя, має місце утруднене переключення з одного способу
розв’язання проблемної ситуації на інший, проявляється часткова
готовність до зміни тактики і стратегії розв’язання проблемних
ситуацій.
Учень здатний без сторонньої допомоги змінювати власні дії при
зміні ситуації діяльності, за необхідності переходить із одного
способу розв’язання проблемної ситуації до іншого, за відсутності
сторонньої допомоги здатен змінювати тактику і стратегію
розв’язання проблемних ситуацій.

Середній
Високий

широта

Низький
Середній
Високий

глибина

Низький

Середній
Високий

Низький

гнучкість

Середній

Високий

528

швидкість

Низький
Середній
Високий

критичність

Низький
Середній

Високий

Учень не здатний за відносно короткий час розібратися в складній
ситуації, діє необдумано, рішення щодо власних дій приймає на
емоціях.
Учень здатний знайти правильне рішення в складній ситуації, але
для цього потребує значно більше часу, діє обдумано, виважено.
Учень здатний за відносно короткий час знайти правильне
рішення в складній ситуації, діє обдумано, виважено.
Учень демонструє слабку здатність оцінювати думки та вчинки
оточення, відсутність бажання ці думки та вчинки піддавати
сумнівам і ретельній перевірці.
Учень здатний оцінювати думки та вчинки оточення у разі
необхідності зі сторонньою допомогою (вчителя, товаришів), при
цьому фіксується відсутність бажання ці думки та вчинки
піддавати сумнівам і ретельній перевірці.
Учень демонструє стійку здатність піддавати сумнівам і ретельній
перевірці як власні припущення, так і припущення, що висуває
оточення в ході виконання дослідницької діяльності.

Таблиця Е8
Критерії сформованості рівня здатності учня до самостійності
в процесі дослідницької діяльності
Рівні
сформованості
Низький

Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності учня до самостійності в процесі
дослідницької діяльності
У зміст самостійної діяльності на даному рівні входять завдання з
повторення дій за зразком (завдання відтворювального характеру).
Результатом дії учня є правильно виконане завдання, а також уміння
виконувати навчальні дії, показані вчителем або товаришами. Дії учня під
час виконання даного типу самостійної діяльності полягають переважно в
прослуховуванні або розгляді, запам’ятовуванні та відтворенні певної
інформації про різні властивості об'єкта. Результатом діяльності учнів є
правильно виконане навчальне завдання, засвоєний новий навчальний
матеріал.
Зміст діяльності учня становлять завдання реконструктивно-варіативного
та евристичного характеру (виконання завдань, що виходять за межі
відомого зразка; завдання, пов'язані з поясненням фізичних явищ, з
обґрунтуванням висновків, з їхньою чіткою аргументацією). Під час такої
діяльності від учня потрібні перетворення, реконструкції узагальнення,
систематизація і залучення раніше придбаних знань і вмінь, перенесення їх
у нестандартні ситуації та встановлення внутрішніх предметних і
міжпредметних зв’язків. У результаті знання учня стають більш гнучкими
та мобільними, виробляються вміння, навички та потреба до самоосвіти.
Учень аналізує вихідні дані проекту та проводить їх оцінювання;
закріплює навички самостійного пошуку знань; самостійно розробляє
тематику і методику дослідницької, експериментальної роботи, формулює
проблеми, висуває гіпотези та план їхнього вирішення. Результатом
виконання такої діяльності є нові знання, засвоєні учнем у процесі роботи;
сформовані вміння в постановці експериментальних досліджень;
сформовані навички виконання творчої діяльності.
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Таблиця Е9
Критерії сформованості рівня здатності особистості продуктивно
використовувати час
Рівні
сформованості
Низький

Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності продуктивно
використовувати час
Учні не встигають завершити дослідження у встановлені терміни,
оскільки мають низький темп виконання етапів дослідницької
діяльності. Причиною такої ситуації є відволікання на дії, не
пов’язані з дослідницькою діяльністю (відхід від наміченого плану).
Темп дослідницької діяльності учнів задається та контролюється
вчителем (батьками чи іншими учасниками дослідження), оскільки
учні здатні в разі самостійної роботи відходити від наміченого
плану, відволікатися і т. ін.
Учні вміють дотримуватися наміченого плану дослідницької
діяльності, відповідно, зберігають необхідний для успішного
виконання такої діяльності темп. Останнє уможливлює вирішення
поставленого завдання у встановлені терміни. Учні здатні
виконувати своєрідний контроль над кількістю часу, витраченого на
конкретні види діяльності.

Таблиця Е10
Критерії сформованості рівня здатності особистості вносити корективи в
дослідницьку діяльність (здатність до саморегуляції)
Рівні
сформованості
Низький

Середній

Високий

Критерії оцінювання рівня здатності вносити корективи в
дослідницьку діяльність (здатність до саморегуляції)
Учні не вміють: здійснювати самооцінювання та самоаналіз
дослідницької діяльності; обґрунтовувати перспективи розвитку
власної навчальної діяльності. Корективи до поставленої мети та
отриманих результатів діяльності вносять під зовнішнім впливом.
Учні спроможні здійснювати самооцінювання та самоаналіз
дослідницької діяльності, а також обґрунтовувати перспективи
розвитку власної навчальної діяльності за допомогою зовнішнього
впливу (учитель, інші учасники дослідницької діяльності).
Корективи до поставленої мети та отриманих результатів діяльності
вносять самостійно.
Учні здані самостійно здійснювати самооцінювання та самоаналіз
дослідницької діяльності; обґрунтовувати перспективи розвитку
власної навчальної діяльності, а також вносити корективи до
поставленої мети та отриманих результатів діяльності.
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Таблиця Е11
Критерії сформованості рівня здатності учня до роботи
із джерелами інформації
Рівні
Критерії оцінювання рівня здатності учня до роботи з джерелами
сформоваінформації в процесі дослідницької діяльності
ності
В учнів відсутня потреба в пошуку інформації; вони не ставлять мети
Низький
інформаційної діяльності; учні слабко володіють методами роботи з
інформацією; інформацію шукають примусово; не вимогливі до пошуку
якісної, змістовної інформації; у процесі аналізу інформації щодо
досліджуваної проблеми не вміють виділяти головне.
Учні зацікавлені в отриманні нових знань; оцінка інформаційних джерел
Середній
не завжди глибока; учні володіють методами роботи з інформацією, але не
здатні критично її оцінювати.
Учні мають стійку потребу в пошуку інформації; фіксуються чіткі цілі
Високий
інформаційної діяльності; методи роботи з інформаційними джерелами
добре розвинені; вимогливі до пошуку якісної, змістовної інформації;
наявне активне прагнення до творчого оброблення інформації з
використанням комп’ютерних технологій; у процесі аналізу інформації
щодо досліджуваної проблеми вміють критично її оцінювати.

Таблиця Е12
Критерії сформованості рівня здатності особистості продуктивно
використовувати інформаційні технології
Рівні
Критерії оцінювання рівня здатності продуктивно використовувати
сформоваінформаційні технології
ності
Учні активно використовують комп’ютерну техніку в побуті (соціальні
Низький
мережі, ігри). Відсутні вміння виконання найпростіших операцій у
середовищі текстового процесора MS Word та табличного процесора MS
Excel, програмі створення презентацій Power Point та настільній
видавничій системі Publisher.
Учні активно використовують комп’ютерну техніку в побуті (соціальні
Середній
мережі, ігри). Учні виконують найпростіші операції в середовищі
текстового процесора MS Word та табличного процесора MS Excel,
програмі створення презентацій Power Point та настільній видавничій
системі Publisher, а також довідково-правових системах Google, Яндекс та
ін. за допомогою вчителя або ж інших учнів. Відсутнє бажання в процесі
дослідницької діяльності використовувати нові розробки та досягнення в
галузі інформаційних технологій.
Учні активно використовують комп’ютерну техніку в побуті (соціальні
Високий
мережі, ігри). Наявні вміння виконання найпростіших операцій у
середовищі текстового процесора MS Word та табличного процесора MS
Excel, програмі створення презентацій Power Point та настільній
видавничій системі Publisher. Учні активно використовують уміння
пошуку необхідної інформації в мережі Internet за допомогою довідковоправових систем Google, Яндекс та ін. Виявляють бажання активно
використовувати в процесі дослідницької діяльності нові розробки та
досягнення в галузі інформаційних технологій.
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Додаток Ж
Таблиця Ж1
Перевірка статистичної значущості відмінностей
рівнів мотиваційного компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
570
70
305
524
71
336
2696
-2214
141
641

Н
149
163
-482
312
0,200686

51549,05

7647,108
кінцевий зріз
В
С
570
68
325
524
91
379
-8924
-13346
159
704
500866,5
253005,3

744,6282
Н
131
100
22270
231
2146982

9,712247
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Таблиця Ж2
Перевірка статистичної значущості відмінностей
рівнів операційного компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
Н
570
58
259
207
524
55
255
4240
14010
-18250
113
514
467

260

4,199001
159093,8

381867,9
кінцевий зріз
В
С
570
57
274
524
67
314
-2618
-8356
124
588
55273,58
118746,1

713195,9
Н
193
189
10974
382
315258,3

6,381354
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Таблиця Ж3
Перевірка статистичної значущості відмінностей
рівнів рефлексивного компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
570
64
282
524
63
296
3468
5636
127
578
94700,98

54955,88
кінцевий зріз
В
С
570
65
305
524
100
352
-15350
-10598
165
657
1428015
170955,3

Н
178
211
-9104
389
213066,4

1,214421

Н
154
118
25948
272
2475363

13,64113

534

Таблиця Ж4
Перевірка статистичної значущості відмінностей
рівнів технологічного компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
Н
570
141
331
52
524
130
327
113
12250
17322
-29572
271
658
165
553736,2

456005,6
кінцевий зріз
В
С
570
134
349
524
172
339
-13748
21294
306
688
617671,6
659061,7

5300019

5,155162

Н
41
59
-7546
100
569421,2

6,181045
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Таблиця Ж5
Перевірка статистичної значущості відмінностей
рівнів дослідницької компетентності учнів ліцею

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
Н
570
87
291
146
524
89
300
181
2954
8670
-11624
176
591
327
49580,2

127189,3
кінцевий зріз
В
С
570
81
313
524
107
347
-9898
-3418
188
660
521119,2
17701,1

413203

1,975266

Н
130
116
13316
246
720796,2

7,217277
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Міські школи
Таблиця Ж6
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів мотиваційного
компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
382
50
201
354
46
233
2816
-5700
96
434
82602,67

74861,75
кінцевий зріз
В
С
382
48
215
354
67
259
-5382
-9556
115
474
251877,6
192652,2

Н
103
103
2884
206
40376

1,463014

Н
91
56
14938
147
1517985

14,51264
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Таблиця Ж7
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів операційного
компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
Н
382
42
203
109
354
36
198
148
3300
7454
-10754
78
401
257
139615,4

138558,9
кінцевий зріз
В
С
382
45
187
354
49
245
-156
-15296
94
432
258,8936
541591,7

449994,2

5,384747

Н
122
88
15452
210
1136973

12,41476
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Таблиця Ж8
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів рефлексивного
компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
382
46
202
354
41
216
3058
700
87
418
107486,9

1172,249
кінцевий зріз
В
С
382
51
204
354
68
266
-4590
-16236
119
470
177042,9
560867,4

Н
106
125
-3758
231
61136,64

1,255626

Н
99
48
20826
147
2950492

27,27543
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Таблиця Ж9
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів технологічного
компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
382
76
234
354
70
241
4252
4074
146
475
123832,2

34942,05
кінцевий зріз
В
С
382
71
247
354
97
256
-7216
3730
168
503
309944,4
27659,84

Н
44
71
-8326
115
602802,4

5,631797

Н
36
29
3486
65
186956,9

3,879086
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Таблиця Ж10
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів дослідницької
компетентності учнів ліцею міських шкіл

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
382
52
210
354
53
223
1102
1278
105
433
11565,75
В

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

54
70
-4152
124
139025

3772,018
кінцевий зріз
С
382
213
354
257
-9612
470
196575,6

Н
92
106
-2380
198
28608,08

0,324976

Н
87
55
13764
142
1334139

12,34759
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Села та селища міського типу
Таблиця Ж11
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів мотиваційного
компонента дослідницької компетентності
В
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

20
25
-490
45
5335,556

початковий зріз
С
188
104
170
103
2042
207

20143,79
кінцевий зріз
В
С
188
20
110
170
24
120
-320
280
44
230
2327,273
340,8696

Н
46
60
-1552
106
22723,62

1,508228

Н
40
44
40
84
19,04762

2,840468
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Таблиця Ж12
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів операційного
компонента дослідницької компетентності
В
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

16
19
-222
35
1408,114

початковий зріз
С
188
56
170
57
838
113

6214,549
кінцевий зріз
В
С
188
12
87
170
18
69
-804
4626
30
156
21547,2
137178,7

Н
98
112
-616
210
1806,933

0,295044

Н
71
101
-3822
172
84928,4

7,623726
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Таблиця Ж13
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів рефлексивного
компонента дослідницької компетентності
В
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

18
22
-356
40
3168,4

початковий зріз
С
188
80
170
80
1440
160

12960
кінцевий зріз
В
С
188
14
101
170
32
86
-2808
4368
46
187
171410,1
102029

Н
72
86
-1084
158
7437,063

0,737342

Н
55
70
-1560
125
19468,8

9,164828
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Таблиця Ж14
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів технологічного
компонента дослідницької компетентності

n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

початковий зріз
В
С
188
65
97
170
60
86
2020
3616
125
183
32643,2

71450,58
кінцевий зріз
В
С
188
63
102
170
75
83
-906
5066
138
185
5948,087
138726,2

Н
8
42
-5636
50
635289,9

23,13466

Н
5
30
-4160
35
494445,7

19,9975
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Таблиця Ж15
Перевірка статистичної значущості відмінностей рівнів дослідницької
компетентності учнів ліцею шкіл сіл та селищ міського типу
В
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖
n1
Q2i (КГ)
n2
Q1i (ЕГ)
n1Q2i − n2Q1i
Q1i + Q2i
(𝑛1 𝑄2𝑖 − 𝑛2 𝑄1𝑖 ) 2
𝑄1𝑖 + 𝑄2𝑖

35
36
460
71
2980,282

початковий зріз
С
188
81
170
77
2138
158

28930,66
кінцевий зріз
В
С
188
27
100
170
37
90
-1214
3500
64
190
23028,06
64473,68

Н
54
75
-2598
129
52322,51

2,63559

Н
43
61
-2286
104
50248,04

8,310068
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Додаток К
Рекомендації учителям щодо впровадження в освітній процес
методичної системи розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею
природничо-математичного напряму диференціації
З метою ефективного використання методичної системи розвитку
дослідницької компетентності учнів ліцею природничо-математичного
напряму диференціації учителю необхідно:
1) підвищувати рівень позитивної мотивації учнів до вивчення фізики, а
також зводити до мінімуму фактори, що знижують цей рівень (низький
рівень обізнаності щодо нахилів і освітніх потреб учнів, що призводить до
недостатньої індивідуалізації й диференціації освітнього процесу на основі
багатогранності вибору, створенні умов для виявлення та найбільш повного
прояву здібностей учнів; неправильний підбір навчального матеріалу, що
призводить до недовантаження або ж перевантаження учня в освітньому
процесі; низька активність спілкування з учнями та їх батьками тощо).
2) Удосконалювати планування освітнього процесу з фізики

із

обов’язковим виділенням прикладного аспекту знань на основі використання
інноваційної складової освітнього процесу, а також створення проблемних
ситуацій в процесі вивчення фізики.
3) Реалізовувати можливості міжпредметних зв’язків, що обумовлено
необхідністю ознайомлення учнів з науковими основами знань про природу і
методами наукового пізнання; розвитком діалектичного мислення учнів, а
також створенням умов для переносу знань у нові нестандартні ситуації.
3) Організовувати дослідницьку діяльність учнів ліцею з фізики на
основі

компетентнісного,

діяльнісного,

особистісно

орієнтованого

і

технологічного підходів, які у сукупності забезпечують: комплексне
використання узагальнених прийомів організації освітньої діяльності учнів
ліцею, засобів навчання; систематичне використання інтенсивних форм і
методів навчання (компетентнісний і діяльнісний підходи); суб’єктивну
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активність

учня

в

освітньому

процесі,

що

проявляється

у

його

самовизначенні й самореалізації, оволодінні вміннями і способами дій,
організації

суб’єкт-суб’єктних

(компетентнісний

і

стосунків

особистісно

між

орієнтований

учителем
підходи);

і

учнем

оптимізацію

освітньої діяльності учнів, підвищення її результативності й інтенсивності
(компетентнісний і технологічний підходи).
4) Будувати взаємодію з учасниками освітнього процесу (учнями й
батьками)

на

засадах

педагогіки

партнерства

(співробітництва),

що

ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку
особистості; залучати до співробітництва заклади вищої освіти, академічні
наукові установи, науково-дослідні лабораторії, центри позашкільної освіти
тощо; особливу увагу приділяти співробітництву з фахівцями різних профілів
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
5) Розширювати діапазон організаційних форм, методів навчання,
способів навчальної взаємодії; надавати пріоритет засвоєнню навчального
матеріалу в процесі виконання системи інтегрованих завдань (дослідницьких
проектів,

веб-квестів

і

експериментальних

задач),

спрямованих

на

застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань,
умінь і навичок у змодельованих життєвих ситуаціях.
6) Систематично здійснювати в освітньому процесі з фізики управління
дослідницькою діяльністю учнів; активізувати їх до пошукової діяльності;
допомагати у визначенні мети, завдань, орієнтовних методів і прийомів, а
також пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних
завдань.
7) Впроваджувати методичну систему розвитку дослідницької діяльності
учнів ліцею з фізики бажано з використанням в першу чергу найпростішого
саморобного устаткування, а також побутових приладів; особливу увагу
звертати на дотримання правил безпеки життєдіяльності.

