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АНОТАЦІЯ
Миколайко В.В. «Методичні засади реалізації продуктивного
навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня». – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). –
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ,
2019.
У

межах

дослідження

визначено

стан

проблеми

формування

продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема, здійснено
аналіз наукових здобутків щодо становлення і розвитку концепцій
продуктивного навчання в теорії і практиці середньої освіти, висвітлено
психодидактичні

та

методологічні

аспекти

організації

продуктивної

пізнавальної діяльності учнів, охарактеризовано види цієї діяльності, які є
найбільш ефективними для реалізації методології продуктивного навчання.
Констатовано, що концепція продуктивного навчання виникла й
еволюціонує з метою становлення особистості учня як суб’єкта набування
пізнавального досвіду, вона тісно корелює з концепціями інноваційних
технологій, особистісно діяльнісним і компетентнісним підходами в
організації навчання фізики у закладах середньої освіти та концепціями
сучасної інноваційної освіти. З’ясовано, що продуктивне навчання, як
педагогічне явище, відбиває принципову ідею активної, самостійної
навчальної діяльності учня, при цьому самостійність учня у продуктивному
навчанні визнається не як самоціль, а як його здатність і готовність до
опанування нових знань власними силами. Продуктивну навчальну
діяльність означено як особливий вид навчання, спрямований на створення
суб’єктивно нового для учня пізнавального досвіду, для якого притаманне
усвідомлення цього досвіду як власного освітнього продукту.
На підставі аналізу теорії і практики показано, що найсуттєвішим у
продуктивному навчанні фізики є перетворювальна діяльність учня щодо
навчального матеріалу, результат якої вербалізується і сприймається учнем
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як особистісне просування у напрямку новизни власного пізнавального
досвіду, що набувається. Доведено, що ефективність продуктивного
навчання забезпечується реалізацією його на основі інноваційних освітніх
моделей.

а

саме:

особистісно-орієнтованого

навчання;

проблемного

навчання; розвивального навчання; інтерактивного навчання; ігрової,
інформаційної, проектної технологій і технології розвитку критичного
мислення. Встановлено, що продуктивне навчання передбачає посилення
позицій самого учня у навчальній діяльності з фізики, а головне – його
самостійності, активності та осмисленості ним успішності у навчанні з
позиції новизни набутого досвіду у процесі виконання будь-якого
навчального завдання, зокрема, та навчальної діяльності в цілому. За таких
умов формується бачення учнем кожного наступного навчального завдання
як індивідуально-значущого з позицій набування нового власного досвіду,
тобто ставлення до навчального завдання як до інноваційного об’єкта.
Встановлено, що практична реалізація концепції продуктивного
навчання вимагає розроблення методичних засад освітнього процесу, який
ґрунтується на інноваційних освітніх моделях і передбачає запровадження
педагогічних методів і прийомів, спрямованих на постійне залучення учнів
до активної (а отже й перетворювальної) навчально-пізнавальної діяльності.
Вперше запропоновано теоретичні та методичні засади продуктивного
навчання фізики, спрямованого на забезпечення сучасних вимог до
визначення результативної складової освітнього змісту.
Запропоновано

авторське

тлумачення

терміну

«продуктивне

навчання»: продуктивне навчання фізики – це освітній процес формування в
учнів механізмів активного творчого пізнання і дослідницької діяльності,
який потребує створення і постійного оновлення інноваційного навчального
середовища

і

передбачає

як

результат

становлення

предметної

компетентності учнів з фізики та якісну зміну особистості у напрямку
розвитку інтелектуальних потреб і позитивної мотиваційної позиції.
Доведено, що реалізація продуктивного навчання буде ефективною лише за
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умов використання інноваційних освітніх підходів, які забезпечують
можливість

проектування

розвитку

потенційних

здібностей

формування в них когнітивних і операційних структур.

учнів,

Здійснено

порівняльний аналіз цілей та змісту діяльності вчителя і учнів в
репродуктивному і продуктивному навчанні фізики, а також їх результатів,
на основі якого встановлено переваги продуктивного навчання. Визначено
характерні особливості продуктивного навчання в закладах середньої освіти
ІІ ступеня. На підставі визначення змістових аспектів продуктивного
навчання фізики та особливостей його реалізації в закладах середньої освіти
ІІ

ступеня

доведено

необхідність

розроблення

методичних

засад

продуктивного навчання як ефективної інноваційної освітньої моделі.
Вперше запропоновано методичні засади продуктивного навчання
фізики та визначено основні умови його реалізації. Доведено, що
продуктивне

навчання

повинно

бути

системним,

конструюватися

з

орієнтацією на структуру особистості і виконувати як формувальну, так і
перетворювальну функції. Визначено, що результативність продуктивного
навчання залежить від узгодженості між педагогічними впливами і
особливостями компонентного складу структури особистості. Показано, що
продуктивне навчання ефективно реалізується в умовах застосування
інноваційних моделей навчання, які дозволяють забезпечити не лише
розширення і поглиблення знань, але й сформувати здатність учня до
осмислення методологічної складової навчання.
Вперше запропоновано методичну систему продуктивного навчання
фізики, яка передбачає запровадження педагогічних методів і прийомів,
спрямованих на постійне залучення учнів до активної навчально-пізнавальної
діяльності. Мотиваційний компонент відображає ініціювання позитивної
мотивації навчання фізики. В якості цільового компоненту виокремлено три
групи завдань, а саме: освітні, розвивальні, виховні. Змістовий компонент
містить спеціально-предметні знання; узагальнені способи діяльності і
знання про ці способи; досвід творчої діяльності у набуванні та пояснені
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фізичних знань. Діяльнісний компонент відображає впорядковану та
взаємообумовлену систему методів навчання, яка забезпечує реалізацію
конкретного

способу

навчання.

Рефлексійно-оцінювальний

компонент

визначає рівень знаннєвої, діяльнісної і ціннісної складових навчальних
досягнень учнів у процесі вивчення ними кожного із розділів (тем)
навчальної програми з фізики і структурований відповідно до її вимог.
Доведено, що запропонована методична система продуктивного
навчання фізики сповна і цілісно відображає методологію продуктивного
навчання, а її впровадження передбачає систематичне проектування
навчального процесу з фізики на рівні реальної освітньої діяльності. З метою
успішної реалізації запропонованої методичної системи продуктивного
навчання фізики запропоновано модель його структури, яка відображає
побудову освітнього середовища, призначеного для цілеспрямованого
формування організаційних, інтелектуальних і творчих умінь через засвоєння
орієнтованих основ відповідних дій і набуття досвіду їх використання у
різних видах навчального пізнання.
Запропоновано модель уроку в системі продуктивного навчання
фізики, який складається з таких частин: вступна частина; основна частина
(етап уведення в продуктивну навчально-пізнавальну діяльність, етап
формування продуктивної діяльності в процесі навчального пізнання, етап
використання результатів продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, їх
коригування та оцінювання); заключна частина. Для кожної частини та
кожного етапу уроку визначено зміст методичного та діяльнісного
компонентів. Обгрунтовано педагогічні методи і прийоми реалізації цілей
продуктивного уроку фізики, засоби їх реалізації, форми взаємодії учителя і
учнів; інноваційні технології навчання на продуктивному уроці фізики.
Вперше запропоновано технологію опанування учнями знань на основі
теоретичних та емпіричних узагальнень, яка полягає у представленні їх
змісту на уроці засобами мультимедіа. З цією метою розроблено
мультимедійний

супровід

уроків

фізики,

який

дозволяє

не

лише
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індивідуалізувати процес навчання, але й значно оптимізувати його.
Обгрунтовано методичні підходи до залучення учнів до діяльності
інноваційного типу, а саме: метод формування пізнавальних інтересів і
розвитку позитивного емоційного ставлення до навчання; метод формування
відповідальності в навчанні; метод використання мотивуючого впливу групи
учнів; метод психологічного впливу вчителя; метод подолання перешкод у
навчанні.

Виокремлено

та

охарактеризовано

методичні

підходи

до

формування продуктивної навчальної діяльності учнів засобами ігрових
технологій, дослідницької діяльності та позаурочної роботи з фізики.
Запропоновано

методичні

підходи

до

використання

інформаційно-

комунікаційних ресурсів, які є найбільш ефективними в реалізації
продуктивного навчання фізики (блоги, електронні посібники, інтерактивні
дошки). Зясовано і обгрунтовано методичні підходи до формування
наскрізних

змістових

ліній

ключових

компетентностей

засобами

електронного посібника, робота з яким забезпечує високий ступінь
евристичності

при

моделюванні

пізнавальних

ситуацій

і

подоланні

навчальних ускладнень.
Розроблено і впроваджено в освітній процес з фізики навчальнометодичний комплект «Фізика в закладах середньої освіти ІІ ступеня:
продуктивне навчання», який містить такі складові: – навчально-методичний
посібник «Розв’язування фізичних задач з астрофізичним змістом», який
реалізує сучасну тенденцію щодо інтеграції викладання природничонаукових
предметів в закладах середньої освіти; – навчально-методичний посібник
«Збірник задач з фізики. Квантова фізика. Фізика атома, атомного ядра і
елементарних

частинок»,

зміст

якого

дозволяє

підвищити

рівень

усвідомлення учнями явищ і процесів, що відбуваються в мікросвіті; –
навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб
реалізації наскрізних змістових ліній ключових компетентностей на уроках
фізики», який містить рекомендації для вчителів щодо методики реалізації
наскрізних змістових ліній ключових компетентностей та підвищення рівня
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продуктивності навчання на уроках фізики засобами інформаційнокомунікаційних технологій; – методичний посібник «Уроки фізики в 9
класі», у якому представлено систему уроків з фізики для 9-го класу
відповідно до чинної навчальної програми в контексті реалізації методології
продуктивного навчання фізики.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором:
–

вперше в умовах компетентнісного підходу до організації

навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти ІІ ступеня
запропоновано

методичні

засади

продуктивного

навчання

фізики,

спрямованого на забезпечення сучасних вимог до визначення результативної
складової освітнього змісту;
–

вперше

запропоновано

методичну

систему

продуктивного

навчання фізики, яка ґрунтується на інноваційних освітніх моделях і
передбачає запровадження педагогічних методів і прийомів, спрямованих на
постійне залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;
–
навчання

вперше

запропоновано

фізики,

яка

призначеного

для

відображає

модель

структури

побудову

цілеспрямованого

продуктивного

освітнього

формування

середовища,

організаційних,

інтелектуальних і творчих умінь через засвоєння орієнтованих основ
відповідних дій і набуття досвіду їх використання у різних видах
навчального пізнання;
–

вперше

запропоновано

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій як засобу реалізації наскрізних змістових ліній
ключових компетентностей на уроках фізики в закладах середньої освіти ІІ
ступеня;
–

удосконалено: методичні підходи до навчання фізики в закладах

середньої освіти ІІ ступеня у напрямку переходу від пояснювальноілюстративних до проблемно-пошукових методологічних схем; структуру,
зміст та дидактичне забезпечення розділів курсу фізики, при вивченні яких
ефективно реалізуються функції продуктивного навчання щодо забезпечення
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належного наукового рівня та формування здатності і готовності учнів до
використання методів активного пізнання;
–

дістали подальшого розвитку форми реалізації дидактичних

принципів науковості, наступності, доступності і наочності навчання фізики
в закладах середньої освіти ІІ ступеня.
Практичне

значення

результатів

дослідження

полягає

у

впровадженні в освітній процес з фізики навчально-методичного комплекту
«Фізика в закладах середньої освіти ІІ ступеня: продуктивне навчання», який
містить такі складові:
–

навчально-методичний посібник «Збірник задач з фізики.

Квантова фізика. Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок»
(рекомендовано

Вченою

радою

факультету

фізики,

математики

та

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини, протокол № 2 від 15.09.2016 р.);
–

навчально-методичний

посібник

«Практичні

завдання

з

астрофізики» (рекомендовано Вченою радою Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол № 3 від 06.09.
2016 р.);
–

навчально-методичний посібник «Уроки фізики в 9 класі»

(рекомендовано Вченою радою Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, протокол № 3 від 31. 10. 2017 р.);
–

навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології як

засіб реалізації наскрізних змістових ліній ключових компетентностей на
уроках фізики» (рекомендовано Вченою радою Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол №15 від 25 червня
2019 р.);
–

методичні рекомендації для вчителів «Реалізація продуктивного

навчання фізики в 9 класі на основі змістових та емпіричних узагальнень».,
Експериментально

перевірено

результативність

запропонованої

методичної системи продуктивного навчання фізики в закладах середньої
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освіти ІІ ступеня та навчально-методичного комплексу «Фізика в закладах
середньої

освіти

ІІ

ступеня:

продуктивне

навчання».

Результати

експериментально-дослідної роботи підтверджують, що в процесі реалізації
методичних засад продуктивного навчання фізики як інноваційного
освітнього процесу спостерігається суттєве підвищення рівнів навчальних
досягнень учнів та їх позитивної мотивації. Статистично підтверджено, що в
учнів експериментальної групи відбулися суттєві позитивні зміни рівня
предметної компетентності з фізики, а також мотивації до її вивчення;
натомість відповідні зміни в контрольній групі учнів є менш помітними.
Дослідження окреслює перспективи подальших наукових пошуків
щодо інших підходів та методичних прийомів реалізації концепції
продуктивного навчання фізики в освітньому процесі. Проблемними є
питання навчально-методичного забезпечення та підготовки вчителів до
організації продуктивного навчання фізики в освітній практиці закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня.
Ключові

слова:

навчально-пізнавальна

продуктивне
діяльність;

навчання

методична

навчання фізики; навчально-методичний комплект.

фізики;
система

продуктивна
продуктивного

10
ABSTRACT
Mykolaiko V.V. Methodical principles of realization of productive
studies of physics in the establishments of secondary education of second
degree. – Manuscript.
Thesis for obtaining a Candidate of Sciences (Pedagogy) degree in Specialty
13.00.02 – Theory and Methodology of Studies (Physics). Drahomanov National
Pedagogical University. Kyiv, 2019.
Within the framework of the research the state of the problem of pupils’
productive educational and cognitive activity formation is defined, in particular,
the analysis of scientific achievements on the formation and development of
conceptions of productive studies in the theory and practice of secondary education
is carried out, the psycho-didactic and methodological aspects of the organization
of productive cognitive activity of pupils are elucidated, the types of this activity
are characterized, which are most effective in the realization of productive study
methodology.
It is stated that the conception of productive studies has emerged and
evolves with the aim of forming a pupil's personality as a subject of cognitive
experience and it closely correlates with the conceptions of innovative
technologies, personal activity and competence approaches in the organization of
teaching physics in secondary schools as well as with conceptions of modern
innovative education. It is elucidated that productive studies, as a pedagogical
phenomenon, reflects the fundamental idea of active, independent learning activity
of a pupil, thus, the independence of pupils in productive studies is recognized not
as an end in itself, but as his ability and willingness to master new knowledge on
his own. Productive study activity is defined as a special type of learning aimed at
creating a subjectively new cognitive experience for a pupil, for whom awareness
of that experience as his own educational product is inherent.
It is shown on the basis of analysis of theory and practice, that most
substantial in the productive studies of physics is converting activity of a pupil in
relation to educational material the result of which is verbalized and perceived by a

11
pupil as personality advancement in direction of novelty of own cognitive
experience that is obtained. It is proven that efficiency of productive study is
provided by its realization on the basis of innovative educational models namely:
the personality-oriented study; problem study; developing study; interactive study;
playing, informative, project technologies and technology of development of the
critical thinking. It is defined that the productive study envisages strengthening of
positions of a pupil in educational activity in physics, mainly of his independence,
activity and sense of success in studies from position of novelty of acquired
experience in the process of implementation of any educational task in particular,
and educational activity in whole. In such circumstances, a pupil's vision of each
successive learning task is formed as an individual meaningful from the point of
view of acquiring new experience, that is, with attitude to the learning task as an
innovative object.
It is defined that the practical realization of the conception of productive
studies requires the development of methodological foundations of the educational
process, which is based on innovative educational models and provides the
implementations of pedagogical methods and techniques aimed at the constant
involvement of pupils to active educational and cognitive activity.
For the first time, theoretical and methodical principles of productive study
of physics aimed at providing modern requirements for determining the effective
constituent of educational substance are offered.
Authorial interpretation of the term ―productive study‖ is offered: productive
study of physics is an educational process of formation of mechanisms of active
creative cognition and research activity that needs creation and permanent updating
of innovative educational environment and, as result, envisages formation of
subject competence in physics and quality change of the pupil’s personality in
direction of development of intellectual necessities and positive motivational
position. It is proven that the realization of productive studies will be effective only
in conditions of innovative educational approaches usage, which provide the
opportunity to project the development of pupils' potential abilities, the formation
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of cognitive and operational structures in them. The comparative analysis of the
goals and content of the activities of teachers and pupils in the reproductive and
productive studies of physics, as well as their results, based on which the benefits
of productive studies are determined. The principal peculiarities of productive
studies in the establishments of secondary education of second degree are outlined.
On the basis of determining the substantive aspects of productive studies of
physics and peculiarities of its implementation in the establishments of secondary
education of second degree, the necessity of developing methodological principles
of productive study as an effective innovative educational model is proven.
The methodical principles of productive studies of physics are proposed and
the basic conditions for its realization are determined for the first time. It is proven
that productive studies must be systematic and constructed with an orientation to
the structure of personality and perform both a formative and a transformative
function. It is determined that the effectiveness of productive studies depends on
the consistency between the pedagogical influences and the peculiarities of the
structural component of an individual. It is shown that productive studies are
effectively realized in conditions of implementation of innovative training models,
which allow providing not only the expansion and deepening of knowledge, but
also to form a pupil's ability to optimize the methodological component of studies.
The methodical system of efficient study of physics which provides
implementation of pedagogical methods and means aimed at the constant
involvement of pupils in active educational and cognitive activity of pupils is
offered for the first time.
The methodical system of productive teaching of physics, providing the
introduction of pedagogical methods and techniques aimed of students is proposed
for the first time.
The motivational component reflects the initiation of a positive motivation
for studying physics. As a target component, three groups of tasks are identified,
namely: educational, developmental, upbringing. The content component contains
specific subject knowledge; generalized means of activities and knowledge of
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them; experience of creative activity in acquiring and explaining physical
knowledge. The activity component reflects an orderly and interdependent system
of teaching methods that provides the realization of a specific mean of studies. The
reflection and evaluation component determine the level of knowledge, activity
and value constituents of pupils' educational achievements in the process of
studying in each section (topic) of the curriculum in physics and is structured
according to its requirements.
It is proven that the proposed methodical system of productive studies of
physics fully reflects the methodology of productive study, and its implementation
provides systematic design of the educational process in physics at the level of real
educational activity. In order to realize successfully the proposed methodical
system of productive studies of physics, the model of its structure represents the
construction of the educational environment intended for the purposeful forming of
organizational, intellectual and creative competences by mastering of oriented
bases of corresponding actions and acquirement of experience of their use in
different types of educational knowledge.
The model of lesson is firstly offered in the system of productive study of
physics composed of such parts: introductory part; basic part (stage of introduction
to productive educational-cognitive activity, stage of forming of productive
activity in the process of educational cognition, stage of use of the results of
productive educational-cognitive activity, their adjustment and evaluation); final
part. Content of methodical and activity components is defined for each part and
each stage of the lesson. The pedagogical methods and methods of realization of
goals of productive lesson of physics, means of their realization, forms of
interaction of a teacher and pupils, innovative teaching technologies in a
productive physics lesson are offered.
The technology of mastering pupils' knowledge based on theoretical and
empirical generalizations is proposed, which is to present their content on the
lesson by means of multimedia. To this purpose, we have developed multimedia
support for physics lessons, which not only allows to individualize the studying
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process but also to optimize it significantly. The methodical approaches of pupils’
attraction to activity of innovative type are offered, namely: method of forming of
cognitive interests and development of positive emotional attitude toward studies;
method of forming of responsibility in studies; method of use of explaining
influence of a group of pupils; method of psychological influence of a teacher;
method of overcoming obstacles in studies. Methodical approaches to formation of
productive educational activity of pupils by means of playing technologies,
research activity and extracurricular work of physics are proposed. The methodical
approaches to the use of informatively-communicative resources that are most
effective in implementing productive studies of physics (blogs, electronic manuals,
interactive whiteboards) are offered. The methodical approaches to the formation
of cross-cutting content lines of key competencies by means of electronic manual
are proposed, the work of which provides a high degree of heuristic in modelling
cognitive situations and overcoming educational complications.
The educational-methodical set ―Physics in establishments of secondary
education of second degree: productive study‖ is designed and implemented in the
educational process. It contains the following components: educational-methodical
manual ―Solving physical problems with astrophysical content‖, which realizes the
current

tendency

to

integrate

science

studies

in

secondary

education

establishments; educational and methodical manual ―Collection of problems in
physics. Quantum physics. Physics of atom, atomic nucleus and elementary
particles‖, the content of which allows to increase the level of pupils' awareness of
the phenomena and processes that occur in the micro world; manual ―Information
and communication technologies as a means of implementation of cross-cutting
content lines of key competencies in physics lessons‖, which contains
recommendations for teachers on the method of implementation of cross-cutting
content lines of key competencies and improving the level of learning productivity
in physics lessons by means of information and communication technologies;
methodical manual ―Physics lessons in the 9th grade‖, which presents a system of
lessons in physics for the 9th grade in accordance with the current curriculum in
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the context of the implementation of the methodology of productive studies of
physics.
The scientific novelty of the obtained results is that:
–

in conditions of the competent approach to the organization of the

educational process in the establishments of secondary education of second degree,
the methodological principles of productive studies of physics, aimed at providing
modern requirements for determining the effective constituent of educational
substance are proposed for the first time;
–

the methodical system of productive study of physics based on

innovative educational models providing pedagogical methods and means aimed at
the constant involvement of pupils to active educational and cognitive activity is
offered for the first time;
–

model of the structure of productive studies of physics, which reflects

the construction of educational environment intended for the purposeful forming of
organizational, intellectual and creative competences by mastering oriented bases
of corresponding actions and acquirement of experience of their use in different
types of educational knowledge is proposed for the first time
–

the use of informatively-communicative technologies as the means of

realization through semantic lines of the main competences at the lessons of
physics in the establishments of secondary education of second degree is offered
for the first time;
–

methodological approaches to teaching physics in the establishments

of secondary education of second degree in the direction of transition from
explanatory and illustrative to problem-search methodological schemes; the
structure, content and didactic provision of sections of the course of physics, in the
study of which the functions of productive studies are effectively realized in order
to ensure the proper scientific level and formation of pupils' ability and readiness
to use methods of active cognition are improved;
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–

forms of implementation of didactic principles of science, continuity,

accessibility and clarity of studies of physics in the establishments of secondary
education of second-degree received further development.
The practical significance of the research results is the introduction into
the educational process of physics of the educational-methodical set ―Physics in
establishments of secondary education of second degree: productive study‖, which
contains the following components:
-

educational and methodical manual ―Collection of problems in

physics. Quantum physics. Physics of atom, atomic nucleus and elementary
particles‖ (recommended by the Scientific Council of the Faculty of Physics,
Mathematics and Informatics of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical
University, protocol # 2 dated 09.15.2016);
-

educational

and

methodical

manual

―Practical

problems

in

astrophysics‖ (recommended by the Scientific Council of Pavlo Tychyna Uman
State Pedagogical University, protocol № 3 dated 06.09. 2016);
-

educational-methodical manual ―Lessons of physics in the 9th grade‖

(recommended by the Scientific Council of Pavlo Tychyna Uman State
Pedagogical University, protocol № 3 dated 31. 10. 2017);
-

manual ―Information and communication technologies as a means of

implementation of cross-cutting content lines of key competencies in physics
lessons (recommended by the Scientific Council of Pavlo Tychyna Uman State
Pedagogical University, protocol № 15 dated 25.06.2019);
-

guidelines for teachers ―Implementation of productive studies of

physics in the 9 th grade on the basis of semantic and empirical generalizations‖.
Efficiency of the offered methodical system of productive study of physics
in establishments of secondary education of second degree and the educationalmethodical complex ―Physics in the establishments of secondary education of
second degree‖ is experimentally tested. The results of the experimental research
prove that there is a substantial increase of levels of educational achievements of
pupils and their positive motivation in the process of realization of methodical
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principles of productive studies of physics as innovative educational process. It is
statistically confirmed that the pupils of the experimental group have substantial
positive changes of the level of subject competence in physics, and also motivation
for its study, but the corresponding changes in the control group of pupils are less
noticeable.
The research outlines the prospects of further scientific searches in relation
to other approaches and methods of realization of conception of productive studies
of physics in an educational process. There are some problematic questions
concerning educational-methodical support and teachers training to organization of
productive studies of physics in educational practice of establishments of
secondary education of second degree.
Key words: productive study of physics, productive educational-cognitive
activity, methodical system of productive study of physics, educational-methodical
set.

18
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Навчальні посібники:
1. Медведева М.О., Миколайко В.В. Криворучко І.І. Інформаційнокомунікаційні технології як засіб реалізації наскрізних змістових ліній
ключових компетентностей на уроках фізики. Умань : Візаві, 2019. 104 с.
(автором описано авторські підходи до запровадження моделі методичної
системи організації продуктивного навчання фізики)
Навчально-методичні посібники:
2. Терещук С.І., Миколайко В.В. Збірник задач з фізики. Квантова
фізика. Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок. Умань, 2016. –
44 с. (автором підібрано 50% задач)
3. Краснобокий Ю.М. Ткаченко І.А., Хитрук В.І., Миколайко В.В.
Практичні завдання з астрофізики. Умань, 2016. 168 с. (автором розроблена
його основна частина)
4. Мартинюк М.Т., Миколайко В.В. Уроки фізики в дев’ятому класі.
Умань: Видавець «Візаві», 2017. 204 с. (автором описано авторські підходи
до запровадження моделі методичної системи організації продуктивного
навчання фізики)
5. Миколайко В.В. Реалізація продуктивного навчання фізики в 9 класі
на основі змістових та емпіричних узагальнень. Умань: Видавець «Візаві»,
2017. 82 с.
Статті у наукових фахових виданнях України:
6. Миколайко В.В. Продуктивне навчання фізики в контексті сучасної
педагогічної думки. Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики
фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград : РВВ КДПУ
ім В. Винниченка, 2016. Вип. 9. Частина 2. С. 159–168.
7. Миколайко В.В. Продуктивний урок в контексті організації освітнього
процесу зі шкільної фізики. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини.
– Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. Вип. 2. С. 209–217.

19
8. Миколайко В.В. Формування продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності учнів засобами позаурочної роботи з фізики. Психологопедагогічні проблеми сільської школи. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 58.
С. 146–153.
9. Mykolaiko V. Informational and communicational technologies of
support in a productive teaching of physics in the secondary school. Вісник
Черкаського Університету: педагогічні науки. Черкаси, 2018. Вип. 4. С. 39–
47.
10. Миколайко В.В. Використання елементів інтерактивної технології в
продуктивному навчанні фізики. Науковий вісник НУБіП України. Серія:
Педагогіка, психологія, філософія. К., 2018. С. 160–167.
11. Mykolaiko V. Informational and communicational technologies of
support in a productive teaching of physics in the secondary school. Науковий
вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського: педагогічні науки. Миколаїв : МНУ
імені В.О. Сухомлинського, 2018. №3 (62). С. 39–47.
12. Миколайко В.В. Ефективність методології продуктивного навчання
фізики в закладах середньої освіти. Науковий часопис НПУ імені
М.П. Драгоманова Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. К.:
Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 20. С. 9-13.
Публікації у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять
до міжнародних наукометричних баз даних
13. Миколайко В.В. Навчально-пізнавальна діяльність учнів з фізики як
основний засіб реалізації методології продуктивного навчання. Фізикоматематична освіта. Суми, 2018. №2 (16). С. 91–96. (Copernicus)
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати
дисертації
14. Миколайко В.В. Ігрові технології в продуктивній навчальнопізнавальній діяльності з фізики. Наук. жур.: Альманах науки. К.:, 2018.
Вип. 6/1 (15). С. 68–69.
Матеріали науково-практичних конференцій, тези доповідей:

20
15. Миколайко В.В. Продуктивний урок з фізики як форма організації
навчального процесу. Мат. ІV Всеук. наук.-практ конф: Наукова діяльність як
шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (1–
2 грудня 2016 року, м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. Ч. 2. С. 18–20.
16. Миколайко В.В. Формування продуктивного навчання фізики
засобами традиційних і новітніх технологій навчання. Мат. Міжн наук.-практ
конф.:

Наукова

діяльність

як

шлях

формування

професійних

компетентностей майбутнього фахівця (7–8 грудня 2017 року, м. Суми).
Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. Ч. 2. С. 26–29.
17. Мартинюк М.Т. Стецик С.П., Миколайко В.В. Організація
продуктивної навчальної діяльності учнів у процесі виконання ними
навчальних проектів з фізики. Мат V Міжн. наук.-практ онлайн-інтернет
конф.: Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
професійній

освіті

(10–13

жовтня

2017

року,

м. Кропивницький).

Кропивницький: РВВ КДПУ ім В.Винниченка, 2017. С. 47–50. (автором
визначено

прийоми

реалізації

методологічних

підходів

організації

продуктивного навчання)
18. Миколайко В.В. Технологія організації продуктивної навчальної
діяльності у процесі виконання навчальних проектів з фізики. Мат Міжн.
ХІV (ХХІV) наук.-практ конф.: Засоби і технології сучасного навчального
середовища (18–19 травня 2018 року, м. Кропивницький). Кропивницький:
РВВ КДПУ ім В.Винниченка, 2018. С. 91–93.
19. Миколайко В.В. Дослідницька діяльність учнів з фізики як
основний засіб реалізації методології продуктивного навчання. Мат. VІІ
Всеук. наук.-практ. конф.: Вітчизняна наука: теорія і практика (8–9 червня
2018 року, м. Харків). Харків: НП «ЦНТ», 2018. С. 56–59.
20.

Миколайко

В.В.

Використання

мережевих

технологій

в

продуктивному навчанні з фізики. мат. Міжн. наук.-практ. конф.: Актуальні
проблеми сучасної науки (8–9 червня 2018 року, м. Київ). К.: МЦНД, 2018.
С.22–23.

21
21. Миколайко В. Ільніцька К., Декарчук С. Використання елементів
інтерактивної технології в продуктивному навчанні фізики. Мат Всеукр.
наук.-прак. конф: Інновації в освіті: здобутки та перспективи (11 жовтня
2018 р., м. Умань). Умань, 2018. С.61–63. (автором описано прийоми
використання педагогічних технологій в навчально-виховному процесі з
фізики)

22
ПЛАН
ВСТУП

24

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОДУКТИВНОЇ

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ

33

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
1.1. Становлення і розвиток методології продуктивного навчання
в педагогічній теорії і практиці
1.2. Методологія продуктивної пізнавальної діяльності учнів у
закладах середньої освіти ІІ ступеня
1.3. Структура навчально-пізнавальної діяльності як основного
засобу реалізації методології продуктивного навчання
1.4. Методичні підходи формування продуктивної навчальнопізнавальної діяльністі учнів у процесі навчання фізики
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ

2.

РЕАЛІЗАЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ

33

42

53

63
74

ТА

ПРОДУКТИВНОГО

МЕТОДИЧНІ
НАВЧАННЯ

ЗАСАДИ

ФІЗИКИ

В

77

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ СТУПЕНЯ
2.1. Змістові аспекти продуктивного навчання фізики та
особливості його реалізації в закладах середньої освіти ІІ ступеня

77

2.2. Методичні засади продуктивного навчання фізики із
спрямуванням на забезпечення сучасних вимог до результативної

86

складової освітнього змісту
2.3. Методична система продуктивного навчання фізики як
освітній орієнтир на шляху становлення нової української школи

97

2.4. Модель уроку в продуктивному навчанні фізики та
навчально-методичний комплект «Фізика в закладах середньої освіти

110

ІІ ступеня: продуктивне навчання»
2.5. Організація продуктивного навчання учнів на уроках фізики
на основі змістових та емпіричних узагальнень

118

23
2.6. Методичні підходи до включення учнів у діяльність
інноваційного типу

133

2.7. Формування продуктивної навчальної діяльності учнів
засобами ігрових технологій, дослідницької діяльності та позаурочної

141

роботи з фізики
2.8.

Інформаційно-комунікаційні

ресурси

підтримки

продуктивного навчання фізики
2.9.

Реалізація

наскрізних

змістових

ліній

ключових

компетентностей в системі продуктивного навчання
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ

3.

ПЕРЕВІРКА

167

183
193

ДОСЛІДНОЇ

ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

МЕТОДИКИ

194

3.1. Методика педагогічного експерименту

194

3.2. Результати педагогічного експерименту

201

Висновки до розділу 3

210

ВИСНОВКИ

212

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

216

24
ВСТУП
Актуальність дослідження. У контексті світових глобалізаційних
процесів постає нова тенденція щодо ціннісного виміру освіти, яка покликана
на більш високому рівні готувати людину до життя в інформаційному
суспільстві, основою якого є наукові знання та інноваційні технології. У
зв’язку з цим важливого значення набувають особистісні якості, що
забезпечують найкращі можливості як для становлення та самореалізації
людини, так і для її успішної соціалізації в інноваційному середовищі. Тому
реформи, які відбуваються в сучасній освіті, спрямовані на забезпечення
особистісного розвитку кожного учня і створення відповідних передумов для
цього шляхом оновлення змісту освіти та впровадження ефективних методів і
технологій навчання з посиленням акцентів на мотиваційно-ціннісних
аспектах учіння. Успішне втілення цих важливих для України реформ
вимагає забезпечення пріоритетності освіти і науки, а також чіткого
визначення освітніх завдань та їх наполегливої реалізації. Також суттєво
актуалізується така важлива функція навчально-виховного процесу, як
забезпечення учнів уміннями щодо використання набутих знань у практичній
діяльності. Очевидно, що реалізація таких основоположних завдань
освітнього процесу може бути забезпечена лише у разі позбавлення
формального підходу в навчанні, перетворення традиційної діяльності на
інноваційну, засвоєння знань на основі методології тих наук, основи яких
вивчаються в рамках навчальних предметів.
Значні можливості у справі навчання і виховання інноваційно знанєвої
людини забезпечує такий навчальний предмет, як фізика. Особливе значення
фізики як найважливішого компоненту освітньої галузі «Природознавство» у
структурі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
зумовлене тим, що фізика як наука постійно продукує нові знання, вона є
основою техніки і технологій, забезпечує найбільш видатні відкриття і
досягнення. У той же час фізика як навчальний предмет олюднює ці знання,
робить їх дієвими, практично значущими для особистості. Зрозуміло, що
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успішно виконати важливу місію, покладену на фізику, можливо лише за
умов суттєвої перебудови теоретичних і методичних підходів як до
викладання знань, так і до їх засвоєння. При цьому в число головних
пріоритетів в навчанні фізики мають бути висунуті інноваційні навчальні
технології. Їх впровадження, у свою чергу, вимагає створення і постійного
оновлення навчального середовища, яке забезпечить формування в учнів
механізмів активного творчого пізнання і дослідницької діяльності,
становлення предметної компетентності з фізики та якісну зміну особистості
у напрямку розвитку інтелектуальних потреб і позитивної мотиваційної
позиції.
Забезпечити створення такого середовища здатне продуктивне навчання
фізики,

в

умовах

якого

створюються

найкращі

можливості

для

цілеспрямованого і результативного формування в учнів творчих здібностей,
узагальнених способів дій, морально-духовної сфери. Очевидно, що для
досягнення як найближчих, так і віддалених цілей продуктивного навчання
необхідні нові методичні ідеї, оригінальні підходи, перегляд усталених істин.
Реалізація продуктивного навчання є складним освітнім завданням, але його
результати виправдовують затрачені зусилля, оскільки забезпечують для
кожного учня накопичення нових можливостей, появу системних освітніх
продуктів,

розвиток

мотиваційно-потребнісної,

пізнавальної

та

інтелектуальної сфер. Виконання зазначеного завдання вимагає, відповідно,
застосування спеціально розроблених методичних підходів до реалізації
продуктивного навчання. При цьому головним суб’єктом продуктивного
навчання є учень як носій засвоєного досвіду, власник духовних і моральних
цінностей, утворений власними зусиллями та навчальним середовищем.
Окремі аспекти реалізації продуктивного навчання фізики визначаються
в

дослідженнях

таких

українських

науковців,

як

П.С. Атаманчук,

Л.Ю. Благодаренко, О.І. Бугайов, І. В. Бургун, А.А. Давиденко, О.І. Ляшенко,
М.Т.

Мартинюк,

Н.А.

Мисліцька,

А.І.

Павленко,

В.Ф.

Савченко,

В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк, В.Д. Шарко, Р.М. Швай, М.І. Шут та ін. Проте
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проблема системної реалізації продуктивного навчання фізики в освітній
практиці закладів середньої освіти в достатній мірі не розв’язана. Зокрема,
існує множинність у трактуваннях самого терміну «продуктивне навчання»
(від навчання, яке забезпечує набування учнями елементарних знань, умінь і
навичок – і далі у напрямку частково-пошукової і пошуково-дослідницької
діяльності учнів в контексті теорії творчості). Також відсутні системні
наукові дослідження у напрямку організації продуктивної діяльності учнів в
навчанні фізики відповідно до змісту нових навчальних програм.
Отже, очевидними є суперечності між:
–концептуальними положеннями щодо до організації навчальної
діяльності учнів з фізики на основі особистісного та компетентнісного
підходів, задекларованими Державним стандартом базової і повної загальної
середньої освіти, та їх реалізацією в освітній практиці;
–високою

ефективністю

продуктивного

навчання

фізики

та

незадовільним станом його впровадження в закладах середньої освіти ІІ
ступеня;
–необхідністю підготовки фізико-технічних кадрів для забезпечення
потреб держави та стрімким зменшенням числа учнів, які виявляють бажання
вступати на відповідні спеціальності до закладів вищої освіти і беруть участь
у зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики, а також значним
зниженням показників результативності його учасників за статистикою
останніх років.
Ці та інші суперечності вказують, що реалізація продуктивної
навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики є актуальною педагогічною
проблемою і вимагає розв’язання, проте в недостатній мірі розроблена в
теорії

та методиці навчання

фізики, що і

зумовлює актуальність

дисертаційної роботи «Методичні засади реалізації продуктивного
навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась відповідно до тематичного плану
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наукових досліджень кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
«Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку
освіти в України» (держ. реєстр. № 0111U009200); «Науково-методичне
забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному
рівні» (держ. реєстр. №0115U003086; 2015 – 2017); «Інтегративно-галузевий
підхід до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін до роботи в
основній школі» (держ. реєстр. № 0117U002125; 2017 –2020). Дослідження
пов’язане з розробленням теоретичних і методичних засад реалізації змісту
фізичного компонента освітньої галузі «Природознавство» (Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти).
Тема дисертації затверджена Вченою радою Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від
26.04.2016).
Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес з фізики в закладах
середньої освіти ІІ ступеня.
Предмет дослідження – продуктивне навчання фізики на основі
інноваційних освітніх моделей як засобів забезпечення сучасних вимог до
визначення результативної складової освітнього змісту
Мета дослідження – обґрунтування, розроблення та експериментальна
перевірка педагогічної ефективності методичних підходів до реалізації
продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня,
спрямованих на системне залучення учнів до активної пізнавальної
діяльності, її формування на основі логічних та евристичних процедур, а
також

забезпечення

стимулюючого

впливу

на

творче

становлення

особистості та розвиток мотивації.
Завдання дослідження:
1. На основі аналізу науково-педагогічної літератури охарактеризувати
становлення і розвиток методології продуктивного навчання в педагогічній
теорії і практиці, з’ясувати зміст поняття «продуктивне навчання фізики»,
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визначити

структуру

продуктивної

навчально-пізнавальної

діяльності.

Здійснити аналіз навчальних ресурсів щодо організації продуктивного
навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня.
2. Визначити змістові аспекти продуктивного навчання фізики як
інноваційного процесу та особливості його реалізації в закладах середньої
освіти ІІ ступеня. Розробити методичні засади продуктивного навчання
фізики із спрямуванням на забезпечення сучасних вимог до результативної
складової освітнього змісту.
3. Розробити методичну систему продуктивного навчання фізики, яка
цілісно відобразить його методологію і забезпечить оптимальні умови для
послідовного і систематичного проектування інноваційного освітнього
процесу відповідно до його цілей, завдань і прогнозованих результатів.
4. Розробити модель структури продуктивного навчання фізики,
орієнтованого на активне опанування учнями знань, формування в них
прийомів дослідницької діяльності, залучення до творчого пошуку та
виховання значущих якостей особистості. Створити навчально-методичний
комплект, який забезпечить підвищення ефективності реалізації методичної
системи продуктивного навчання фізики.
5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методичної
системи продуктивного навчання фізики і навчально-методичного комплекту
шляхом їх впровадження в освітній процес закладів середньої освіти ІІ
ступеня.
Методи

дослідження.

Теоретичні:

ідеалізація

та

формалізація

структури і змісту навчання фізики в закладах загальної середньої освіти ІІ
ступеня з метою визначення концептуальних засад продуктивного навчання;
розроблення структурно-логічних схем методичної системи продуктивного
навчання фізики; комплексне дослідження процесу реалізації продуктивного
навчання

фізики;

методології

педагогічне

реалізації

моделювання

продуктивного

як

основа

навчання

розроблення

фізики;

огляд,

систематизація, порівняння та узагальнення результатів аналізу науково-
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методичної літератури з проблеми дослідження. Емпіричні: спостереження,
опитування (анкетування, тестування), бесіди, експертні оцінки для
виявлення вихідного стану навчального середовища у процесі педагогічного
експерименту. Статистичні: обробка емпіричних даних у з’ясуванні
ефективності розробленої методичної системи продуктивного навчання
фізики.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором:
–

вперше в умовах компетентнісного підходу до організації

навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти ІІ ступеня
запропоновано

методичні

засади

продуктивного

навчання

фізики,

спрямованого на забезпечення сучасних вимог до визначення результативної
складової освітнього змісту;
–

вперше

запропоновано

методичну

систему

продуктивного

навчання фізики, яка ґрунтується на інноваційних освітніх моделях і
передбачає запровадження педагогічних методів і прийомів, спрямованих на
постійне залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;
–
навчання

вперше

запропоновано

фізики,

яка

призначеного

для

відображає

модель

структури

побудову

цілеспрямованого

продуктивного

освітнього

формування

середовища,

організаційних,

інтелектуальних і творчих умінь через засвоєння орієнтованих основ
відповідних дій і набуття досвіду їх використання у різних видах
навчального пізнання;
–

вперше

запропоновано

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій як засобу реалізації наскрізних змістових ліній
ключових компетентностей на уроках фізики в закладах середньої освіти ІІ
ступеня;
–

удосконалено: методичні підходи до навчання фізики в закладах

середньої освіти ІІ ступеня у напрямку переходу від пояснювальноілюстративних до проблемно-пошукових методологічних схем; структуру,
зміст та дидактичне забезпечення розділів курсу фізики, при вивченні яких
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ефективно реалізуються функції продуктивного навчання щодо забезпечення
належного наукового рівня та формування здатності і готовності учнів до
використання методів активного пізнання;
–

дістали подальшого розвитку форми реалізації дидактичних

принципів науковості, наступності, доступності і наочності навчання фізики
в закладах середньої освіти ІІ ступеня.
Практичне

значення

результатів

дослідження

полягає

у

впровадженні в освітній процес з фізики навчально-методичного комплекту
«Фізика в закладах середньої освіти ІІ ступеня: продуктивне навчання», який
містить такі складові:
–

навчально-методичний посібник «Збірник задач з фізики.

Квантова фізика. Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок»
(рекомендовано

Вченою

радою

факультету

фізики,

математики

та

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини, протокол № 2 від 15.09.2016 р.);
–

навчально-методичний

посібник

«Практичні

завдання

з

астрофізики» (рекомендовано Вченою радою Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол № 3 від 06.09.
2016 р.);
–

навчально-методичний посібник «Уроки фізики в 9 класі»

(рекомендовано Вченою радою Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, протокол № 3 від 31. 10. 2017 р.);
–

навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології як

засіб реалізації наскрізних змістових ліній ключових компетентностей на
уроках фізики» (рекомендовано Вченою радою Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол №15 від 25 червня
2019 р.);
–

методичні рекомендації для вчителів «Реалізація продуктивного

навчання фізики в 9 класі на основі змістових та емпіричних узагальнень».,
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Упровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної
роботи впроваджено в навчально-виховний процес закладів середньої освіти:
Тетіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
– природничо-математичний ліцей», м. Тетіїв, Київська обл. (довідка № 143
від 02.10.2018); загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №11 ім. М.П. Бажана, м.
Умань, Черкаська обл. (довідка № 142 від 22.04.2019); загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 5 ім. В.І. Чуйкова, м. Умань, Черкаська обл. (довідка № 71
від 22.04.2019);.
Апробація результатів дослідження Основні положення і результати
дослідження доповідались та обговорювались на науково-методичних та
науково-практичних конференціях і семінарах:
–

міжнародних:

«Наукова

діяльність

як

шлях

формування

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2017 р.);
«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
професійній освіті» (Кропивницький, 2017 р.); «Засоби технології сучасного
навчального середовища» (Кропивницький, 2018 р.); «Наука та технології»
(Київ, 2018 р.); «Актуальні проблеми сучасної науки» (Київ, 2018 р.);
–

всеукраїнських: «Наукова діяльність як шлях формування

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2016 р.);
«Вітчизняна наука: теорія і практика» (Харків, 2018 р.); «Інновації в освіті:
здобутки та перспективи» (Умань, 2018 р.);
–

наукових семінарах кафедри фізики і астрономії та методики їх

викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини (2015– 2018 рр.).
Основні результати дослідження опубліковано у 21 наукових працях,
серед них: 1 навчальний посібник (у співавторстві); 3 навчально-методичних
посібники (у співавторстві); 1 одноосібні методичні рекомендації для
вчителів; 7 одноосібних статей, з них 6 опубліковано у наукових фахових
виданнях України, 1 – у виданні України, яке входять до міжнародних
наукометричних баз даних; 8 публікацій у матеріалах конференцій, з яких 6
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одноосібних; 1 наукова праця, яка додатково відображає результати
дисертаційної роботи.
Особистий

внесок

здобувача

у

працях,

написаних

разом

із

співавторами: [2] – підібрано 50% задач; [3] – спроектовано зміст посібника
та розроблена його основна частина, [1], [4] – описано авторські підходи до
запровадження моделі методичної системи організації продуктивного
навчання фізики, [17] – визначено прийоми реалізації методологічних
підходів організації продуктивного уроку, [21] – описано прийоми
використання педагогічних технологій в навчально-виховному процесі з
фізики.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних
джерел (332 найменувань на 31 сторінках). Повний обсяг дисертації – 246
сторінки, основний текст становить 178 сторінки (7 авт. арк.). У роботі
подано 12 таблиць, 15 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
1.1. Становлення і розвиток методології продуктивного навчання в
педагогічній теорії і практиці
Аналіз
практики

спеціальної
показує

науково-педагогічної

наявність

підвищеного

літератури
інтересу

та

освітньої

до

феномену

продуктивного навчання. Проглядається широкий спектр підходів до його
практичної

реалізації,

насамперед

в

контенті

розширення

творчих

можливостей учнів. До речі, ще давньогрецький філософ Сократ у своєму
методі діалектичних суперечок головним вважав вміння вчителя шляхом
постановки запитань керувати логічними побудовами міркувань учнів, щоб
через діалог приводити їх до істинного судження, самостійного отримання
суб’єктивно нових висновків і узагальнень [268]. Отже, витоки концепції
продуктивного навчання сягають ще часів Сократа.
Швейцарський

педагог

І. Песталоцці

створив

теорію

природовідповідності початкової освіти, тісно пов'язаної з життям і
повсякденним досвідом дитини, покликаної розвивати властиві людській
природі духовні і фізичні здібності, здатність дитини мислити [215]. З точки
зору Песталоцці, важливо, щоб діти, наскільки це можливо, набували знань з
власних спостережень за речами і явищами навколишнього світу або в
трудовій активності. Найважливішим завданням вчителя при цьому є вміння
викликати і підтримати інтерес учня до занять.
Дотримуючись

ідеї

природовідповідності,

висунутої

Песталоцці,

німецький педагог Ф. Дістерверг розробив принцип культуровідповідності,
педагогіки, що відповідає специфіці країни, культури, часу. Так була
народжена

ідея

розвивального

навчання,

що

відповідає

природним

уподобанням учня. Порівнюючи евристичний метод з догматичним методом,
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Дістервег підкреслював важливість розвитку самодіяльності особистості
учня і стверджував, що знання не можуть бути повідомлені, людина набуває
їх в результаті власної активності [75, 76].
Д. Дьюї вважав, що формування особистості дитини відбувається в
процесі накопичення нею індивідуального досвіду [77]. Він висунув ідею
створення «інструментальної» педагогіки, в якій навчання зводиться
переважно до ігрової і трудової діяльності, а кожна дія дитини стає
інструментом пізнання, власного відкриття, способом осягнення істини.
Даний шлях пізнання представлявся більш відповідним природі дитини, її
спонтанним інтересам, ніж традиційна система знань. При цьому для учнів
способом набуття досвіду було рішення різних практичних завдань, а також
набуття необхідних для цього знань [77, 78]. Завданням школи за системою
Дьюї є підготовка учнів до самостійного вирішення виникаючих проблем,
вироблення вміння пристосовуватися до середовища [79, 80].
Значний внесок у становлення і розвиток продуктивного навчання в
зарубіжній педагогічній практиці вніс С. Френе, який вважав, що завдання
педагога полягає у створенні можливостей для вільного самовираження
дитини, яка самостійно будує свою особистість [280]. Як пріоритети
навчання Френе висував моральне і громадянське виховання, прищеплення
любові до праці, розвиток прагнення до практичної діяльності та
практичного мислення, виховання в дусі взаємодопомоги, взаємоповаги і
відповідальності [281].
На початку XX ст. з'явився ряд оригінальних педагогічних технологій,
альтернативних до класичної шкільної освіти, які в значній мірі відповідають
сучасним уявленням про продуктивне навчання. Зокрема, до таких
технологій відносяться школа вільного розвитку С. Френе [280, 281] система
М. Монтессорі [118, 163], Вальдорфська школа Р. Штейнера [99] та інші.
Видатний психолог ХХ століття Л.С. Виготський [54], аналізуючи
проблеми трудового навчання і виховання, поділяв основні методи навчання
на три групи: акраматичні методи – методи «простої передачі знань від

35
учителя до учня»; еротематичні методи – «спільне знаходження знання
вчителем і учнем за допомогою питань»; евристичні методи – «пошук знань
самими учнями». Навчання учнів за допомогою методів продуктивної
діяльності (як показує теоретичний і методичний аналіз, практика різних
шкіл і експериментальні дослідження щодо впровадження продуктивного
підходу в освітній процес) об'єднує в собі прийоми, які відповідають усім
трьом групам методів навчання.
Ідеї продуктивного навчання можна зустріти у Л. М. Толстого [267],
який вважав, що виховання і навчання повинні бути реалізовані в єдності
[106 с. 370], а педагогічна наука і практика постійно мають орієнтуватися на
завтрашній день, прогнозувати і проектувати якості нової людини,
випереджати суспільні запити на людську творчість.
Ідеї Л. М. Толстого вплинули на діяльність К.М. Вентцеля та
С.Т. Шацького, які бачили багатство особистості в її неповторності [37,
с. 120]. На їх думку, педагогічний процес має ґрунтуватися на пошукових і
дослідницьких методах, а вчитель створює умови для самостійного
добування знань дитиною. Ідеї продуктивного навчання К. М. Вентцеля та
С.Т. Шацького полягали, на наш погляд, в тому, що вони вважали дитину
самоціллю, а не засобом досягнення якоїсь мети. Весь навчально-виховний
процес повинен був будуватися відповідно до закономірностей розвитку
дитини, її інтересами і схильностями, в тісному взаємозв'язку з навколишнім
середовищем. Причому кожна дитина в навчанні повинна була йти своїм
шляхом при засвоєнні навчального матеріалу, що забезпечувало максимальне
саморозкриття і самореалізацію. Зокрема, С.Т. Шацьким була організована
перша дослідна станція з народного навчання, де він продовжував розвивати
свої ідеї [112, 300].
Ідеї продуктивного навчання можна зустріти і в педагогічному
напрямку, який виник в Німеччині і отримав назву трудової школи. Наукове
обґрунтуванні цього напрямку дав німецький педагог Г, Кершенштейнер
[106, с. 387]. Основна її мета полягала не в повідомленні знань, а у
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виробленні в учнів елементарних трудових навичок і вихованні дисципліни
трудової поведінки.
Дещо по-іншому визначав роль праці інший представник трудової
школи В. Лай [216]. Праця розглядався ним не як навчальний предмет, а як
принцип викладання всіх навчальних дисциплін, як засіб розумового,
фізичного і духовного розвитку. Індивідуальні особливості кожної дитини
повинні були враховуватися в навчальному плані і методах викладання. Він
вважав, що в основі навчання повинна лежати послідовність трьох таких дій
як сприйняття, розумова переробка сприйнятого і зовнішнє вираження
сформованих уявлень [106. с 388].
В рамках «школи Петера Петерсена» (1919–1920 рр.) продуктивним
вважалося

навчання,

здатне

створювати

осередок

для

забезпечення

фізичного, розумового і морального розвитку дітей з метою підготовки хз до
різних видів діяльності [121].
Ідея трудової школи була реалізована А. С. Макаренко [239]. Завдання
цієї школи полягало в тому, щоб готувати енергійних і цілеспрямованих
людей, які оцінюють будь-який свій вчинок з точки зору інтересів
суспільства. При цьому як в продуктивній праці, так і в навчальній діяльності
враховувалися індивідуальні інтереси, схильності і здібності учнів, що
сприяло успіху майбутній професійній діяльності і підготовці до життя в
суспільстві. Це покладено і в основу сучасних принципів продуктивного
навчання.
В цілому, оцінюючи досвід Д. Дьюї [79, 80], С. Френе [280, 281],
Г. Кершенштейнера

[106],

В.А. Лая

[216],

Л.М.

Толстого

[267],

К.М. Вентцеля, С.Т. Шацького [18, 112], А.С. Макаренка [21] та інших
педагогів-новаторів, які в різні часи працювали в даному напрямку, можна
сказати, що саме вони були першопрохідцями продуктивного навчання. Цілі і
завдання їх шкіл, спрямованих на всебічний розвиток особистості, її
соціалізацію через діяльність і виховання самостійності та моральності,
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багато в чому збігаються з сучасною концепцією продуктивного навчання і
були враховані науковцями у другій половині ХХ століття.
Зокрема, американський педагог В. Кілпатрік [164] вважав, що весь
навчальний процес в школі повинен являти собою ряд дослідів, пов'язаних
таким чином, щоб знання, придбані в результаті одного досвіду, слугували
розвитку і збагаченню кількох наступних дослідів. Навчання тому має
здійснюватися через організацію цільових актів, що включають в себе
постановку проблеми, складання плану її реалізації та оцінку її виконання.
Керівництво самостійною діяльністю учнів під час вирішення цих проблем
залишалося за вчителем
Продуктивне

навчання,

з

точки

зору

російського

психолога

А.В. Брушлинского передбачає нестандартний, нетрадиційний підхід до
організації освітніх процесів, орієнтованих на надання дитині індивідуальної
допомоги в її особистісному розвитку і професійному самовизначенні,
виробленні

в

учнів

прагнення

і

вміння

самостійно

добувати

і

використовувати нові знання [39].
Н.В. Крилова і О.М. Леонтьєва [120] відзначають, що у продуктивному
навчанні учні виробляють конкретний продукт, при цьому основною метою є
не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне
використання, розвиток і збагачення власного досвіду. Продуктивність
діяльності визначається внутрішніми показниками самостійності предметної
творчої роботи учня і передбачає наявність самостійного, творчого продукту
діяльності [119].
І. П. Підласий визначає результат продуктивного навчання таким чином:
«Продуктивні – означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні,
сформовані на належному рівні знання та вміння» [217]. Це визначення
певною мірою співпадає з вимогами компетентнісного підходу до навчання.
Вітчизняні

вчені

М. Є. Захарчук

[100],

Ю. А. Романенко

[235]

розглядають продуктивне навчання як особистісно-орієнтовану педагогічну
технологію, яка забезпечує отримання освіти на основі освітніх маршрутів,
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що мають форму навчальних і практичних модулів, які учень обирає
самостійно.
Ю.П.

Морозов

[166]

під

продуктивністю

пропонує

розуміти

використання новацій у вигляді нових технологій, видів діяльності і освітніх
послуг.
Слід наголосити, що, якими б властивостями та ознаками не визначалась
категорія продуктивного навчання різними науковцями, вона завжди
пов'язується з прогресом. Ряд авторів розуміють продуктивність як процес
впровадження нововведень. Зокрема А.А. Тріфілова і І.А. Коршунов, під
продуктивністю розуміють процес введення нових методів в організацію
навчальної діяльності і здійснення власне методичної діяльності [269].
М.В. Волинкіна [59] під продуктивністю розуміє залучення в педагогічний
процес результатів інтелектуальної діяльності, що містять нові, в тому числі
наукові, знання з метою задоволення потреб соціуму і отримання якісно
нового результату.
М.І. Башмаков характеризує продуктивне навчання наступним чином:
«В основі продуктивного навчання лежить послідовність виконуваних
результативних

(продуктивних)

актів,

багатство

яких

і

забезпечує

індивідуальний розвиток особистості, що є найважливішою метою навчання.
Воно націлене на придбання життєвих навичок, що забезпечують особистісне
зростання

та

індивідуальний

розвиток,

міжособистісних

навичок,

самовизначення учасників» [16, с. 9], [17].
Термін «продуктивне навчання» (productive learning) був введений
німецькими вченими і педагогами І, Бемом та Й. Шнайдером. Продуктивне
навчання, на думку авторів – це навчання, метою якого є розвиток
особистості в суспільстві, а також вдосконалення самого суспільства. Цей
процес націлений на успішність в діяльності, орієнтованої на продукт, і
осмислення цієї діяльності в групі учнів за підтримки педагогів. Продуктивне
навчання, з точки зору авторів, реалізується в рамках індивідуального шляху,
де кожен етап, крок має результат, так як є продуктивно орієнтованою
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діяльністю в реальній життєвій ситуації [21, 327]. На початку 90-х років ХХ
століття І. Бем і Й. Шнайдер очолили Берлінський інститут продуктивного
навчання в Європі (IPLE, Institute Productive Learning in Europe), який є
провідним у русі продуктивних шкіл. Вони висунули гасло «learning by
doing» – «вчення через діяльність», «вчення в безпосередній діяльності». До
речі, цей принцип був висунутий Джоном Дьюї та реалізований в практиці
інших описаних нами альтернативних продуктивних шкіл [327]. Основне
завдання «learning by doing» – розвиток поєднаного практичного і освітнього
досвіду підлітка, уречевленої в конкретному продукті (освітньому звіті і
реальному проекті, виконаному в школі і на роботі). На жаль, багато вчителів
масової школи недооцінюють багатий зміст методів «learning by doing»,
намагаючись обмежити їх використання сферою додаткової освіти, що
практично робить додаткове утворення «більш продуктивним», ніж основне,
традиційне [20, 22].
Наприкінці ХХ століття почали виникати нові педагогічні системи і
авторські школи: особистісно-орієнтовані системи навчання, покладені в
основу «Школи життя» Ш. О. Амонашвілі [73], природовідповідної системи
навчання в «Школі вільного розвитку» А.В. Хуторського [290, 291],
креативні системи навчання М.І. Махмутова [167]. Як показує аналіз,
спільними рисами для педагогічних систем продуктивного навчання є такі:
– продуктивна діяльність в соціумі, в процесі якої учні використовують і
розвивають власні вміння і навички;
– обговорення результатів і проблем з учителями, що одночасно є
діяльнісною оцінкою і формою педагогічної підтримки і допомагає учневі
усвідомити досягнуті результати і проблеми і прийняти рішення про
подальші дії;
– обговорення результатів і проблем з іншими учнями школи, що
допомагає виявити походження власних проблем, дозволяє розвивати
взаємодопомогу і продуктивну взаємодію з іншими учнями;
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– вихід на нову, більш усвідомлену діяльність як в соціумі, так і
всередині школи за результатами продуктивної діяльності, її аналізу і
рефлексії;
– продуктивне навчання розглядається як освітній процес, який
реалізується в діяльності, орієнтованій на продукт [3, 212, 114, 122, 162].
На відміну від зарубіжних педагогів, які прагнуть до реалізації
продуктивного навчання як цілісної системи в рамках роботи спеціально
організованого навчального закладу «Продуктивна школа», для вітчизняної
освітньої практики характерним є інший, цілком реальний та сповна
перспективний шлях розвитку продуктивного навчання. Це введення
способів і методів продуктивного навчання у поєднанні з традиційними
(репродуктивними) методами в закладах середньої освіти [18, 161, 218].
Нині продуктивне навчання, як окрема педагогічна технологія,
ґрунтується безпосередньо на включенні у навчальний процес механізмів і
процедур власне продуктивної (пошукової, творчої, навчально-дослідницької
і т.ін.) діяльності [213, 217]. Та все ж перспективнішим на наш погляд постає
поєднання такої технології з іншими розвивальними педагогічними
технологіями, зокрема, на основі гуманістично-особистісної орієнтації
педагогічного процесу; активізації та інтенсифікації діяльності учнів (активні
методи навчання); ефективності управління та організації навчального
процесу; дидактичного удосконалення та реконструювання матеріалу;
застосування нових і новітніх інформаційних засобів. Ефективними для
реалізації продуктивного навчання є також природовідповідні технології;
технології розвивальної освіти; виховні технології; соціально-виховні
технології;

педагогічні

технології

авторських

шкіл;

технології

внутрішньошкільного управління та ін. [240, 241].
Цим та іншим підходам бракує, на наш погляд посилення позицій
самого учня у навчальній діяльності з фізики, а головне – його самостійності,
самоактивності та осмисленості ним успішності в навчанні з позиції новизни
набутого ними досвіду у процесі виконання будь-якої навчального завдання,
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зокрема, та навчальної діяльності в цілому. За таких умов формується
бачення учнем кожного наступного навчального завдання як індивідуальнозначущого з позицій набування нового власного досвіду, тобто ставлення до
навчального завдання як до інноваційного об’єкту. Це означає, що в кожному
такому навчальному завданні старе, сучасне і нове поєднані в інноваційному
комплексі і вони мають бути особистісно (учнем) виокремлені і осмислені як
такі. Завдяки чіткому осмисленню учнем взаємозв’язку і нетотожності
характеристик старого, сучасного і нового в їх цілісності в рядоположних
випадках навчальної діяльності продукується інноваційний тип мислення та
його націленість на новизну (як його особистісну якість).
Впровадженню методів продуктивного навчання фізики в школах
України присвячені праці П.С. Атаманчука [6, 9], Л. Ю. Благодаренко [32],
О.І. Бугайова [41], І. В. Бургун [48], С.П. Величка [52], С.У. Гончаренка [71],
О.І. Іваницького [113, 114], А.І. Касперського [117], О.І. Ляшенка [146],
М.Т. Мартинюка [160], В.П. Сергієнка [246], Б.А. Суся [247], В.Д. Шарко
[305], Р.І. Швай [306], М.І. Шута [308, 309] та ін. Зокрема, перспективною є
позиція поєднання принципу продуктивності з принципом результативності
навчання фізики в цілому (П. С. Атаманчук [10], І.В. Бургун [48], О. М.
Ніколаєв [202, 203]). Р.І. Швай вдало зреалізувала концепцію продуктивного
навчання з метою креативного виховання учнів у процесі навчання фізики та
формування на цій основі «інноваційної людини для сучасного інноваційного
суспільства» [307.
Отже, розглянуті вище аспекти впровадження концепції продуктивного
навчання дозволяють зробити наступні висновки:
1. Концепція продуктивного навчання виникла й еволюціонує з метою
становлення особистості учня як об’єкта і як суб’єкта набування
пізнавального досвіду, необхідного для інноваційної людини в сучасному
суспільстві розвинутих продуктивних відносин. До такого досвіду відносять
ключові і предметні компетентності.
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2. Концепція продуктивного навчання тісно корелює з концепціями
розвивального навчання, парадигмою успіху учня в навчанні, особистісно
діяльнісним і компетентнісним підходами в організації навчання у закладах
середньої освіти та концепціями сучасної інноваційної освіти.
3. Необхідною і визначальною умовою продуктивного навчання є
перетворювальна діяльність учнів щодо предметів і явищ як об’єктів
навчального пізнання та відповідних їм уявлень на основі набутого
(традиційного з точки зору інноватики) пізнавального досвіду.
4. Зміна позиції вчителя з трансформатора (тлумачника) знань в
організатора активної і самостійної діяльності учнів в опануванні знань.
Таким чином, педагогічний процес згідно з концепцією продуктивного
навчання має здійснюватися за таких умов: переорієнтація методичної
системи навчання того чи іншого навчального предмету на розвиток
особистості учня; зміна ролі учителя в бік консультування і співробітництва;
збільшення ролі кожного учня у прояві навчальної ініціативи для здобуття
певного освітнього продукту і правильного оцінювання результату навчання;
акцентування на позитивній мотивації учіння та осмислення учнем його
особистісної та соціальної значущості; створення інноваційного освітнього
середовища, в якому кожний учень націлений на рефлексію власного
просування в опануванні нового знання (уміння, тощо); створення відкритої і
гнучкої системи продуктивного навчання в даному закладі середньої освіти.
1.2. Методологія продуктивної пізнавальної діяльності учнів у
закладах середньої освіти ІІ ступеня
Упровадження методології продуктивного навчання фізики в закладах
середньої освіти можливе лише на підґрунті розуміння психодидактичних
підвалин навчальної діяльності учнів. Тому методичні дослідження, що
спрямовані на розвиток і організацію продуктивного навчання, мають
ґрунтуватися на інформаційному базисі педагогіки, в рамках якої зміст,
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форми і методи навчання конструюються на основі інтеграції психологічних,
дидактичних, методичних і предметних знань з пріоритетом використання
психічних закономірностей розвитку особистості в якості основи організації
навчального процесу та освітнього середовища в цілому [123, 295,].
Сучасна дидактика має великий досвід, що дозволяє на новому етапі
розвитку школи підійти до вирішення проблеми організації процесу навчання
[168, 282]. Передусім зазначимо, що організація продуктивної навчальної
діяльності учнів має певні особливості на різних ступенях навчання. Ми
розглядаємо процес навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня
(7–9 класи), одним із суб’єктів якого є учень від 11–12 до 14–15 років. Тому
зупинимось на характеристиках цього періоду розвитку особистості [322].
Підлітковий вік відрізняється збільшенням самостійності, різноманітністю
стосунків з іншими дітьми й дорослими, розширення сфери діяльності [310].
Головне, цей період супроводжується виходом учня на якісно нову соціальну
позицію і новий рівень свідомої діяльності, якій притаманні всебічність та
гармонійність як засади ефективного прояву її творчої сутності [248, 299].
Зрозуміло, що для розуміння підходів до організації навчального процесу з
учнями підліткового віку, коли домінують вже продуктивні схильності,
необхідно виявити їх позиції у процесі навчання.
Питання впливу педагогічної взаємодії на розвиток особистості і
загалом на результативність педагогічного процесу завжди привертали
значну увагу вітчизняних (А. В. Алтухова [1], І.Д. Бех [26], О.А. Заболотна
[98], О.О. Шевченко [311], Г. К. Селевко [240], О.М. Степанов [249] та ін.) та
зарубіжних науковців (Ю.К. Бабанський [14 ], А.В. Брушлинський [38],
М.І. Гаврилова [61]., К.К. Дворянкіна [82], К.В. Карпінський [124],
О.М. Кролевецька [125], О.М. Леонтьєв [147], Д.М. Мехонцева [170],
В.І. Слободчиков

[250],

Г.

Томе

[270],

Р.

Мотшніг-Пітрік

[331],

А. Сантос[332] та ін.).
На думку багатьох науковців [61, 126] підґрунтям педагогічної взаємодії
є дотримання таких умов, коли вчитель створює у педагогічному процесі
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необхідний простір для самоактуалізації особистості; забезпечує учню статус
об’єкта діяльності, допомагає у формуванні та уточненні цілей, стимулює
процес у структурі мотиваційної сфери особистості учня. Деякі автори [171,
219] визначають методологічні умови, що сприяють педагогічній взаємодії
«вчитель – учень»: забезпечення учню статусу суб’єкта навчальної
діяльності; організація гуманного педагогічного спілкування та взаємодії;
розвиток різноманітних форм та методів управління навчальною діяльністю,
прийомів внутрішнього контролю за набуттям знань та вмінь; дієва,
гуманістично спрямована й педагогічно доцільна допомога учневі під час
розв’язання проблемних задач. Інші дослідники [251] вказують на те, що у
процесі навчання, учень є центральною фігурою, а вчитель виступає в ролі
людини, яка полегшує процес навчання, створює атмосферу «взаємної
довіри» та живого спілкування, що уможливлює самореалізацію людини в
процесі навчання. Виходячи з наведених ознак, вважаємо за доцільне
виділити особливості функціонування взаємодії «вчитель – учень» у
продуктивному навчанні. Продуктивне навчання ми розглядаємо як явище
зв’язку особистостей у навчально-виховному процесі, що реалізується через
спільні дії й характеризується взаємовпливом учасників [251]. Активність
виявляється у прямому (вчитель – учень) і зворотному (учень – вчитель)
зв’язку між ними з метою передачі певного комплексу знань, умінь і навичок.
Прямий зв’язок забезпечує передачу навчальної інформації, а зворотній
зв’язок дозволяє визначати параметри потоку навчальної інформації з
урахуванням особливостей учня, при цьому результативність забезпечується
позиціями учня і учителя в освітньому процесі (табл. 1.1)
Підсумовуючи

вищесказане,

зазначимо,

що

учитель

фізики,

організовуючи продуктивне навчання, мусить враховувати виокремлені
позиції учня, що позитивно вплине на ефективність його навчання.
Діяльність (вчителя й учнів) під час продуктивної навчальної діяльності
здійснюється в наступній послідовності: аналіз вихідної позиції і визначення
цілей і завдань навчання; планування роботи, добір змісту і засобів
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досягнення цілей; виконання необхідних операцій, організація роботи,
контроль, корекція; аналіз і оцінка результатів навчання. За такою
структурою повинна будуватися і діяльність вчителя, і діяльність учнів.
Відповідно, предметом такої діяльності є те, що підлягає трансформації в
освітній продукт. Предмет і продукт пов’язані між собою генетично: предмет
– майбутній продукт, а, відповідно, продукт – минулий предмет [83, 171].
Таблиця 1.1
Позиції суб’єктів продуктивного навчання
Основні позиції учня
Суб’єкт діяльності; дослідник
проблем;
учень-творець;
співрозмовник; людина, яка
самостійно опановує знання;
людина, яка самостійно створює
умови саморозвитку у взаємодії з
учителем;
рецензент;
проектувальник свого життя.

Основні позиції вчителя
Наставник; співробітник; помічник; компетентний
консультант-універсал; особистий радник, науковий
керівник індивідуального проекту; менеджер;
партнер у плануванні, аналізі й оцінці навчання;
співрозмовник; організатор навчання (через зміст
передає соціокультурні зразки пізнання); організатор
учіння; посередник між учнем, учнівським
колективом загалом та засобами інформації; керівник
групи; координатор; фасилітатор.

Аналізуючи зміст продуктивного навчання, можна зробити висновок, що
в результаті такого навчального процесу повинна сконструюватися своєрідна
модель особистості (рис. 1.1).
гнучка адаптація в життєвих ситуаціях, здатність до
самостійного опанування знань, уміння застосовувати
їх на практиці для вирішення різноманітних проблем;
здатність до самостійного критичного мислення, до
бачення проблем і пошуку шляхів їх розв’язання;
чітке
усвідомлення
опанованих знань;

можливостей

застосування

здатність до генерування нових ідей, творчого
мислення, грамотного опрацювання інформації;
уміння самостійно працювати над розвитком власної
моральності, інтелекту, культурного рівня, здатність до
комунікабельності, контактності у різних соціальних
групах, співпраці в колективі.
Рис. 1.1. Базові параметри особистості учня в продуктивному навчанні фізики
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Сучасна педагогічна наука прагне до цілісного бачення особистості,
сформованої не як формальне поєднання різнопланових підходів, а як
залучення здобутків (надбань), що відкривають ті чи інші грані особистості
як цілісної істоти. Отже, виокремимо базові параметри особистості учня,
сформованої в процесі продуктивного навчання.
Одним з важливих елементів взаємодії «вчитель ↔ учень» є об’єкт
засвоєння, тобто зміст навчання. Аналіз чинної навчальної програми [11, 46,
220, 283] дозволяє констатувати, що курс фізики 7–9-х класів структурований
відповідно до чотирьох картин світу: механічної, електродинамічної,
релятивістської, квантово-статистичної. Програма спрямовує навчання не
лише на опанування учнями фізичних знань, але й на оволодіння методами
наукового пізнання та іншими структурними одиницями методологічних
знань. Серед основних завдань курсу фізики виокремлюють завдання з
мобілізації в учнів власного суб’єктного досвіду для розв’язання практичних
завдань засобами фізики.
Аналіз шкільних підручників з фізики [68, 126, 128, 252, 284, 312]
дозволив встановити, що вони містять:
– значний арсенал інформації, що сприяє формуванню в учнів
методологічних знань, які презентовано у вигляді схем вивчення різних видів
знань, невеличних фрагментів з історії відкриттів та методологічних понять –
наукового факту, фізичного явища, закону, моделі, фізичної теорії;
– завдання з формування й розвитку в учнів експериментальних умінь і
дослідницьких навичок, уміння описувати і систематизувати результати
спостережень,
дослідження,

планувати
проводити

й

проводити

вимірювання

невеликі
фізичних

експериментальні
величин,

робити

узагальнення і висновки;
– велику різноманітність фізичних задач, під час яких учні набувають
умінь аналізувати фізичні проблеми та описувати фізичні ситуації, шукати
способи розв’язку та реалізувати його;
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– тексти лабораторних робіт, в більшості яких мету визначено через
конкретні завдання: дослідити, перевірити, установити тощо, а також
пропонують учням зробити висновки відповідно до набутих результатів.
Незважаючи на це, аналіз програми та підручників з фізики виявив, що
навчально-інформаційні,

навчально-комунікативні,

навчально-логічні

та

навчально-організаційні уміння не представлено в повному обсязі [148, 254].
Для успішної реалізації продуктивного навчання необхідно врахувати,
що стійкі залежності між усіма елементами навчання – діяльністю вчителя,
діяльністю

учня

та

об'єктом

засвоєння

відображають

дидактичні

закономірності. Вони роблять процес навчання більш пізнаним, керованим,
ефективним. Знання цих закономірностей дозволить організовувати процес
навчання оптимально в різноманітних педагогічних ситуаціях [41, 84, 271].
Зокрема, згідно з В.М. Галузинським та М.Б. Євтухом, закономірності
процесу навчання полягають у тому, що процес навчання є провідною
частиною комплексного навчально-виховного процесу школи; він є єдиним і
закономірним; його навчально-інформативна, виховна і розвивальна функції
постають як закономірне ціле [60]. Н.Є. Мойсеюк виділяє загальні та
конкретні

закономірності

навчання.

Загальними,

на

її

думку,

є

закономірності, які охоплюють усю навчальну систему. Конкретними – ті, дія
яких

поширюється

на

окремий

аспект

системи

(дидактичний,

гносеологічний, психологічний, аспект управління засвоєнням інформації,
соціологічний, організаційний) [165].
Для реалізації продуктивного навчання необхідно також врахувати:
мостом, що з’єднує теоретичні уявлення з педагогічною практикою є
принципи навчання. Поняття «принцип» походить від латинського слова
«principium» – початок, основа. За своїм походженням принципи навчання є
теоретичним узагальненням педагогічної практики, що виникає з досвіду
практичної діяльності, отже, носять об'єктивний характер [34, 150, 323].
Визначення принципів продуктивного навчання є однією з головних
задач, рішення якої зумовлює його концептуальні положення, включаючи
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цілі, умови методи і зміст навчання. Нами з’ясовано, що організація
продуктивного навчання в закладах середньої освіти І ступеня повинна
спиратися

на

наступні

принципи:

принцип

наочності;

принцип

систематичності і послідовності; принцип науковості; принцип доступності;
принцип продуктивності; принцип творчої ініціативи; принцип самостійності
і включення в діяльність; принцип свободи вибору; принцип індивідуального
цілепокладання і рефлексивної діяльності; принцип спільної продуктивної
діяльності; принцип культуровідповідності; принцип активного включення
всіх учнів у навчальний процес; принцип міжпредметності. На нашу думку,
вищеназвані принципи дидактики якнайкраще забезпечують ефективність
продуктивного

навчання.

Вони

тісно

взаємопов'язані

і

утворюють

дидактичну систему, яка, в свою чергу, визначає вибір форм і методів
навчання, спрямованих на досягнення поставлених освітніх цілей. Від їх
правильного вибору і ефективного поєднання залежить кінцевий результат
педагогічного процесу.
Підвищення

ефективності

та

надання

продуктивного

характеру

навчально-пізнавальній діяльності учнів може бути досягнуто за рахунок
послідовного поєднання в ході одного заняття різних форм навчання, тобто
стирання кордонів між ними. В педагогічній літературі визначення категорії
«форма»

використовують

в

двох

варіантах:

як

форму

навчання

(індивідуальна, групова, фронтальна, колективна, парна) і як форму
організації навчання (класно-урочна, кейс-навчання, навчання у мережах – elearning тощо [47, 153, 285, 301].
Наприклад, вивчення теоретичного матеріалу може поєднуватися з
елементами колективно-групового обговорення і узагальнення питань, що
розглядаються; виконання практичних і лабораторних робіт може бути
пов'язане

з

самостійним

добуванням

інформації

і

її

практичним

застосуванням (самонавчання) тощо. Але при цьому величезне значення має
раціональне застосування відповідних методів навчання.
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На окрему увагу заслуговує методологія продуктивного навчання,
оскільки вона у більшій мірі визначає можливості переходу учнів на більш
високий рівень продуктивної діяльності. Методології навчання присвячена
велика кількість наукової літератури і досліджень різного рівня. Саме слово
«метод» походить від грецького «methodos» – шлях до чого-небудь. Аналіз
розвитку ознак поняття показує, що більшість визначень вченими
трактуються через термін «способи» [14, 318]. В ознаках досліджуваного
поняття відзначається, що це діяльність вчителя і учня [86, 317],
взаємопов'язана діяльність [50, 253].
Заслуговує на увагу тлумачення методу в інтерпретації німецького
філософа ХХ ст. М. Гайдеґґера: «Метод – це зовсім не щось таке, що може
бути довільно втиснуте в предметну сферу, але те, що виростає у своїй
визначеності зі структурного змісту предмета у відповідності з метою
пізнання й регіональним різновидом пізнавального поля» [298].
Однак на сьогодні найбільш уживаною дефініцією, навколо якої
об’єднуються інші, є така: метод навчання – це спосіб досягнення навчальної
мети, що передбачає єдність навчальної діяльності вчителя й діяльності
учіння. Метод як багатовимірне утворення має багато сторін. У зв'язку з цим
існує значна кількість класифікацій методів: за призначенням [131; за
основними дидактичними завданнями [24]; за джерелом знань [154, 207]; за
характером пізнавальної діяльності [150]; за домінуванням певного типу
навчальної

діяльності

[92];

за

характером

діяльності

[23,

74];

за

дидактичними цілями [223]; за рівнями навчання [24]; за видами навчальної
діяльності [123].
Зупинимося на окремих підходах науковців до методології навчання,
які, на нашу думку, здатні відіграти значну роль в реалізації продуктивного
навчання фізики. Наприклад, за думкою А.М. Смолкіна [255] ефективними є
імітаційні методи, тобто форми проведення занять, у яких навчальнопізнавальна діяльність побудована на імітації конкретної діяльності.
Р.С. Піонова

[224]

пропонує

теоретико-інформаційні

методи.
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В.Ф. Паламарчук [225] зазначає: «… вчителю треба пам'ятати, що жодний
метод сам по собі не дає оптимальних результатів і тільки в поєднанні з
іншими чи в певному взаємозв'язку, коли один з методів може бути
провідним,

інші

–

допоміжними,

можна

розраховувати

на

високу

результативність навчання».
В конткенсті реалізації продуктивного навчання окремо слід розглядати
методи, які виділяє Ю.К. Бабанський: організація та здійснення навчальнопізнавальної діяльності; стимулювання і мотивація навчально пізнавальної
діяльності (методи стимулювання і мотивації інтересу до учіння, методи
стимулювання і мотивації обов’язку та відповідальності в учінні); методи
контролю

і

самоконтролю

за

ефективністю

навчально-пізнавальної

діяльності (методи усного контролю та самоконтролю, методи письмового
контролю

та

самоконтролю,

методи

лабораторного

контролю

та

самоконтролю) [14].
До інноваційних методів навчання слід віднести дуже популярні нині
метод порт фоліо та метод кейса [115, 133].
Зауважимо, велика кількість підходів до класифікацій методів навчання
свідчить про складність і важливість цієї проблеми. Що стосується
методології продуктивного навчання фізики, то можна із впевненіст.ю
стверджувати, що мало ефективними для його реалізації є алгоритмічні
методи (оскільки вони не є креативними), також виникає сумнів щодо
доцільності поділу оргдіяльнісних методів на методи учнів і методи вчителя,
оскільки продуктивне навчання передбачає взаємозв’язану діяльність
учителя й учнів.
З поняттям «методи навчання» пов'язані ще два поняття «прийоми» і
«засоби» навчання.
Прийоми навчання є складовою частиною або окремою ознакою методу.
Якщо вважати, що метод – це шлях до мети, то методичний прийом є
окремим кроком на цьому шляху. Чим багатший арсенал прийомів у
структурі методу, тим метод повноцініший та ефективніший [74].
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Засоби навчання – це матеріальні, технічні, інтелектуальні, емоційні та
інші умови, які допомагають вчителю вчити, а учневі вчитися. До
традиційних засобів навчання відносяться: підручники, малюнки, таблиці,
обладнання навчального процесу, інформаційні (комп'ютерні) засоби та ін.
Зв'язок засобів і методів навчання неоднозначна: один яке-небудь засіб може
використовуватися в поєднанні з різними методами навчання, навпаки, для
використання одного і того ж методу можна підібрати кілька засобів. Між
методами, прийомами і засобами навчання існує тісний взаємозв'язок [103].
Особливо слід відзначити, що ефективність продуктивного навчання, в
кінцевому рахунку, залежить не лише від методології навчання, а також його
прийомів і засобів, але й від здатністю того або іншого учня до оволодіння
продуктивною діяльністю, тобто від інтелектуального стану та розвитку
самих учнів, адже глибина знань та загальна ерудиція учнів обумовлюють
гнучкість і самостійність мислення, і здійснюють перехід на більш високі
рівні інтелектуального розвитку. Проте, як зазначає А.А. Киверялг: «Часто
спостерігаються випадки, коли людина не в стані реалізувати свої здатності
через недостатність знань і умінь. Після усунення прогалин в знаннях і
уміннях, починають проявлятися і здібності, а іноді і талант» [134. Також
важливо

пам'ятати,

що

для

формування

продуктивної

пізнавальної

діяльності, учні повинні засвоювати не окремі факти, формули, явища і
закони, а всю систему цих понять, яка відображає структуру наукового
пізнання. Причому, необхідно, щоб засвоєні система знань перебувала в
постійному процесі еволюції, доповнюючи і розширюючи інші, вже наявні
системи. В результаті такої інтеграції можливе виникнення нових систем, які
можуть бути застосовні в найрізноманітніших, в тому числі і нестандартних
життєвих ситуаціях.
Фізика відноситься до тих нечисленних шкільних предметів, в яких
здійснювати вивчення теорії заради самої теорії абсолютно безглуздо. Знання
як такі, яким би способом вони не були отримані, ще не гарантують певних
умінь і навичок, необхідних при вирішенні фізичних завдань. Практика
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показує, що вирішення практичних завдань навіть у тих учнів, які мають
досить високий рівень теоретичної підготовки, часто викликає значні
труднощі. Це пов'язано з тим, що теорія, внаслідок своєї узагальненості, не
може бути безпосередньо перенесена в область практичного застосування.
Набуті

знання

спочатку

необхідно

певним

чином

трансформувати,

перетворити у відповідність з поставленим або сформульованим завданням,
що вже саме по собі представляє продуктивну пізнавальну діяльність.
Таким чином, побудова методології продуктивного навчання фізики
вимагає, в першу чергу, врахування психодидактичних закономірностей
навчальної діяльності учнів 7–9-х класів, що необхідно для визначення
правильної стратегії освітнього процесу, і повинна ґрунтуватися на
різноманітному поєднанні навчальних засобів, способів, форм організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів. Крім того, особливо актуальною в
умовах продуктивного навчання стає логічна цілісність викладення
навчального матеріалу та його сприйняття учнями, що дозволить досягти
високих показників результативності навчання на основі самостійності учня
у набуванні знань та осмислення ним власного успіху (просунутості) в
аспекті переходу власного навчально-пізнавального досвіду із колишнього
стану у якісно новий стан.
Отже, на основі аналізу літератури з проблематики дослідження, нами
встановлено, що основними чинниками успішної реалізації продуктивного
навчання фізики є:
– формування позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення учня до
процесу і результатів навчання;
– організація навчання, провідною домінантою якого є прояв новизни;
– ставлення вчителя і самого учня до виконання останнім будь-якого
навчального завдання як до інноваційного об’єкту, тобто об’єкту, в якому
старе, сучасне і нове поєднані в інноваційному комплексі;
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– виокремлення та чітке осмислення учнем взаємозв’язку і нетотожності
характеристики старого, сучасного і нового у їх цілісності в об’єктсуб’єктній взаємодії при виконання навчального завдання;
– осмислення переходу попереднього пізнавального досвіду учня у
якісно новий стан його особистого досвіду в процесі продуктивної
діяльності.
1.3. Структура навчально-пізнавальної діяльності як основного
засобу реалізації методології продуктивного навчання
Фізика як навчальний предмет не обмежується лише трансформованими
дидактичними особливостями, а й спирається на різні види навчальної
діяльності. «Навчальна діяльність» – поняття досить неоднозначне.
Т.В. Габай і М.В. Буланова-Топоркова дають дуже загальне визначення
навчальної діяльності – «…діяльність навчання – є «чистим» актом пізнання,
що реалізується учнями» [62, 226, с. 20]. Точніше, на наш погляд, визначення
навчальної діяльності сформульовано І.І. Ільясовим: «... діяльність навчання
є самозміна, саморозвиток суб'єкта, перетворення його з не володіння
певними знаннями, вміннями, навичками у заволодння ними. Предметом
навчальної діяльності виступає вихідний образ світу, який уточнюється,
збагачується або коригується в ході пізнавальних дій» [107, с. 115].
В.В. Давидов звертає увагу на той факт, що «…поняття навчальної
діяльності не можна ототожнювати з навчанням взагалі, оскільки людина,
чогось навчається і здобуває досвід також у трудовій, ігровій та інших видах
діяльності. В процесі освоєння навчальної діяльності людина відтворює не
тільки знання і вміння, а й саму здатність вчитися, що виникла на певному
етапі розвитку суспільства» [85, с. 51].
Г.

О.

Атанов

під

навчальною

діяльністю

розуміє

спеціально

організовану активність людини, яка проявляється у процесі її взаємодії з
оточуючим світом, і ця взаємодія полягає у розв’язанні життєво важливих
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задач, що є визначальними в існуванні і розвитку людини. Науковець
уточнює, що модель діяльності складається з таких елементів: потреба –
мотив – мета – підмета – задачі – дії – операції – продукт,
системоутворюючим фактором якої є порядок слідування вказаних елементів
[5, 108].
Ю. А. Сауров не тільки визначає місце навчальної діяльності в методиці
фізики, звертаючи увагу на той факт, що поняття навчальної діяльності –
пізнавальна діяльність, навчальна робота, діяльність учнів, але і виділяє
особливі риси навчальної діяльності: діяльність мотивована, тобто отримання
знань стає особистою метою; спрямована на засвоєння найбільш загальних
способів дій, для цього необхідно розкриття походження понять, організація
дії з навчальним матеріалом, в тому числі колективних; стратегія вивчення
матеріалу – від загального до конкретного, в цьому основа формування
теоретичного ставлення до дійсності; наявність внутрішнього плану дій
(методологічний тип орієнтування) і наявність рефлексії на свою діяльність і
її результат [264].
Г.І. Щукіна [318] і В. О. Сластенин [265] визначають навчальну
діяльність як «... спеціальну діяльність, необхідну суспільству, і це спільна
діяльність, форма співпраці дорослого і учня». Її предметним результатом є
наукові знання, вміння, навички форми поведінки і види діяльності, які
опановує той, якого навчають». А.О. Кірсанов наголошує, що «навчальна
діяльність це: розумові і практичні дії учня, опосередковані педагогічним
впливом, здійснення яких забезпечує засвоєння наукових понять, способів
дій, особистий розвиток; форма активного ставлення учнів до навчального
матеріалу (до предметів, явищ і т. д., що вивчаються); форма включення
учнів у систему суспільних стосунків, у колективну діяльність, під час якої
засвоюється багатоманітність специфічних рис особистості» [135].
Загальний огляд і аналіз основних досліджень науковців, які розглядали
навчальну діяльність виявляє наявність різноманітних точок зору на
визначення поняття і дозволяє виділити три основні трактування цього
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поняття, прийняті як в психології, так і в педагогіці: як синонім навчання,
учіння; як провідний тип діяльності; як один з видів діяльності, спрямований
на засвоєння учнями за допомогою діалогів (полілогом) і дискусій
теоретичних знань і пов’язаних з ними умінь і навичок в таких сферах
суспільної свідомості, як наука, мистецтво, моральність, право і релігія [212.
Таким чином, проаналізувавши перераховані вище підходи психологів і
педагогів, під навчальною діяльністю ми будемо розуміти спеціально
організовану діяльність учнів, спрямовану на саморозвиток, самозміну,
результатом якої є формування способів дій та їх використання в практичній
дівяльності.
Відповідно до різних підходів науковці виділяють різні види навчальної
діяльності, а саме: за характером пізнавальної діяльності – перцептивні,
мнемічні, розумові (аналітичні, порівняльні, узагальнюючі); за рівнем
оволодіння – зовнішні і внутрішні; за відношенням до практики – практичні
(зовнішні) і розумові (внутрішні); за функціональними особливостями –
плануючі, виконавські, контролюючі, оціночні; за відношенням до проблеми
– що ставлять проблему, що відкривають вихід з неї.
Для реалізації продуктивного навчання також принципово важливою є
класифікація навчальної діяльності за способом досягнення прогнозованого
результату. Одні автори виділяють тільки два види навчальної діяльності:
репродуктивна і творча; репродуктивна і продуктивна. Інші дослідники
визначають три види, але називають їх по-різному: репродуктивна,
продуктивна, творча; репродуктивна, алгоритмічна, творча; репродуктивна,
евристична, дослідницька; репродуктивна, реконструктивна; варіативна
[208]. Д.Б. Ельконін [81] і В.В. Давидов [87] виділяють чотири види
навчальної діяльності: особистісна, пізнавальна, комунікативна, регулятивна.
В контексті нашого дослідження головним є поняття продуктивної
навчальної діяльності. Це поняття в методичній літературі формулюється
досить

розпливчасто.

У

одних

авторів

вона

входить

до

складу

репродуктивної діяльності, у той час як у інших – до творчої, і тільки, окремі
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науковці продуктивну навчальну діяльність виділяють в самостійну групу
[120 213].
Конкретизуємо підходи науковців до поняття змісту продуктивної
пізнавальної діяльності.
Продуктивна навчальна діяльність – це тип самостійної навчальної
діяльності учня, який включений в реальний соціально-культурний контекст,
спрямований на створення особистісно значимого освітнього продукту і, на
відміну від репродукції «готових знань», носить конструктивний, творчий,
рефлексивно-оцінний характер, що забезпечує реалізацію когнітивного та
креативного потенціалу учня, його самовизначення і саморозвиток в
освітньому середовищі [120].
Продуктивна

навчальна

діяльність

є

навчальним

процесом

яка

спрямоване на набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання
та індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування та взаємодію, а
також самовизначення його учасників, що є одним з ключових моментів які
здатні привести до оновлення сучасної загальноосвітньої школи. Технології
продуктивного навчання допомагають учневі реалізувати свій потенціал
відповідно до своїх здібностей, в оптимальному темпі, що є важливим як для
талановитого, так і для слабкого учня [3, 18, 22, 162, 214].
Очевидно, що продуктивна навчальна діяльність завжди є пізнавальною.
На нашу думку, поняття «пізнавальна діяльність» ширше від поняття
«навчальна діяльність», оскільки пізнання здійснюється не тільки з метою
навчання, але й для одержання нового освітнього продукту. Проте деякі
науковці ототожнюють ці поняття. Зокрема, Г. І. Щукіна вживає як
рівноправні терміни «навчання» і «пізнавальна діяльність», в процесі якої
відбувається оволодіння змістом навчальних предметів і необхідними
способами, уміннями та навичками, за допомогою яких учень отримує освіту
[318].
Як зазначає Н.С. Ярослав, пізнавальна діяльність може бути чуттєвою або
раціональною (логічною). Чуттєву пізнавальну діяльність, яку забезпечує
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робота органів чуття, складають відчуття і сприймання. Раціональна
(логічна) пізнавальна діяльність виходить за межі чуттєвих даних та
здійснюється шляхом мислення й уяви. Це відкриває можливість переходу до
якісно нового способу побудови образу світу: від відтворення чуттєво даного
до створення нового, що поглиблює наші знання про навколишнє
середовище [322].
Варто навести і думку В. О. Сластьоніна: «Пізнавальна діяльність – це
єдність чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення та практичної
діяльності. Вона здійснюється на кожному життєвому кроці, у всіх видах
діяльності, а також шляхом виконання різних наочно-практичних дій у
навчальному

процесі

(експериментування,

конструювання,

вирішення

дослідницьких завдань тощо). Але лише в процесі навчання пізнання набуває
чіткого оформлення в особливій, властивій тільки людині навчальнопізнавальній діяльності, або навчанні» [265].
Проблема

навчального

пізнання

(але

не

навчально-пізнавальної

діяльності) розкривається у роботах Л. С. Арістової. При цьому навчання
вона розуміє як один з видів пізнання [4, с. 18]. Також автор вказує на ряд
ознак, які свідчать про зближення навчального і наукового пізнання і, як
наслідок – необхідність упорядкування нового терміну «навчальнопізнавальна діяльність» [4, с. 24-25].
Навчально-пізнавальна діяльність є різновидом перебігу загального
процесу пізнання. Тому разом з процесом наукового дослідження, вона
підпорядковується одним і тим самим спільним закономірностям і тому
подібна з ним за структурою й розумовими діями. До того ж, навчальнопізнавальна діяльність є способом оволодіння знаннями і методами науки.
«Пізнання учня, спрямоване на оволодіння результатами наукового пізнання,
не може розвиватись на методологічних засадах, які відрізняються від тих,
що складають основи розвитку самої науки», – зазначає Л.С. Арістова [4,
c.26].
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Що стосується структури пізнавальної діяльності, то під нею
розуміють: мету, зміст предмету, педагогічні засоби і результат. Організація
процесу навчання найперше пов’язана з чітким визначенням цілей,
усвідомленням і прийняттям їх учнями. Деякі зарубіжні психологи
передбачають таку структуру пізнавальної діяльності: потреби і мотиви,
навчальні завдання, їх реалізація і навчальні дії, різноманітні за змістом і
характером, способи їх виконання, контроль і оцінка навчальних результатів,
аналіз способів їх досягнення, мотиви, навчальні дії, контроль, оцінка й
аналіз результатів [227]. Д. Б. Ельконін виділяє такі компоненти пізнавальної
діяльності як навчальна задача, навчальні дії, контроль та оцінка. Успішність
навчання, за його думкою, значною мірою залежить від того, наскільки учень
став суб’єктом навчальної діяльності, тобто, яке його відношення до
предмету, засобів і способів досягнення поставлених цілей, до себе, учителя
й однокласників [81].
Розглядаючи навчально-пізнавальну діяльність як засіб продуктивного
навчання фізики учнів 7–9-х класів, можна зробити висновок, що
продуктивне

навчання

як

освітній

процес

реалізується

в

рамках

індивідуального шляху, що являє собою послідовність кроків, де кожний
крок має певний результат, оскільки супроводжується продуктивно
орієнтованою діяльністю. Принцип продуктивності дає освіті можливість
бути

не

просто

особистісно-орієнтованою,

а

стати

повною

мірою

індивідуальною.
Найвищим ступенем продуктивної пізнавальної діяльності учнів є
творчість. Таким чином, можна вважати, що одним з важливих результатів
продуктивного навчання фізики є сформована творча діяльність. Тому в
контексті нашого дослідження слід розглянути це поняття більш конкретно.
У філософському словнику знаходимо таке визначення терміну «творчість» –
це продуктивна діяльність за мірками свободи й оновлення, коли зовнішня
детермінація

людської

активності

змінюється

внутрішньою
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самовизначеністю.

Як

окремий

різновид

діяльності

творчість

характеризується продукуванням нових результатів [161].
І. Лєрнер у своїх працях упевнено доводить, що учні спроможні й
повинні опанувати певний досвід творчої діяльності, яка відповідає таким
характеристикам, як здійснення близького й далекого переносу знань умінь і
навичок у нову ситуацію, комбінування й трансформування відомих способів
у процесі вирішення нової проблеми, бачення нової проблеми в традиційній
ситуації, формування принципово нового підходу до об’єкту бачення. Але
щоб учні успішно опанували досвід творчої діяльності, необхідно не тільки
розказувати їм про такий досвід, але й включати їх до творчої дослідницької
діяльності, яка б спонукала їх до прояву активності й самостійності в набутті
знань про об’єкт [150].
І. Н. Семенов та С. Ю. Степанов вважають, що творчість в широкому
значенні слова – це будь-яка взаємодія, яка веде до розвитку. Отже, творчість
– це механізм розвитку. На їх думку, саме творчість є необхідною умовою
розвитку матерії, утворення її нових форм, разом із виникненням якої
змінюються і самі форми творчості [249].
П.Л. Капіца писав, що матеріал курсу фізики має надзвичайно велике
значення для розвитку творчих здібностей підростаючого покоління [130].
Творчу діяльність правомірно розглядати як процес розв'язування нових
задач, які постають перед людиною протягом життя [66].
Декілька моделей творчої діяльності розробив Давиденко А.А. Кожна з
цих моделей відповідає певному рівню творчості учня: модель творчості на
рівні розв’язання готової задачі; модель творчості на рівні виявлення
суперечностей, які дозволяють сформулювати умову задачі (перейти від
поставленої проблеми до задачі); модель творчості на рівні постановки
проблем; модель творчості на рівні виявлення дисгармонії [88]. Такі
різнорівневі моделі творчості дозволяють більш глибоко дослідити процес
формування продуктивної діяльності, що важливо в контексті нашого
дослідження. Творча навчальна діяльність завжди спрямована на постановку
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і розв’язування творчих завдань, здійснюється переважно під впливом
навчання засобами нежорсткого опосередкованого керування, а її продукт
характеризується суб’єктивною новизною, значимістю і прогресивністю для
розвитку учня [65, 69, 88, 229].
Творча діяльність учнів, її зміст і місце у процесі навчання були
предметом дослідження багатьох українських та зарубіжних науковців [104,
142-146]. Творчість в навчанні фізики досліджували П.С. Атаманчука [147 ],
О.І. Іваницького [116], А.В. Касперського [136], Є.В. Коршака [137],
А.І. Павленка [229]. В.Г. Розумовського [237], Б.А. Суся [262], С.П. Величко
[53], М.А. Віднічук [55], Ю.М. Галатюк [64], Л. Ю. Благодаренко, М.І. Шут
[31] та ін. У підходах науковців до поняття творчості спостерігається єдність
– вони розглядають її як системне явище, певну сукупність взаємопов’язаних
елементів,

до

яких

відносять

здібності,

творчий

процес,

ступінь

індивідуального розвитку саме творчих здібностей, певні якості особистості
(саме ці якості і забезпечують успіх творчої діяльності, яку, до речі, можна
стимулювати та спрямовувати) [307].
Отже, під творчою діяльністю ми будемо розуміти такий процес, який
спрямований на створення суб'єктивно або об'єктивно нового продукту, що
володіє абсолютно новими властивостями, а тому в корені відрізняється від
тих елементів, які були використані для його створення. Крім того, творчу
діяльність

ми

будемо

розглядати

як

вищий

ступінь

продуктивної

пізнавальної діяльності, спрямованої на вирішення навчально-творчих
завдань, у процесі якого відбувається активне відкриття світу для себе через
творення і пізнання, цілісний розвиток особистості учня, його перехід на
рівень самоуправління, набуття творчого досвіду, що характеризується
гуманістичною спрямованістю, новизною й особистісною значимістю [206,
228,315].
Аналіз праць, пов’язаних з порушеною проблемою, свідчить про те, що
найскладнішим і найвагомішим компонентом вище зазначених видів
продуктивної навчальної діяльності з фізики є мотивація. Розрізняють
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зовнішню і внутрішню мотивацію. Зовнішня мотивація виникає під впливом
зовнішніх

імпульсів

(вимог,

наказів,

примусів,

викликає

зовнішній

дискомфорт тощо). Внутрішня мотивація виникає під впливом внутрішнього
дискомфорту (людина діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, досягти
позитивного психічного стану). Можна стверджувати, що внутрішня
мотивація – це важлива умова успішної реалізації продуктивного навчання.
Відповідно мотивацію можна визначити як складову багаторівневу систему
збудників, що включає потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення,
установки, емоції, цінності тощо.
Разом з мотивацією зароджується й активність учнів. Вона має такі
ознаки, як: вибірковість, усвідомленість (здатність учнів поєднувати
навчально-пізнавальну діяльність із життєвими планами й перспективами),
результативність. Прояв активності в процесі навчання пов’язаний з новими
пізнаннями світу. Тому в багатьох педагогічних джерелах відмічається
важливість саме пізнавальної активності, яка виникає завдяки продуктивній
активності. Отже, пізнавальна активність учнів є показником якості їх
навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на ефективне оволодіння
знаннями та способами діяльності [90, 102, 138, 155, 164].
Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, успішне
вирішення якої дозволяє досягти суттєвого підвищення ефективності та
якості навчання взагалі, й фізики, зокрема, постійно перебуває в центрі уваги
як дослідників, так і учителів-практиків [183, 236, 261, 316, 320].
Методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
7–9-х класів при вивченні фізики найповніше розкрито в працях
П. С. Атаманчука [6, 7], Л.Ю. Благодаренко [31, 33], О.І. Бугайова [40, 41],
І.В. Бургун [48]. А.А. Давиденка [88, 89], Є.В. Коршака [127, 137],
М.Т. Мартинюка [172], В.П. Сергієнка [246], М.І. Шута [313] та ін. Проте їх
дослідження не вичерпують усіх аспектів багатогранної проблеми розвитку
навчально-пізнавальної

діяльності

учнів

і

вимагають

подальшого
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вдосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання, спрямованих,
зокрема, на реалізацію продуктивного навчання фізики.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що ані у вітчизняній, ані в
зарубіжній

психолого-педагогічній

літературі

немає

єдності

щодо

класифікації видів навчальної діяльності, однак усі дослідники одностайні в
тому, що виокремлені види не існують окремо один від одного, а
перебувають у складній взаємодії. Разом вони складають основу освітнього
процесу й забезпечують ефективність методології продуктивного навчання
фізики.

Необхідність

інтеграції

різних

видів

навчально-пізнавальної

діяльності зумовлена тим, що у процесі продуктивного навчання фізики
закладаються об’єктивні передумови для загальнокультурного потенціалу
учнів, створюються широкі можливості для формування і корекції мислення,
пам’яті, уяви учнів, їх наукового світогляду, інформаційної та візуальної
культури, вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між окремими
фізичними об’єктами тощо. Зміст фізичного компонента створює передумови
для забезпечення усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з
історією розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних
фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити перебіг природних явищ
і процесів, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок,
умінь застосовувати набуті знання для розв’язування фізичних задач і
пояснення фізичних явищ і процесів, уявлення про фізичну картину світу,
розкриття ролі фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.
Фізика

відкриває

великі

можливості

для

вдосконалення

аналітико-

синтетичної діяльності, тому що під час навчання фізики найбільш чітко
реалізується дидактичний принцип поєднання, взаємодії слова, наочності і
дії, тих основних компонентів, які лежать в основі продуктивної навчальної
діяльності. Основними видами продуктивної навчальної діяльності, які, на
нашу думку, мають інтегруватися на уроках фізики є: пізнавальна, ігрова,
дослідницька, творча.
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Отже, узагальнюючи здійснений аналіз методичних підходів до
розуміння сутності і змісту продуктивної навчально-пізнавальної діяльності
учнів, можна виділити ознаки, які притаманні цій діяльності як однієї із форм
активності, самостійності і творчості учня:
1.

Продуктивне

навчання

може

бути

і

є

лише

наслідком

особистісно-компетентнісного та певним чином технологічно-організованого
навчання учнів на засадах активності, самостійності та творчості.
2.

Продуктивна навчальна діяльність є внутрішньо мотивованою

формою, тобто виникає на основі внутрішніх психологічних процесів учня.
3.

Діяльність учня є продуктивною, якщо в результаті її виконання

учень самостійно створює певний ідеальний або матеріальний продукт, який
є суб’єктивно новим, і це утворення виокремлюється, осмислюється і
оцінюється учнем як особистий успіх у його власному просуванні від
минулого навчального досвіду до якісно нового індивідуального досвіду.
4.

У процесі продуктивної діяльності успішно формуються і

розвиваються психічні здібності учня, характерні для успішної особистості у
середовищі

сучасної

спільноти

людей,

сучасного

індивідуально-

продуктивного суспільства.
5.

Навчально-пізнавальна діяльність продуктивного типу повинна

бути усвідомлена учнем і вербалізована, тобто вона має вимірюватись
словесно або за допомогою інших символів.
1.4. Методичні підходи формування продуктивної навчальнопізнавальної діяльністі учнів у процесі навчання фізики
Основною метою нашого дослідження є розроблення методичних засад
реалізації продуктивного навчання фізики

та створення

відповідної

методичної системи. Оскільки продуктивне навчання – це найсладніший вид
освітнього процесу, його реалізація, відповідно вимагає застосування не
одного, а декількох взаємолпов’язаних педагогічних підходів, які забезпечать
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успішне засвоєння учнями знань з фізики на основі продуктивної діяльності,
позитивні зміни в особистісному відношенні до цієї діяльності, а також
оцінювання (в тому числі само оцінювання) одержаного результату
діяльності. На нашу думку, тільки в умовах цільової інтеграції педагогічних
підходів (коли поєднуються мета та умови її досягнення) можна забезпечити
високий рівень сформованості в учнів предметної компетентності та
збагачення структури особистості. У цьому контексті можна констатувати,
що успішна реалізація продуктивного навчання можлива лише за умов
інтеграції впливу різних педагогічних підходів.
Нині найбільш поширеними у всіх сферах діяльності людини є
інноваційні підходи. Тому термін «інноваційний підхід» застосовується дуже
часто, але не всі розуміють його сутність. Отже, основою інноваційного
підходу є діалектична єдність, традиції та новаторства; єдність гуманітарного
та наукового знання та форм культури. Цей підхід «…зорієнтований на
творення нового шляхом урахування прогресивного сьгодення на основі
збереження здобутків минулого». В Україні з 2002 року діє закон «Про
інноваційну діяльність». Зрозуміло, що освіта – це та галузь дяльності, де
інноваційний підхід є особливо необхідним і визначальним [286, с. 72].
Об’єктом

інноваційного

підходу

щодо

реалізації

продуктивного

навчання фізики в закладах середньої освіти ми вважаємо особистість учня.
Тому інноваційний підхід ми конкретизуємо терміном «особистісноінноваційний». Завдяки особистісно-інноваційному підходу методичні засади
реалізації

продуктивного

навчання

набувають

ознак

особистісно-

орієнтованих [260]. В контексті реалізації інноваційного підходу необхідно
розрізняти
діяльність,

категорії:

інновація,

інноваційний

інноваційний

процес,

продукт,

інноваційний

стиль

інноваційна
мислення,

інноваційність, інновативність, інноваційний інтелект, інноваційна людина.
Зокрема, термін «інновація» (від англ. – innovation) означає нове
науково-технічне досягнення, нововведення як результат впровадження
новизни [205, 231]. П. Друкер розуміє інновацію не просто як разове, чергове
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нововведення. Для нього інноваційна діяльність є «добре організована,
раціональна, систематична робота» [92, с. 67]. Запропонована П. Друкером
якість дозволяє побачити в інновації ціль діяльності, яка стає або стала
реальністю, що продовжується у тих же самих умовах і з використанням тих
же ресурсів, але із результатом, який кардинально змінюється, з
необхідністю, яка включає до себе потенціал для наступних нововведень.
«Нововведення, в основі якого лежать нові знання саме викликає зміни і
націлене на створення нової потреби, передбачає новаторство як систему, як
образ мислення і дії» [92, с. 171]. У філософському словнику Г. Шмідта [287.
с. 178-179] інновація означає теж саме, що і нововведення в протилежність
традиційному навчанню, здатність орієнтуватися навіть в нових ситуаціях.
Це відбувається завдяки оновленню та поширенню мислення, завдяки
специфічному розумінню нових проблем, які дійсно усвідомлюються і
вирішуються хоча б частково. Часте попадання в такого роду ситуації та їх
подолання призводить до появи новітніх знань, внаслідок яких активізуються
творчі можливості: створюються та використовуються нові структури
мислення, удосконалюються нові специфічні здібності для розуміння причин
і взаємозв’язків та для оволодіння ними. «Нове» – поняття, яке
використовується у філософії для усвідомлення процесу розвитку і творчості.
Нове означає раніше не існуюче. Але як момент розвитку може відрізнятися
від колишньої реальності (старого) за змістом, якістю, структурою,
властивостям, законам тощо. Онтологічну основу виникнення нового в
процесі розвитку утворюють закони емерджентності цілого, переходу
кількісних змін в якісні, заперечення-заперечення [288, с. 191].
Педагогічна інновація – нововведення в педагогічну діяльність, зміни у
змісті та технології навчання і виховання, мають на меті підвищення їх
ефективності [96, с. 18], [110]. Таким чином, інноваційний процес полягає у
формуванні та розвитку змісту та організації нового. У цілому під
інноваційним процесом розуміється комплексна діяльність зі створення,
освоєння, використання і розповсюдження нововведень [51]. Інтегративно
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інновація визначається М.І. Лапіним як комплексний процес освіти,
поширення і використання нового практичного засобу для повного або
кращого задоволення вже відомої потреби; як процес змін, пов’язаних із
даним нововведенням у тому соціальному уречевленому середовищі, у якому
здійснюється його життєвий цикл [156 с. 7].
Терміни «інновація» та «інноваційний процес» близькі, але не ідентичні.
Інноваційний процес пов’язаний зі створенням, освоєнням і поширенням
інновацій [110, 111]. Необхідно погодитися також з думкою вчених Дж.
Брайта і Б. Твісса, що це – «єдиний свого роду процес, який поєднує науку,
техніку, економіку, підприємництво та управління у єдине ціле» для
одержання суттєвих 14 ефектів і ліпшого задоволення суспільних потреб. Ряд
вчених визначає інноваційний процес як «систематичний розвиток і
практичне відпрацювання нових ідей» [276 328]. Інноваційний процес, на
думку І.П. Підласого, може розглядатися і як розвиток трьох основних
етапів: генерування ідеї (у певному розумінні – наукове відкриття), розробка
ідеї в прикладному аспекті і реалізація нововведення в практиці [232]. У
зв'язку з цим, інноваційний процес можна розглядати як процес доведення
наукової ідеї до стадії практичного використання і реалізація пов'язаних з
цим змін у соціально-педагогічному середовищі.
Інноваціійна діяльність – це діяльність, в результаті якої народжується
щось нове (новація), яке відзначається неповторністю та оригінальністю і
якого до того не існувало в природі. Інновація – це результат незвичайного
винахідництва, радикальної новизни. А результати такої діяльності в
інноваційній сфері не тільки впливають на суспільство і науково-технічний
прогрес, але й випробують на собі зворотний його вплив, причому у будьяких аспектах: науково-технічному, культурологічному, гносеологічному,
соціальному, економічному та ін. Інновації виступають основним механізмом
формування нових технологій, нових моделей поведінки, оновлення
виробництва й організації знань, що створює передумови для пошуку
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альтернативних шляхів розвитку суспільства, яке знаходиться в стані
нестабільності [294].
В контексті застосування інноваційного підходу розрізняють соціальноінноваційний і особистісно-інноваційний підходи [15, 182, 266, 279, 319].
Соціально-інноваційний підхід – особливий тип взаємодії освітніх
установ зі всіма суб’єктами навчання, які націлені на інноваційне
максимальне узгодження й реалізацію інтересів усіх учасників цього процесу
[35]. Аналіз досліджень з проблематики соціальних інновацій дозволив
виділити три основні типи сучасного тлумачення цього поняття: 1) як
остаточного результату творчої діяльності, що отримав широке поширення і
став основою для істотних соціальних змін. Ю. Яковець [324] тлумачить
поняття інновації як внесення у різноманітні види людської діяльності нових
елементів, що підвищують результативність цієї діяльності. У цьому
розумінні соціальні інновації — нововведення у соціальній сфері, що
сприяють вирішенню суперечностей, які виникають в умовах неоднорідного
та нестабільного суспільного розвитку, співіснування різних аксіологічних
систем, посилення процесів соціальної мобільності. До соціальних інновацій
належать нові стратегії, концепції, ідеї та організації, що задовольняють різні
типи соціальних потреб, — від умов праці і освіти до розвитку громад та
охорони здоров’я, і сприяють поширенню та зміцненню громадянського
суспільства; 2) як процес здійснення змін, переходу системи з одного стану
до іншого. У межах процесного підходу категорія «соціальна інновація»
розглядається як цілісний процес віднаходження, забезпечення підтримки і
впровадження оригінальних рішень для соціальних потреб, розвиток
соціальних або організаційних структур, принципів або практик; 3) як процес
перетворення нововведень на соціокультурні норми і зразки, що забезпечує
їхню інституціоналізацію і закріплення у сфері духовної і матеріальної
культури суспільства. Соціальні інновації – це процеси, результатом яких
стають істотні і незворотні зміни у взаємодії між людьми, групами, що
сприяє формуванню нових зв’язків і відносин між ними, спрямованих на
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задоволення нових духовних і інтелектуальних потреб, нових норм, появі
організацій та зв’язків більш високого рівня. І. Москальов [181] під
інноваційними соціальними процесами розуміє «трансформації у соціальних
структурах і процесах, що приводять до зміни способу функціонування
соціальної системи. При цьому можуть суттєво змінюватися стратегічні
пріоритети, технологія, культура, соціальні інститути».
Особистісно-інноваційний підхід – це інноваційний підхід в контексті
реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Тут термін «особистісно»
доцільно розглядати як важливий психолого-педагогічний принцип, основу
якого складає сукупність вихідних теоретичних положень про типові
психолого-педагогічні якості особистості учня як творця інновації, а також
прийомів і способів виконання інноваційної діяльності, що здійснюється
самим учнем. В такому разі навчально-пізнавальна діяльність учня
здійснюється за допомогою механізмів і процедур інноваційної діяльності, а
отже формує інноваційний стиль мислення та, зрештою, інноваційність
особистості. Конкретизуємо сутність кожного із виокремлених тут понять
[139].
Механізми і процедури інноваційної діяльності – механізми і процедури,
які будуть ініціювати ефект узгодженості, взаємопосилення, синергії у
вигляді активізації інноваційних процесів і інтенсифікації зусиль усіх
учасників інноваційної діяльності. Інноваційний стиль мислення – мислення,
спрямоване на забезпечення іннованої діяльності, що здійснюється на
когнітивному і інструментальному рівнях, і характеризується як творче,
науково-теоретичне, соціально-позитивне, конструктивне, практичне [140].
Інноваційність особистості – це єдина особистість, яка здатна ефективно
працювати і навіть просто існувати в умовах інформаційного суспільства.
Вона повинна володіти інноваційною чутливістю і адаптивністю, що
полягають в готовності оперативно і позитивно реагувати на швидкий темп
істотних змін життя, демонструвати готовність до ризику і діяльності в
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умовах нестабільності і непередбачуваності, самому виступати в якості
ініціатора і учасника виробництва інновацій та їх використання [12, 27].
Проаналізуємо педагогічні підходи, які забезпечують інноваційну
діяльність і

мають

бути

покладені

в основу методичної

системи

продуктивного навчання.
Аксіологічний підхід – це спрямованість освітнього процесу на ціннісні
орієнтації особистості (їх виявлення, вивчення і формування) [57, 157].
Наявність

ціннісної

складової

як

методологічної

основи

реалізації

продуктивного навчання фізики обумовлена тим, що людська діяльність
неможлива без ціннісних орієнтацій у навколишньому світі, свідомого
вибору рішень, що у свою чергу, передбачає оцінку навколишніх предметів і
явищ, визначення їх значущості для суб’єкта, постановку цілей, вироблення
програм дій з їх реалізації (досягнення) [144, 180, 198].
Системний пiдxiд до об'єктів, що вивчаються, передбачає розгляд
об'єкту вивчення як системи, виявлення певної кількості її елементів,
встановлення, класифікацію й упорядкування зв'язків між цими елементами,
виділення з множини зв'язків системотвірних, тобто різних елементів, що
забезпечують поєднання в систему; врахування зовнішнього впливу
надсистеми й внутрішнього взаємовпливу підсистем. Виявляючи причиннонаслідкові зв'язки і сховані залежності як усередині системи, між її окремими
елементами, так і у відношенні з іншими об'єктами з надсистеми, системний
підхід у такий спосіб виступає як інструмент для аналізу ситуацій і об'єктів, а
також дає можливість організувати інформацію і робити висновки [244].
На нашу думку, найбільш природно розглядати системний підхід як
теоретико-методологічну основа дослідження, що і пропонують науковці, а
саме: А. Харківська [296], Л.В Моторна [179]. І.В. Малафіїк [169].
Cинергетичний підхід (від грецьк. sinergeia – співробітництво) –
комплекс взаємопов’язаних принципів функціонування різних систем,
здатних до самоорганізації [238, 256, 273]. Згідно із синергетичним баченням
всесвіту більшість існуючих у природі систем відкритого типу спричиняє
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постійний обмін енергією або інформацією. Тому педагогічні процеси й
явища через наявність несталості відносяться до складних систем відкритого
типу. Основні положення синергетичного підходу ми розглядаємо як
методологічні засади для розкриття сутності процесу навчання засобами
нових технологій, його опису та оцінки за допомогою методів математичної
статистики в педагогічному експерименті. Синергія, як ефект підвищення
результативності навчання за рахунок взаємозв'язку і взаємопідсилення
різних дій у навчанні, може реалізуватися через використання в навчальному
процесі широкого спектру різних інноваційних технологій навчання [45,
158]. Необхідність розширення спектру інноваційних технологій навчання
(метод проектів, метод «мозкового штурму», дискусії, дослідницька
діяльність, ділові ігри, кейс-метод, Web-квести та ін.) пов'язана з нелінійним
характером мислення, який вміщує в себе вибір, корекцію та оцінювання
[93]. Як показали дослідження синергетичний детермінізм є одним із
чинників у керуванні творчою навчально-пізнавальною діяльністю [67, 275].
Вважаємо, що в контексті синергетичної філософії [274], застосування
зазначеного підходу сприяє інтеграції евристичного і технологічного в
процесах

реалізації

продуктивного

навчання

фізики

та

забезпечені

інноваційно-особистісного підходу.
Праксеологічний

підхід.

Потенціал

праксеологічного

підходу

є

потенціалом методологічного характеру, що ґрунтується на осмисленні й
реалізації теоретичних концепцій, підходів, ідей шляхом їх інтерпретації та
конкретизації, що уможливлює концептуальні зміни практики відповідно з
новими цінностями праксеологічного підходу. Праксеологічний підхід,
зокрема акцентує не лише на «власне знаннях», але і на способах набування
цих знань дає змогу виявити ефективні способи орієнтації й вдосконалення
знань на забезпечення їх успішності. У дослідженнях І. Коновальчука [141],
В. К. Майбороди [178] О. Янковича [325],та ін. праксеологія трактується як
наукове знання про організацію успішної діяльності за допомогою навчання
особистості свідомому вибору засобів, прийомів й методів роботи, що
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забезпечують найкращі результати праці, активізують творчість, сприяють
формування

раціональної

системи

внутрішніх

спонук

й

активної

перетворюючої діяльності.
Так, Т. Котарбінський трактує праксеологію як загальну теорію
ефективної («справної») організації діяльності, що охоплює три групи
проблем: аналітичний опис, характеристику, класифікацію і систематизацію
практичних дій; вивчення умов і законів, що визначають ефективність дій;
вивчення

генези

розвитку

різних

видів

діяльності

та

шляхів

їх

удосконалення. На думку Т. Котарбінського, праксеологія є сферою
наукового пізнання, яка синтезує дані різних наук, що стосуються організації
праці, й охоплює лише аспекти, притаманні будь-якій діяльності й мають
загальний характер. «Праксеологія – це типова модель організаційної науки,
спрямовану

на

напрацювання

практичних

порад,

з

асиміляцією

й

систематизацією даних з різних наук під кутом зору завдань цієї сфери
діяльності» [129, с.18].
П. Зуєв трактує праксеологію як науку, що досліджує норми, принципи,
структуру й закономірності організації ефективної діяльності, спрямовану на
вдосконалення життєдіяльності та вирішення таких основних завдань:
виявлення факторів та умов, що дають змогу підвищити ефективність
діяльності особистості; реалізацію завдань соціально-діяльнісної адаптації та
активної зміни середовища особистості; зміни суб’єкта діяльності з метою
актуалізації, саморегуляції, самовдосконалення; органічне поєднання теорії й
практичних дій суб’єктів діяльності [105, с.9].
Особистісний пiдxiд – орієнтація в процесі навчання на особистість як
на

мету,

суб'єкт,

результат

і

головний

критерій

ефективності

й

продуктивності підготовки. Незважаючи на різне трактування поняття
«особистість» (а в психолого-педагогічній літературі розроблено понад 70
теорій особистості), особистісний підхід вимагає визнання особистості як
продукту

суспільного

розвитку,

носія

культури,

унікальності,
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інтелектуальної, моральної свободи. Особистісний підхід в навчанні
розглядали Л. Благодаренко [30], І. Бех [25], О. Пєхота [222].
Згідно

діяльнісного

підходу,

центральною

ланкою

будь-якого

навчального процесу є діяльність учня [58]. Продуктивне навчання фізики
будується, перш за все, з урахування провідного (типологічного для дітей
даної вікової категорії) виду діяльності, з урахуванням провідного
компоненту змісту освіти. Від нього залежить і організація різноманітних
навчальних завдань. Так, майбутній учень виступає в позиції суб'єкта
пізнання, спілкування, праці, відносин і своєї творчості, розвитку. Діяльність
обумовлює формування в людини всіх психічних процесів і свідомості, а
вони, у свою чергу, виявляючись регуляторами діяльності, є умовою її
подальшого вдосконалення. Залучення суб’єкта до діяльності приводить до
об’єднання численних і різних за складністю її компонентів у функціональну
психологічну систему діяльності. При цьому індивідуальні якості, з яких
складається остання, під впливом вимог діяльності розвиваються, набуваючи
рис оперативності та пристосованості до цих вимог [159, 177]. У фізиці
діяльнісний підхід найкраще реалізується через навчальний фізичний
експеримент, за допомогою якого учні оволодівають досвідом практичної
діяльності [70].
Все

більшого

пощирення

в

освіті

ХХІ

століття

набуває

компетентнісний підхід [210, 243, 292]. Освітніми цілями визначаються
ключові

і

предметні

спрямовуватися

компетентності,

продуктивне

навчання.

на

формування

Компетентнісний

яких

має

підхід,

як

концептуальний орієнтир в організації навчального процесу досліджували П.
Атаманчук [9], Н. Бібік [28, 29], І. Бургун, [49] О. Овчарук, [209] О. С.
Заблоцька [101] О.М. Семерня [259] та багато інших науковців. Складовими
процесу навчання, що ґрунтується на компетентнісному підході, вважаються
особистісні компетенції (подолання проблем і стресів, толерантність,
комунікативність, ініціативність, нестандартність, аргументованість) і фахові
компетенції (уміння працювати в команді, вирішувати життєві й наукові
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проблеми, розробляти проекти, креативно мислити, брати по черзі на себе
роль лідера тощо). Підготовка учнів на основі компетентнісного підходу
організується за допомогою методу проектів, рольових ігор, роботи в групах,
дискусій, мозкової атаки тощо.
При застосуванні інформаційного підходу інформація стає головним
ресурсом навчання, конструктивним чинником у процесі підготовки учня.
Такий підхід істотно впливає на прискорений розвиток науки, освіти,
техніки, відіграє значну роль у процесах виховання й навчання, культурного
спілкування між людьми, а також в інших соціальних галузях. Процес
виховання й навчання розглядається нами як особливий, закріплений у
культурі засіб оперування інформацією. Спираючись на такий підхід, ми
визначаємо головну педагогічну умову успішної навчальної діяльності, а
також аналізуємо науково-методичне забезпечення [8,221 277].
Головним завданням сучасної середньої освіти є створення таких умов,
коли набуті знання стають не фрагментарними, а системними, повними,
необхідними і достатніми для успішного входження суб’єкта освіти у світ
культури в усіх її виявах – науковій сфері, суспільному виробництві,
повсякденному побуті, саморозвитку тощо. Тому в продуктивному навчанні
фізики необхідна реалізація культурологічного підходу як механізму, що
сприяє вирішенню проблеми трансляції нормативних соціальних цінностей,
які забезпечують цілісність і консолідацію суспільства [234]. Позиції
культурологічного підходу розширюють межі традиційного навчання
шляхом активізації не лише чуттєвого сприйняття світу, а й відтворення
культурної діалектики самого процесу пізнання світу. Важливим засобом
реалізації стає встановлення метапредметних основ освітнього процессу –
фундаментальних метапредметних освітніх об’єктів, що забезпечують
особистісне пізнання фізики [109]. Пізнання реальних освітніх об’єктів веде
учнів до виходу за межі звичайних навчальних предметів і переходу на
метапредметний рівень пізнання (грецьк. meta – той, що рухається за). На
метапредметному рівні різноманіття понять і проблем зводиться до відносно
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невеликої кількості фундаментальних освітніх об’єктів – категорій, понять,
символів, принципів, законів, теорій [258].
Зрозуміло, що для ефективного використання вищеописаних освітніх
підходів, необхідні спеціально створені педагогічні умови, за яких ці підходи
можна реалізувати найкращим чином. Проблема створення педагогічних
умов, які сприяли б продуктивній діяльності, завжди знаходилися в полі зору
вчителів та науковців. Так, на думку Ю. К. Бабанського, «...ефективність
педагогічного процесу залежить від умов, у яких він відбувається» [13 с. 78].
Г.Ф. Шарапа [304, с. 96] влучно зазначає що «…педагогічні умови – це
необхідні та достатні обставини, від яких залежить ефективність навчального
процесу, вони є результатом цілеспрямованого відбору, конструювання та
застосування елементів змісту, методів, а також організаційних форм
навчання для досягнення мети професійної підготовки майбутніх учителів до
виховання національної самосвідомості учнів; впливають на ефективність
оволодіння студентами знаннями, розвиток їх пізнавальної самостійності та
навчально-пізнавальних умінь. Проте часто дослідники формулюють
педагогічні умови без чіткого пояснення, що саме вкладається в це поняття.
Тому

на

основі

аналізу

психолого-педагогічної

літератури

нами

конкретизовано такі основні аспекти поняття «педагогічні умови». Отже, це:
–

сукупність

об'єктивних

можливостей

змісту,

форм,

методів

і

матеріально просторового середовища, спрямованих на вирішення
поставлених задач [ 201];
–

єдність об'єктивного і суб'єктивного, внутрішнього і зовнішнього,
сутності і явища [326, 245 ];

–

як обставини, від яких залежить і відбувається цілісний педагогічний
процес

професійної

підготовки

спеціалістів,

опосередкованих

активністю особистості, групи людей [204, 257];
Таким чином, аналіз науково-методичної літератури дозволив нам
встановити,

що

продуктивного

в

основу

навчання

розроблення

фізики

та

методичних

побудови

засад

методичної

реалізації
системи
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продуктивного навчання фізики обов’язково мають бути покладені такі
педагогічні

підходи,

як

інноваційний,

аксіологічний,

системний,

синергетичний, особистісний, діяльнісний, компетентнісний, інформаційний,
культурологічний, а також основні методологічні принципи навчання.
Результативними параметрами продуктивного навчання фізики є становлення
предметної компетентності та збагачення інтелектуальної структури кожного
учня, тому вихідною позицією його реалізації є цільова побудова освітнього
процесу, спрямована на системний вплив на учня. Вищеописагні педагогічні
підходи

передбачають

усі

ці

параметри

і

забезпечують

системний

педагогічний вплив на учня через відповідну організацію продуктивної
навчально-пізнавальної діяльності.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
На основі аналізу законодавчих документів про освіту і науку в Україні
та літературних джерел з проблеми дослідження встановлено:
1. Продуктивне навчання, як педагогічне явище відбиває принципову
ідею активної, самостійної навчально-пізнавальної діяльності учня, яка
визначається як його здатність і готовність до набування нових знань
власними силами. Для успішної реалізації продуктивного навчання фізики
необхідною умовою є переорієнтації методичних підходів на розвиток
особистості учня, а також створення відкритої і гнучкої системи організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів.
2. Побудова методології продуктивного навчання фізики вимагає
врахування психодидактичних закономірностей навчальної діяльності учнів
7–9-х класів і повинна ґрунтуватися на різноманітному поєднанні форм її
організації, а також педагогічних методів та прийомів. В процесі
продуктивного

навчання

формуються

базові

параметри

особистості

інноваційного типу.
3. Продуктивна навчально-пізнавальна діяльність з фізики є способом
оволодіння знаннями і методами науки, різновидом перебігу загального
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процесу пізнання, а тому повинна бути подібна до нього за структурою та
розумовими діями. Для ефективної реалізації продуктивного навчання
необхідна інтеграція різних видів навчально-пізнавальної діяльності, що
зумовлено багатовимірністю його цілей та освітньою стратегією.
4. В основу розроблення методичних засад та побудови методичної
системи продуктивного навчання фізики мають бути покладені такі основні
педагогічні підходи, як інноваційний, системний, особистісний, діяльнісний,
компетентнісний, інформаційний, а також основні методологічні принципи
навчання. Результативними параметрами продуктивного навчання фізики є
становлення предметної компетентності та збагачення інтелектуальної
структури кожного учня, тому вихідною позицією його реалізації є цільова
побудова освітнього процесу, спрямована на системний вплив на учня.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ ІІ СТУПЕНЯ
2.1.

Змістові

аспекти

продуктивного

навчання

фізики

та

особливості його реалізації в закладах середньої освіти ІІ ступеня
Опрацювання і аналізування підходів до розуміння змісту і мети
продуктивного навчання дозволило нам дійти висновку, що більшість
науковців і учителів визначають його як методичний підхід, який є
ефективним на певних етапах уроку. На наш погляд, сьогодні, в умовах
докорінної перебудови освітньої системи, таке тлумачення загубило свою
актуальність. Тому ми пропонуємо сприймати продуктивне навчання як
цілісну науково-методичну систему, здатну задовольнити соціальні запити,
пов’язані з навчанням, вихованням та розвитком учнів.
Нами запропоновано авторське тлумачення терміну «продуктивне
навчання»: продуктивне навчання фізики – це освітній процес формування в
учнів механізмів активного творчого пізнання і дослідницької діяльності,
який потребує створення і постійного оновлення інноваційного навчального
середовища

і

передбачає

як

результат

становлення

предметної

компетентності учнів з фізики та якісну зміну особистості у напрямку
розвитку інтелектуальних потреб і позитивної мотиваційної позиції.
Очевидно, що реалізація продуктивного навчання буде ефективною
лише за умов використання інноваційних освітніх підходів, які забезпечують
можливість

проектування

розвитку

потенційних

здібностей

учнів,

формування в них когнітивних і операційних структур, а також дозволяють
співвіднести результати продуктивного навчання з його цілями шляхом
виявлення набутих ціннісних характеристик (табл. 2.1).
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Таблиця 2.1
Цілі учителя і учня в репродуктивному і продуктивному навчанні
Вид навчання
Цілі учителя
Репродуктивне Формування в учнів системи
фізичних знань в ході викладення
навчального
матеріалу
аксіоматичного або нормативного
характеру
який
не
містить
невизначеностей і не передбачає
побудови гіпотез і розв’язання
проблемних питань.
Формування в учнів умінь і
навичок шляхом їх відтворення за
зразком.
Продуктивне

Цілі учня
Опанування
фізичних
знань
шляхом їх отримання в ході
навчального
процесу,
сконструйованого
за
пояснювально-ілюстративною або
інструктивно-репродуктивною
схемою.
Опанування
певних
видів
діяльності за умов попереднього
виконання окремих дій і операцій;
опанування
алгоритмів
практичних дій.
Опанування
фізичних
знань
шляхом їх самостійного в ході
навчального
процесу,
сконструйованого за евристичнопроблемною схемою.

Формування в учнів системи
фізичних знань в ході викладення
спеціально
структурованого
навчального
матеріалу,
який
містить невизначеності і проблемні
питання.
Формування в учнів умінь і Опанування певними уміннями і
навичок шляхом.
навичками в ході самостійного
усвідомленого проектування і
організації власних дій при
розв’язанні практичних задач

Як бачимо, основною складовою освітніх цілей як в репродуктивному,
так і в продуктивному навчанні є формування в учнів системи фізичних
знань. Проте, якщо в ході продуктивного навчання учні засвоюють
інформацію, зміст якої є очевидним і не містить проблемних аспектів, то в
ході продуктивного навчання створюються умови для бачення учнями
навчальних проблем та їх розв’язання. Очевидно, що продуктивне навчання
не слід застосовувати при викладенні навчального матеріалу принципово
нового змісту і складного для учнів при первинному сприйнятті.
Зміст діяльності учителя в репродуктивному та продуктивному
навчанні за багатьма напрямками співпадає. Головною відмінністю є те, що
для реалізації продуктивного навчання учитель повинен спеціально
розробити структуру навчальної інформації таким чином, щоб в ній
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містилася проблема в неявному вигляді, а також створити навчальні умови, в
яких учні будуть здатні виділити цю проблему і намітити шляхи її
розв’язання. Що ж стосується діяльності учнів, то її зміст в продуктивному
навчанні значно відрізняється від репродуктивного. Зокрема. якщо в
репродуктивному навчанні діяльність учнів керується і спрямовується
вчителем, то в продуктивному передбачається самостійне розв’язання
учнями навчальних проблем (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Зміст діяльності учителя і учня в репродуктивному
і продуктивному навчанні
Вид навчання
Зміст діяльності вчителя
1
2
і
викладення
Репродуктивне Побудова
навчального матеріалу у логічній
послідовності.
Здійснення
процедур
щодо
адаптації
інформації
до
навчальних можливостей учнів.

Проектування
методичних
підходів відповідно до способів і
прийомів формування знань.

Продуктивне

Робота з учнями, яка передує
вивченню нового матеріалу і
передбачає актуалізацію їх знань.
Складання системи завдань на
відтворення знань або способів
дій.
Узагальнення
викладеної
інформації,
формулювання
висновків
Конструювання
навчального
матеріалу на основі теоретичних
задач і навчальних проблем
Розробка інноваційних методик
навчання , спрямованих на
індивідуалізацію
та
інтенсифікацію
навчального
процесу.

Зміст діяльності учня
3
Сприйняття,
усвідомлення
і
запам’ятовування
навчального
матеріалу.
Простежування логічної структури
інформації, виділення головних
ідей,
співвіднесення
нового
навчального матеріалу з тим, що
був вивчений на попередніх етапах.
Під
керівництвом
учителя
відтворення у пам’яті знань,
необхідних для засвоєння нового
навчального матеріалу.
Закріплення набутих знань з
використанням
способів,
запропонованих учителем.
Повторення певної дії з метою
формування або удосконалення
умінь і навичок.
З’ясування питань, які викликали
ускладнення під час викладення
навчального матеріалу.
Самостійна активна участь в
обговоренні поставлених проблем
та шляхів їх розв’язання
Засвоєння способів пізнавальної
діяльності, самостійний пошук дій,
що
забезпечать
розв’язання
навчальних завдань.
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Продовження табл. 2.2
Вид навчання
1

Зміст діяльності вчителя
2
Простежування
динаміки
діяльності
учнів
щодо
опанування знань, передбачення
її перспектив.
Розробка
системи
методів
навчання,
спрямованих
на
активізацію діяльності учнів;
побудова
навчального
середовища
з
урахуванням
інтелектуальних
особливостей
учнів.
Розробка
системи
методів
навчання,
спрямованих
на
активізацію діяльності учнів;
побудова
навчального
середовища
з
урахуванням
інтелектуальних
особливостей
учнів.
Формування
мотивації
до
навчання на основі створення
ціннісних орієнтацій.

Зміст діяльності учня
3
Самостійна побудова гіпотез, їх
мисленнєва перевірка та коригування
на основі аналізу проблемної
навчальної ситуації.
Самостійна робота щодо відбору
інформації,
яка
стосується
проблемних
завдань,
дозволяє
заповнити відповідні пробіли і
прояснити
неузгодженості
в
навчальному матеріалі.
Самостійна робота щодо відбору
інформації,
яка
стосується
проблемних
завдань,
дозволяє
заповнити відповідні пробіли і
прояснити
неузгодженості
в
навчальному матеріалі.

Осмислення особистісного змісту
навчального матеріалу, усвідомлення
значущості знань з фізики у житті та
подальшій освіті.
Узгодженість
логічних, Перебудова відомої інформації, її
евристичних та творчих способів доповнення шляхом логічного та
пізнання; уведення в навчальний інтуїтивного мислення
процес допоміжних завдань, які
сприятимуть
розумінню
проблемного завдання та його
розв’язанню

Важливо відмітити, що методичні підходи до реалізації продуктивного
навчання розроблені у значно меншій мірі, ніж репродуктивного. І це
зрозуміло, адже в попередні роки навчання фізики було в основному
репродуктивним. Але це не завадило підготовити всесвітньо відомих
науковців-фізиків, видатних винахідників, високо компетентних інженерів
тощо. Відомо, що якість фізико-математичної освіти у нашій країні
вважалася однією з найбільш високих у світі. Проте, не слід забувати, що і
молодь раніше мала інші цінності і життєві орієнтири, вона булі більш
цілеспрямованою і мотивованою до вивчення фізики, оскільки фізика як
наука і як навчальний предмет знаходилася у суспільстві на провідних
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позиціях. Тепер зовсім інша справа – учні не цікавляться фізикою і не мають
бажання заглиблюватися у її вивчення, оскільки не бачать для себе
перспектив у різних галузях фізики, технологій, технічних спеціальностей.
Таблиця 2.3
Результати репродуктивного та продуктивного навчання
Вид навчання
Результати навчання
Репродуктивне Сформованість мотивації як результат педагогічного впливу на
навчально-пізнавальну діяльність.
Сформованість в учнів навчально-пізнавальної діяльності, яка полягає
у запам’ятовуванні навчального матеріалу, виконанні дій за зразком,
навчальних операцій певного виду та змісту.
Опанування системи фізичних, які забезпечують достатній рівень
сформованості предметної компетентності з фізики, усвідомлений
вибір профілю навчання в закладах середньої освіти ІІІ ступеня.
Сформованість таких якостей особистості, як готовність до
діяльності, уважність, працездатність посидючість, здатність до
самооцінювання.
Продуктивне Сформованість позитивної мотиваційної позиції як результат
усвідомлення особистісного змісту навчально-пізнавальної діяльності.
Сформованість
основ
активної
навчально-пізнавальної,
дослідницької, експериментаторської та творчої діяльності,
інтелектуальних здібностей та можливостей, спрямованість на
дослідження, а не запам’ятовування.
Опанування системи фізичних знань, які забезпечують
високий рівень предметної компетентності з фізики, усвідомлений
вибір профілю навчання в закладах середньої освіти ІІІ ступеня.
Сформованість таких якостей особистості, як ініціативність,
самостійність, цілеспрямованість, комунікабельність, креативність,
здатність до саморозвитку, до перетворюючої діяльності.

Тому нині для формування в учнів позитивної мотиваційної позиції
необхідно використовувати у навчально-виховному процесі з фізики сучасні
методи навчання, які зможуть їх зацікавити, сприяти формуванню
мисленнєвих процесів, забезпечити високий рівень сприйнятливості до нових
знань, розуміння їх особистісної значимості. Всі ці завдання можуть бути
успішно розв’язані лише в умовах продуктивного навчання, в яких
відбувається

переведення

узагальнення

і

навчання

навчального

систематизації.

вимагає розроблення

пізнання

Відповідно,
сучасних

на

вищий

рівень

реалізація

продуктивного

методик, які

забезпечують
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залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності різної
структури залежно від форми організації навчально-виховного процесу.
Отже, порівняльна характеристика основних змістових аспектів
репродуктивного і продуктивного навчання дозволяє дійти висновку, що
продуктивне навчання має багато переваг. Проте і в репродуктивному
навчанні знання учнів не є формальними, оскільки вони не тільки їх
запам’ятовують та відтворюють, але й усвідомлюють. Різниці полягає в тому,
що репродуктивне навчання, яке не передбачає активний процес пізнання, не
передбачає творчих способів діяльності, застосування знань в нестандартних
ситуаціях, а тому не забезпечує в достатній мірі системність і конкретність
фізичного знання. Позбавитись всіх цих недоліків дозволяє продуктивне
навчання, а тому його реалізація особливо актуальна нині, в умовах
компетентнісного підходу в навчально-виховному процесу і впровадження
інноваційних освітніх моделей.
Реалізація продуктивного навчання в закладах середньої освіти ІІ
ступеня має певні принципові особливості . Конкретизуємо їх.
1. Учні не підготовлені в достатній мірі до продуктивного навчання,
оскільки, незважаючи на суттєву перебудову сучасного освітнього процесу,
основним видом навчання, особливо при вивченні предметів гуманітарної
спрямованості, залишається репродуктивне навчання. Тому найбільш
звичною для учнів є така схема навчання:
–

викладення вчителем нового матеріалу;

–

сприйняття інформації та її конспектування;

–

виконання вправ на закріплення отриманих знань (в основному,

розв’язання завдань на дошці або відповіді на запитання).
При цьому навчальний матеріал не містить проблем, а задачі, які
пропонуються для закріплення знань, не передбачають логічних дій або
нестандартних розв’язків. Враховуючи психолого-педагогічні особливості
сучасної молоді та їх відношення до навчання, можна стверджувати, що
такий метод учнів цілком задовольняє, тому що не вимагає особливих
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розумових зусиль. Проте така позиція, хоча вона і є зручною для учнів,
неприпустима в сучасному суспільстві, оскільки в подальшому не
забезпечить для них успіху і затребуваності у професійній діяльності, яку б
галузь вона не обрали. Тому учням необхідно постійно роз’яснювати сутність
і сучасність продуктивних методів пізнання, цінність знань, одержаних в
такий спосіб для досягнення життєвих цілей та здійснення планів щодо
одержання тієї або іншої спеціальності.
2. Більшість учителів, особливо молодих, не має достатньої методичної
підготовки для конструювання продуктивного навчання. А у багатьох, навіть
досвідчених учителів, продуктивна діяльність учнів не є системною і
складається з різних, інколи навіть не пов’язаних між собою дій. Разом з тим,
для реалізації продуктивного навчання необхідна така структура педагогічної
діяльності вчителя, у якій інтегруються методичні, психолого-педагогічні,
діагностичні,

науково-дослідницькі,

контрольно-оцінювальні

уміння.

Основними уміннями учителя при цьому є уміння здійснювати ефективний
синтез навчальної інформації, визначати навчальну проблему та складати
систему завдань для її розв’язання, простежувати динаміку формування
пізнавальної діяльності учнів, їх особистісних якостей, керувати розвитком
потенціальних здібностей. Тому майбутніх учителів фізики необхідно
спеціально готувати до здійснення продуктивних методів навчання. Це
зумовлює

актуальність

проблеми

створення

навчально-методичного

забезпечення, яке допоможе учителям фізики у конструюванні як змістової,
так і результативної складової продуктивного навчання. На допомогу
учителям також необхідно розробляти методичні рекомендації щодо
планування освітнього процесу в умовах продуктивного навчання.
3. Учні мають різний рівень сформованості знань з фізики і у більшості
з них цей рівень не дозволяє ефективно здійснювати продуктивне навчання.
Проте це не є приводом для відмови від продуктивного навчання. В таких
ситуаціях воно передбачає два етапи:
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–

підготовчий етап, на якому вчитель актуалізує в учнів знання,

необхідні для розв’язання передбачених навчальних проблем, і у випадку
необхідності пояснює учням окремі питання, які викликали нерозуміння;
–

етап продуктивного навчання, на якому підготовлені відповідним

чином учні вже мають можливість використовувати простіші евристичні
методи пізнання при розв’язанні навчальної задачі, що дозволяє їм не завжди
швидко, але успішно досягти запланованих цілей.
Здійснення

продуктивного

навчання

в два етапи має значну

педагогічну ефективність, оскільки в цьому випадку пізнавальна діяльність
учнів активізується багатократно і системно – учні повторюють певні знання
і при цьому точно знають, для розв’язання яких питань їм це необхідно.
Зрозуміло, що така схема реалізації продуктивного навчання вимагає від
учителя достатньої методичної підготовки та значних витрат часу. Проте і
оцінка

такої

схеми

освітнього

процесу

однозначна

–

воно

є

високоефективним і забезпечує успішне формування окремих складових
предметної компетентності учнів з фізики.
4. Сучасні учні не мають сформованих в достатній мірі ціннісних
орієнтацій, не усвідомлюють можливостей використання своїх задатків і
здібностей у майбутній професійній діяльності, не оцінюють значущості
фізики у розвитку сучасного світу. Тому важливим завданням учителя є
створення умов для зацікавленості учнів у вивченні фізики. З цією метою
методичні підходи до навчання необхідно осучаснювати і модифікувати в
розрахунку на психологію учнів. Такі умови забезпечують інноваційні
процеси, що відбуваються в освіті і дають можливість застосування нових,
більш гнучких та особистісно-зорієнтованих технологій навчання. А це, в
свою чергу, остаточно позбавить нашу освіту від консерватизму і дозволить
адаптувати її до цілей і умов праці відповідно до потреб суспільства, які
постійно змінюються. І якщо у свідомості молоді фізика нині загубила свій
колишній статус, то вже завтра вона може стати знову затребуваною. Тому
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найважливішою метою продуктивного навчання є формування в учнів
мотиваційної позиції з позитивною динамікою у навчання фізики.
5. Ще однією важливою специфічною особливістю продуктивного
навчання є його професійно орієнтаційна функція. Нині відбулося остаточне
становлення профільної школи, а тому кожний випускник закладу середньої
освіти ІІ ступеня вимушений здійснити вибір профілю навчання в закладі
середньої освіти ІІІ ступеню. Очевидно, що учні 7,8-х і навіть 9-х класів не
дуже про це замислюються, а тому можна передбачити, що у більшості
випадків їх вибір буде неусвідомленим і визначатиметься бажаннями
батьків, порадами друзів та неправильною настановою на престиж тієї або
іншої професії. Проте, можна сподіватися, що і профілі природничоматематичного напряму закладів середньої освіти ІІІ ступеню теж не будуть
обділені увагою випускників 9-х класів. Адже більшість з них розуміє, що
країні потрібні інженері, винахідники, науковці-фізики. Тому реалізація
продуктивного навчання в закладах середньої освіти ІІ ступеню покликана
забезпечити для їх випускників такий рівень компетентності з дисципліни
«Фізика», який дозволить їм підсилено засвоювати фізичні знання на більш
високому рівні при виборі профілю навчання, де фізика є базовим
предметом. Таким чином, продуктивне навчання закликане реалізовувати
професійно орієнтаційну функцію щодо вибору фізико-математичного
профілю навчання в закладах середньої освіти ІІІ ступеню.
Підсумовуючи, зазначимо, що здійснений нами аналіз цілей учителя і
учня та змісту їх діяльності в репродуктивному і продуктивному навчанні
фізики, оцінювання результатів репродуктивного і продуктивного навчання,
визначення змістових аспектів продуктивного навчання та особливостей його
реалізації в закладах середньої освіти ІІ ступеня, доводять необхідність
розроблення методичних засад продуктивного навчання як ефективної
інноваційної освітньої моделі.
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2.2.

Методичні

засади

продуктивного

навчання

фізики

із

спрямуванням на забезпечення сучасних вимог до результативної
складової освітнього змісту
Незважаючи на значний навчально-виховний потенціал продуктивного
навчання, методи його реалізації в достатній мірі не розроблені. Цим, в
першу чергу, пояснюється той факт, що більша частина учителів фізики
використовує його на уроках безсистемно і нерегулярно. Тому проблема
реалізації продуктивного навчання на сучасному етапі розвитку середньої
освіти продовжує залишатися центральною в теорії та методиці навчання
фізики. Безумовно, окремі методичні підходи до реалізації продуктивного
навчання демонструють позитивні результати, але внаслідок складності і
багатофункціональності цього виду навчання, ці підходи вимагають
суттєвого постійного удосконалення і мають значний обсяг невикористаних
можливостей.
У зв’язку з цим, нами запропоновано методичні засади продуктивного
навчання фізики, які дозволять вчителю успішно конструювати освітній
процес із спрямуванням його на забезпечення сучасних вимог до визначення
результативної складової змісту навчання. Конкретизуємо їх.
1.

Продуктивне

навчання

повинно

бути

системним,

тобто

забезпечувати включення учнів до багатосторонньої діяльності на основі
системи методів пізнання в умовах цілеспрямованого керування навчальними
діями. Головним орієнтиром при цьому є досягнення певних цілей і
конкретних

результатів,

які

встановлюються

відповідно

до

рівня

сприйнятливості учнів до нових знань і умінь.
2. Продуктивне навчання конструюється з орієнтацією на структуру
особистості і виконує не лише формуючу, але й перетворюючу функцію. При
цьому планування дидактичних впливів має ґрунтуватися на цілісності
особистості і повинно бути націлене на її формування з урахуванням як
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індивідуальних особливостей, так і взаємозв’язку із чинниками навчального
середовища.
3. Результативність продуктивного навчання залежить від узгодженості
між педагогічними впливами і особливостями компонентного складу
структури особистості, а також від відповідності між змістом навчальних дій
та особистісними характеристиками.
4. Основою реалізації продуктивного навчання є діяльнісний підхід,
який забезпечується гнучкістю та багатофункціональністю педагогічного
процесу і спрямовується на послідовне і поетапне залучення учнів до
активного пізнання, а також сприяє становленню його суб’єкитної позиції у
здійсненні навчальних дій. Діяльнісний підхід дозволяє забезпечити в учнів
єдність обраних теоретичних шляхів розв’язання навчальних проблем з
практичними діями і забезпечує розуміння ними змісту теоретичної і
практичної складових на концептуальному, процедурному та виконаному
етапах.
5.

Продуктивне

навчання

ефективно

реалізується

в

умовах

застосування інноваційних моделей навчання, які дозволяють забезпечити
високий

рівень

евристичної

діяльності

в

спеціально

змодельованих

пізнавальних ситуаціях, і розраховані на індивідуальні можливості учнів в
плані доступності для них навчальних задач і подолання навчальних
ускладнень. Інноваційні методики навчання не лише забезпечують передачу
учням знань, але й стимулюють і розвивають пізнавальні дії і здібності учнів
до їх конструювання і регулювання. Це здійснює величезний вплив на
становлення здатності до самоосвіти та загальну освіченість людини.
6. Зміст продуктивного навчання повинен бути доступним для учнів,
що є основним чинником стимулювання мотивації до пізнавальної
активності. Конструювання змісту продуктивного навчання має передбачати
інтеграцію теоретичної і діяльнісної складових відповідно до змісту курсу
фізики, але з урахуванням необхідності здійснення учнями евристичної
діяльності, що дозволить їм успішно досягти передбачуваних результатів
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навчання. При конструюванні змісту продуктивного навчання вчитель
повинен врахувати зв’язки нового навчального матеріалу з тими знаннями,
які були набуті учнями на попередніх етапах навчання, а також їх попередній
досвід практичної діяльності при розв’язанні навчальних задач.
7. Продуктивне навчання повинно забезпечувати формування процесу
пізнання на основі особистісного змісту, усвідомлення соціальних і
моральних цінностей, створення освітніх установ на основі потенціальних
можливостей і особистісних переваг, а також з урахуванням індивідуальної
здатності до навчальних досягнень. Продуктивне навчання забезпечує для
учнів свободу навчальних дій у відсутність жорсткого керівництва з боку
учителя, а тому дозволяє їм у вільному режимі здійснювати пізнавальні дії і
коригувати помилкові передбачення, що у значній мірі впливає на позитивну
динаміку мотивації до вивчення фізики.
8. Реалізація продуктивного навчання допускає збереження окремих
репродуктивних видів пізнання у разі необхідності засвоєння певних
алгоритмів дій.
Можна стверджувати, що за умов використання запропонованих нами
методичних засад продуктивного навчання, спрямованого на забезпечення
сучасних вимог до визначення результативної складової освітнього змісту,
можна досягти значних успіхів у реалізації цілей і завдань курсу фізики
закладів середньої освіти ІІ ступеню, а саме:
–

реалізувати усвідомлене засвоєння учнями знань, умінь і навичок

із забезпеченням їх гнучкості та системності, що сприятиме ефективному
формуванню компетентності кожного учня з фізики;
–
фізичного

навчити учнів виділяти, головні, суттєві характеристики об’єктів
знання,

пояснювати

їх

сутність,

усвідомлювати

причини

виникнення і наслідки прояву;
–

за допомогою логічних, евристичних та творчих методів не лише

формувати в учнів науковий стиль мислення, але й виробляти в них здатність
до осмислення його рівня через оцінювання результатів власного досвіду
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наукової діяльності, у якому знаходять відображення теоретичні знання і
практичні уміння;
–

формувати

самостійність,

такі

якості

наполегливість,

особистості,

здатність

до

як

ініціативність,

прийняття

рівень

та

відповідальності за них і, головне – готовність до дослідницької і творчої
діяльності.
Далі ми хочемо зупинитися на такому важливому питанні, як
відокремлення різних видів навчання. Зокрема, в методичних засадах
продуктивне навчання тісно перетинається з проблемним навчанням. Тому
ми вважаємо за необхідно виокремити відмінності цих видів навчання.
У продуктивному навчанні учень створює освітній продукт в процесі
інтеграції наявних знань і тих знань, які були отримані вперше. Результатом
продуктивної діяльності учня стає засвоєння не лише досвіду евристичної та
творчої

діяльності,

але

й

їх

методології.

Обов’язковою

умовою

продуктивного навчання є практична реалізація учнем освітнього продукту в
умовах навчальної діяльності, що наближена до реальної наукової діяльності.
Наприклад, якщо учень в результаті своєї евристичної діяльності пропонує
тлумачення певного фізичного явища, то після цього він обов’язково повинен
ознайомитися з тими тлумаченнями, які цьому явищу дають науковці-фізики.
Це забезпечує не лише творчу, але й особистісну спрямованість навчання,
оскільки засвоєння учнем фізичних закономірностей відбувається в процесі
співставлення механізмів, встановлених науковцями, з тими, які були
передбачені за версією самого учня. Підсумком такої діяльності стає не лише
поглиблення і підвищення теоретичного рівня знань шляхом концентрації
навчальної інформації на проблемних аспектах, її інтеграції з іншими
галузями

знання

за

рахунок

необхідних

у

такому

виді

навчання

міжпредметних зв’язків і засвоєння наукового досвіду, але й усвідомлення
учнем своєї ролі у ньому, розуміння того, що він теж здатний зробити в
подальшому свій внесок у науку, оскільки вже має досвід наукової роботи і
може його використати. До речі, в даному контексті не має особливого
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значення, правильні чи хибні версії були висловлені учнем, співпали або не
співпали вони з науково встановленими і обґрунтованими фактами. Навіть
якщо версія учня була помилковою, то в процесі ознайомлення з
правильними науковими підходами учень усвідомить свої помилки і ще раз
переосмислить питання, що вивчається. А це забезпечить не лише створення
якісного освітнього продукту (ідеї, гіпотези, нові знання уміння, способи
діяльності), але й перехід самого учня на більш високий рівень узагальнення і
систематизації знань.
У ході проблемного навчання теж передбачається виконання таких
завдань,

як

формування

самостійності, формування

знань,

розвиток

творчого

активності,

свідомості

і

досвіду. Побудова проблемного

навчання підкорюється головній меті – розв’язанню проблем, у вигляді яких
навчальний матеріал уведений в освітній процес через активну пізнавальну
діяльність. Але розв’язання проблеми вважається підсумком навчання, тобто
проблемне навчання не передбачає засвоєння творчого досвіду через
узгодження результатів власної діяльності з результатами діяльності
науковців-фізиків.
Таким чином, суттєвою відмінністю продуктивного навчання від
проблемного є перехід учня на якісно новий рівень узагальнення і
систематизації знань за рахунок співставлення самостійно отриманого
освітнього продукту з обґрунтованими і підтвердженими фізичними
знаннями.
З урахуванням вищевикладеного можна стверджувати, що важливим
чинником продуктивного навчання

фізики

є створення

відповідних

методичних умов, які забезпечують реалізацію змісту навчання, оптимізацію
форм, методів, педагогічних підходів і технологій організації навчального
процесу як цілісної системи. Під методичними умовами ми розуміємо
сукупність різнопланових соціальних і дидактичних чинників, необхідних і
достатніх для раціонального функціонування певної педагогічної системи.
Відповідним чином визначені і створені методичні умови забезпечують
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оптимізацію

навчально-виховного

процесу

та

ефективне

педагогічне

керування цим процесом відповідно до його цілей і завдань та із
застосуванням обраних форм, методів, прийомів навчання, а, отже, є основою
функціонування освітнього середовища. Очевидно, що системна реалізація
продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня
передбачає наявність відповідних методичних умов. З’ясуємо їх суть.
Добір і конструювання змісту навчального матеріалу на основі його
цілісності та недиспаратності відносно процесу морального становлення
особистості.
Зміст та структура фізики як навчального предмету визначені
Державним стандартом загальної середньої освіти, який встановлює вимоги
до змісту, обсягу і рівня освітньої підготовки учня. Головна мета навчання
фізики в середній школі полягає у розвитку особистості, становленні
наукового
предметної,

світогляду

й

відповідного

науково-природничої

(як

стилю

мислення,

галузевої)

формуванні

та

ключових

компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та
іноземними

мовами,

загальнокультурна,

математична,
підприємницька

соціальна,
і

громадянська,

здоров’язбережувальна

компетентності) учнів засобами фізики.
Реалізація продуктивного навчання фізики передбачає формування
цілісної особистості, а тому вимагає недиспаратності змісту освіти відносно
процесу морального становлення кожного учня. Це, у свою чергу, потребує
введення у навчальний процес не готових наукових знань, а знань як
результату певної пізнавальної діяльності учня. Адже зрозуміло, що не готові
знання, а особистісна пізнавальна діяльність, спрямована на одержання
нових

освітніх

продуктів

є

основою

сучасної

концепції

навчання.

Розглядаючи процес навчання з таких позицій, можна стверджувати, що
зміст навчального матеріалу з урахуванням логіки його осмислення має
виступати спонукальним засобом не лише інтелектуального, але й
морального розвитку учня. Отже, зміст курсу фізики за умов продуктивного
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навчання є потужним чинником становлення особистості. У цьому контексті
методичні умови формування навчально-пізнавальної діяльності учнів
конкретизуються за створенням особистісної форми змісту, а саме:
–

новизна навчального матеріалу повинна передбачати раптовість

багатьох висновків і законів, при цьому надзвичайно важливим є створення
на уроці проблемної ситуації;
–

при вивченні відомого учням матеріалу під новим кутом зору

перш за все необхідно зазначити, що «нове» – це не тільки зовсім незнайоме,
(наприклад, фізичне явище, що вивчається вперше), а також і вже відомі
знання, які відображають інший бік фізичної теорії, фізичного явища або
об’єкту;
–

використовуючи на уроках відомості з історії фізики, учням слід

показати, яким важким і довгим є шлях до істини, яка сьогодні
формулюється у вигляді рівняння або закону;
–

особливо

важливо

ознайомити

учнів

з

практичним

використанням матеріалу, що вивчається на уроці; методичні підходи до
цього можуть бути різними: у вступній бесіді або у ході пояснення нового
матеріалу, під час закріплення вивченого, при перевірці знань учнів, під час
проведення екскурсії;
–

на уроках фізики необхідно використовувати інформацію про

сучасні досягнення науки. Зокрема, необхідно не лише вказувати межі
використання понять, законів і теорій класичної фізики, але й висвітлювати
суперечності між її теоріями і законами та новими фактами, встановленими
сучасною наукою. Це підвищує інтерес учнів до фізики як науки. Необхідно,
щоб учні усвідомили, що вищий тріумф науки досягається в момент
встановлення заборон. Зокрема, коли було визнано, що неможливо
побудувати

вічний

двигун

–

виникла

термодинаміка,

коли

був

сформульований постулат щодо неможливості перевищення швидкості
світла – виникла теорія відносності, коли стало очевидно, що різні
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характеристики мікрочастинок частинок неможливо виміряти одночасно з
довільною точністю – остаточно сформулювалася квантова механіка.
Актуалізація пізнавального досвіду учнів і мотивація їх подальшої
пізнавальної діяльності на основі її осмислення як особистісно значущого
процесу.
Початкове сприйняття учнями нового навчального матеріалу, повинно
спиратись на наявні у їх пам`яті уявлення, на їх чуттєвий досвід або знання,
якими вони опанували в процесі на попередніх уроках. Уявлення учнів
можуть бути чуттєвою опорою при засвоєнні ними опорних понять. Проте
для того, щоб ця опора була достатньо надійною, чуттєвий досвід перед
вивченням нової теми необхідно актуалізувати. Якщо ж нові поняття не
матимуть конкретної опори на відповідні сприйняття і уявлення, навчальний
матеріал, який пояснюватиме вчитель, не буде усвідомлений учнем в
достатній мірі. Актуалізація полягає в активізації пізнавальної діяльності.
Активізацію пізнавальної діяльності розглядають як таку організацію
сприйняття навчального матеріалу учнями, при якій засвоєння знань
відбувається шляхом розкриття взаємозв'язків між явищами, порівняння
нової інформації з відомою, конкретизації, узагальнення, оцінки навчального
матеріалу з різних точок зору. Активність учнів виражається через запитання,
прагнення
застосування
виступають:

зрозуміти,
знань.

сприйняття,
Ознаками

відтворення,

сформованості

розуміння,

активності

творче

особистості

ініціативність, енергійність, інтенсивність, ставлення до

діяльності, добросовісність, інтерес, самостійність, усвідомлення дій,
наполегливість у досягненні мети та творчість.
Досягнення активізації пізнавальної діяльності учнів має спиратись
перш за все на мотивацію. У процесі опанування навчальним матеріалом
формування мотиваційної сфери учнів здійснюється в ході усвідомлення
цільової установки, акцентування уваги не тільки на значимість даного
навчального матеріалу для вивчення інших тем курсу, а й для подальшої
професійної діяльності шляхом добору цікавого, привабливого для учнів

94
змісту. Таким чином, якщо розглядати характеристику досвіду як його
збагачення в аспекті пізнавальної активності і самостійності, особливий
інтерес представляють інновації на основі комплексного включення в
освітній процес навчально-пізнавального досвіду як наукової основи
суб'єктного. В даному випадку інновації розглядаються за різними
напрямками: методи, засоби, зміст освіти, організація пізнавальної діяльності
тощо; особливості діяльності учнів і вчителів. Досвід показує, що при
забезпеченні означених умов в учнів у процесі продуктивного навчання
активізуються особистісні мотиви.
Генералізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі
змістових (теоретичних) та емпіричних (стосовно провідних видів
навчальної діяльності учнів) узагальнень.
Компонентами змісту курсу фізики є явища, наукові теорії, наукові
факти, гіпотези, моделі (тобто ідеальні об’єкти, зокрема, моделі атомів),
величини і константи, закони, приклади практичного застосування явищ або
процесів як кінцева мета наукового пізнання, задачі та вправи (моделювання
явищ і природних ситуацій). Формування знань здійснюється за рахунок
узагальнення спочатку окремих теоретичних знань за темами, потім розділів
курсу, далі – синтезу всіх набутих знань. Зрештою, остаточно в уявленні учня
будується сучасна динамічна картина світу вже як кінцевий продукт
генералізації (коли часткове й окреме підпорядковане головному і
спільному).

Генералізація

—

це

забезпечення

учнів

інструментом

інтелектуального бачення світу у вигляді світоглядних навичок, позицій,
поглядів. Таким чином, учень набуває умінь віднаходити наукову істину,
здобуває

навички

усвідомлювати

необхідність

наводити

докази

і

переконувати в здатності свого мислення впоратися із синтезом набутих
природничих знань [42]. У розмаїтті видів діяльності, у які включений учень,
навчання, праця, пізнання, творчість та спілкування є тією основою
(генералізацією), на якій формуються його найважливіші особистісні

95
утворення – активність, самостійність, інтерес до світу, до людей, до
корисної діяльності, можливості якої невичерпані.
Формування

досвіду

емоційно-вольового

ставлення

учнів

до

результатів навчально-пізнавальної діяльності в контексті парадигми
успіху.
Емоційно-вольове виховання впродовж останніх років розглядалося як
важливий складник загального процесу формування особистості учня, що
пояснюється його універсальною і інтегральною сутністю. Як правило,
відмічається, що в основі сприйняття світу та його оцінки лежить почуттєва
сфера, яка стосується усіх без винятку видів діяльності. З педагогічної точки
зору, ситуація успіху як результат продуманої стратегії учителя – це
цілеспрямоване, органічне поєднання методичних умов, за яких створюється
можливість досягнення значних позитивних результатів у діяльності як
окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Ситуація успіху – це
різновид педагогічної ситуації, в якій формується: психологічний механізм
мотиву до навчання, адекватна самооцінка учня, виникають позитивні емоції;
попереджується виникнення негативних психологічних станів [4]. Створення
ситуації успіху сприяє підвищенню результативності навчання, забезпечує
його продуктивність, розкриття творчих здібностей учнів, стимулювання до
самовдосконалення,

задоволенню

від

навчальної

діяльності.

За

продуктивного навчання на уроках фізики можливе створення таких ситуацій
успіху:
–

«Перемоги юного фізика» – відгук учнів класу на успіх

конкретного учня, констатація будь-якого, навіть незначного, позитивного
результату діяльності;
–

«Сім кроків за горизонт» – перший успіх учня одразу

відзначається вчителем, пропонується повторити завдання на складнішому
рівні, наче «відсуваючи» лінію горизонту;
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–

«Зроби сам» – учитель під час індивідуальної роботи виконує з

учнем завдання, роз’яснюючи ускладнення, що виникли, а потім у класі дає
аналогічне завдання, яке учень виконує самостійно і відчуває успіх.
Отже, для успішної реалізації продуктивного навчання фізики нами
запропоновано наступні методичні умови:
–

добір і конструювання змісту навчального матеріалу на основі

його цілісності та недиспаратності відносно процесу морального становлення
особистості;
–

актуалізація пізнавального досвіду учнів і мотивація їх подальшої

пізнавальної діяльності на основі її осмислення як особистісно значущого
процесу;
–

генералізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі

змістових (теоретичних) та емпіричних (стосовно провідних видів навчальної
діяльності учнів) узагальнень;
–

формування досвіду емоційно-вольового ставлення учнів до

результатів навчально-пізнавальної діяльності в контексті парадигми успіху.
Отже, в процесі продуктивного навчання в учнів не лише формуються
практичні дії, але й реалізується їх єдність з науково обґрунтованими
теоретичними рішеннями. При цьому мається на увазі не лише розширення і
поглиблення знань, але й здатність учня до оптимізації методологічної
складової навчання. Тому можна стверджувати, що у ході продуктивного
навчання долається розрив між теоретичною і практичною підготовкою учня.
Реалізація продуктивного навчання забезпечує в подальшому більш швидку і
успішну адаптацію учня до виконання творчої діяльності в будь-якій галузі.
Слід зазначити, що дидактичний потенціал продуктивного навчання як
інноваційної освітньої моделі не узгоджується з рівнем його розробленості у
теорії та методиці навчання фізики. У методичних працях, присвячених
питанням продуктивного навчання. не завжди дається достатньо повний опис
підходів до його реалізації та не наводяться в достатній мірі практичні
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поради вчителям. Тому вимагає створення методична система продуктивного
навчання фізики.
2.3. Методична система продуктивного навчання фізики як
освітній орієнтир на шляху становлення нової української школи
Впровадження в навчально-виховний процес продуктивного навчання
сприяє його ефективності та результативності, оскільки створюються умови
для індивідуалізації та диференціації навчання; реалізується суб’єктна
активність; з’являються можливості для знаходження засобів самореалізації,
формуються

уміння

самовдосконалення,

самонавчання,

самоосвіти;

розкриваються можливості самовизначення та самовираження; посилюється
мотивація навчання, формуються нові емоції, що впливають на мотиваційну
сферу; змінюються стереотипи поведінки, розвивається самостійність,
формується індивідуальність; нівелюється негативний вплив суб’єктивних
факторів у навчанні; формується творче мислення, розвивається творча
активність та творчий підхід до виконання різного роду навчальних завдань.
Теоретичний аналіз концепції продуктивного навчання (цілі, мотиви,
цінності, шляхи та особливості упровадження в реальну освітню практику і т.
ін.),

теоретико-методологічне

обґрунтування

проблеми

реалізації

продуктивного навчання фізики дають підстави стверджувати, що в цілому
ця організація має системний характер, а тому може бути означена терміном
«система». Цілком очевидно, що ця система є методичною і відкритою, тобто
її функціонування обумовлене ще й зовнішніми чинниками освітнього
середовища. Тому пропонована нами методична система організації
продуктивного навчання фізики може бути функціональною лише за певних
методичних умов. Відповідні методичні умови нами запропоновано у
підрозділі 2.2.
Розробка будь-якої системи навчання орієнтована на те, щоб вона, як
дидактичний засіб, органічно увійшла в навчально-виховний процес. Тому,
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проектуючи методичну систему продуктивного навчання фізики, ми
вважали, що це повинна бути динамічна система. Системоутворюючими
поняттями будь-якої методичної системи навчання виступають: мета
навчання, діяльність вчителя (навчання), діяльність учнів (учіння) і
результат. Змінними складовими засобами управління навчальним процесом
виступають засоби управління, які включають зміст, методи і форми
організації навчання [132, 149, 173]. Володіючи відносною самостійністю,
кожен із виокремлених вище компонентів взаємопов’язаний з іншими
компонентами

системи.

Тому

при

побудові

методичної

системи

продуктивного навчання фізики ми враховували особливості її компонентів:
цілісність – залежність кожного компонента системи від його місця і
функцій в системі; структурність – функціонування системи зумовлене не
лише особливостями її окремих елементів, але й властивостями її структури;
взаємозалежність методичної системи і освітнього середовища – система
формується і проявляє свої властивості в процесі взаємовпливів із
середовищем; ієрархічність – кожний компонент системи в свою чергу може
розглядатися як система, а система, що досліджується в цьому випадку, сама
є елементом більш широкої системи; множинність описів – внаслідок
принципової складності кожної системи її адекватне пізнання вимагає
побудови множини різних моделей, кожна з яких описує лише певний аспект
системи.
Виокремлені та охарактеризовані у розділі 1 положення щодо теоретикометодологічного

обґрунтування

концептуальних

положень

організації

продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема основні
положення психодидактики та методології навчальної діяльності з фізики
учнів 7-9 класів (середній підлітковий вік, перший концентр систематичного
вивчення фізики) закладів середньої освіти ІІ ступеня, і, насамперед,
концептуальне положення щодо єдності свідомості та діяльності покладені
нами в основу побудови методичної системи продуктивного навчання фізики
як інноваційної освітньої моделі.
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Нами запропоновано методичну систему продуктивного навчання
фізики, яка ґрунтується на інноваційних освітніх моделях і передбачає
запровадження педагогічних методів і прийомів, спрямованих на постійне
залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності. В основу
побудови методичної системи продуктивного навчання фізики покладено
наступні методологічні підходи: аксіологічний, системний, синергетичний,
особистісний,
культурологічний,

діяльнісний,
інноваційний.

компетентнісний,
Згідно

з

ними

інформаційний,
методична

система

продуктивного навчання фізики має включати: мотиваційний, цільовий,
змістовий,

діяльнісний,

рефлексійно-оцінювальний

компоненти

та

очікуваний результат – продуктивна особистісна навчальна діяльність учня
інноваційного типу. Системотвірними поняттями методичної системи
продуктивного навчання фізики є мета навчання, діяльність вчителя
(навчання), діяльність учнів (учіння) і результат. Функціонування такої
системи забезпечують засоби управління, які включають зміст, методи і
форми організації навчання.
З метою цілісного і завершеного обґрунтування авторської методичної
системи

продуктивного

навчання

фізики

скористаємось

методом

моделювання. Моделювання є «методом дослідження різних об’єктів на їх
моделях – аналогу певного фрагменту природної або соціальної реальності»
[94, 152]. Як показують результати аналізу спеціально-педагогічних і
науково-методичних праць, моделювання педагогічних явищ (і їх окремих
якостей) є ефективним засобом науково-педагогічних досліджень [314, 230].
Як відомо, педагогічна модель – це створена або вибрана дослідником
система, яка з метою пізнання відтворює характеристики об’єкту, що
вивчається, є способом отримання додаткової інформації про цей об’єкт і
допускає експериментальну перевірку [176]. Зазвичай, кожна така модель є
засобом, що допомагає у пояснені, розумінні або вдосконаленні системи.
Узагальнення наукових і теоретичних засад методології продуктивного
навчання, наявний досвід упровадження цієї методології в реальну освітню
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практику дозволило побудови наступну модель структури методичної
системи продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ
ступеня (рис. 2.1.). Конкретизуємо зміст компонентів методичної системи
продуктивного навчання фізики. Передусім окреслимо цілі продуктивного
навчання з фізики. Ці цілі є багатоаспектними і полягають у засвоєнні знань,
розвитку пізнавальних дій в межах індивідуальних порогів доступності,
стимулюванні мотиваційної спрямованості учнів, інтеграції теоретичної і
діяльнісної складових, інтенсифікації активності і самостійності, формуванні
наукового світогляду й відповідного стилю мислення, екологічної культури,
забезпеченні позитивної динаміки у когнітивному і творчому розвитку,
проектуванні та досягненні очікуваних результатів навчально-пізнавальної
діяльності відповідно до концепції Нової української школи і, зокрема вимог,
передбачених чинними навчальними програмами з фізики.
Зрозуміло,

що

реалізація

таких

цілей

вимагає

застосування

інноваційних моделей навчання, оскільки саме такі моделі здатні забезпечити
виконання вищеозначених цілей. Очевидно, що за умов застосування
інноваційних моделей діяльність учнів набуває інноваційного характеру.
Тому ми вважаємо, що основною метою продуктивного навчання фізики є
формування в учнів діяльності інноваційного типу.
Мотиваційний компонент організації продуктивного навчання фізики.
Мотиваційний компонент передбачає ініціювання позитивної мотивації
навчання фізики. Він характеризується високорозвиненою пізнавальною
потребою, виявом інтелектуальної ініціативи, здатністю особистості до
самостійного цілеутворення, виходом за межі одного виду діяльності.
Пізнавальна активність особистості здебільшого виявляється при розвиненій
пізнавальній потребі, тому перед тим, як цілеспрямовано формувати першу,
необхідно визначити індивідуальні особливості другої. Зміст мотиваційного
компоненту визначено аналізом джерела активності людини, спонукальних
сил її поведінки, цінностей, усвідомленням цілей її діяльності для оволодіння
ефективними способами її організації.
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Соціальне замовлення на підготовку учнівської молоді в умовах становлення інноваційного
суспільства (суспільства сталого розвитку)

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
Мотивація процесом і мотивація змістом навчального матеріалу: успіх у навчанні (мотив
досягнення), налаштованість на новизну, створення проблемних ситуацій, прагнення до
самостійності, особистісна і соціальна значущість та практичне значення отриманих знань і
результатів навчально-пізнавальної діяльності, навчально-дослідна і проектна діяльність, новизна
навчального матеріалу та його недиспаратність відносно психолого-педагогічних якостей
особистості учня, історизм викладання і мотив ідентифікації учня з відомими у фізиці
особистостями.

ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ
Освітні: формування предметної компетентності; формування вмінь і навичок із виділення
конкретного фізичного змісту; опанування способами і методами набування знань;
Розвивальні: розвиток мислення, самостійності, креативності (інноваційності);
Виховні: формування наукового світогляду, активної життєвої позиції, організаторські уміння і
навички, комунікативні уміння і навички, самоорганізації, вміння проектувати власну діяльність;
виховувати бажання і прагнення до самопізнання, самовиховання, самовдосконалення.
ознайомлення з науковими основами сучасних технологій.

ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ
Наукові факти, фізичні явища, величини, закони, моделі, теорії, знання про узагальнені способи
діяльності, досвід творчої діяльності, цінності
Навчальні ресурси: навчальна програма, підручник, електронні ресурси
Принципи добору і конструювання змісту навчальних матеріалів: науковості, доступності,
наочності, міжпредметності, системності, недиспаратності

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ
Форми навчання: урок, консультація, практикум, навчальний проект, позаурочна робота, науководослідницька робота.
Методи: проблемний, пояснювально-ілюстративний, частково-проектний, пошуковий.
Засоби: апарат засвоєння підручника, науково-методична література, мультимедійне забезпечення.
Форми організації: індивідуальна, групова та колективна робота.
Освітні технології: особистісного навчання, інтерактивні, ігрові і такі інші.
Провідні види навчальної діяльності: експериментування, робота з підручником та іншими
носіями інформації, розв’язування задач, навчальні проекти та екскурсії, самостійна робота.
Діяльність учня: аналітико-синтетична,
проектувальна, науково-дослідна

Діяльність вчителя: транспарентність,
координація, консультування та корекція
діяльності учня

РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ
Діагностика результатів навчання за інтегративними критеріями: результативність навчальнопізнавальної діяльності (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний), сформованості позитивної мотивації
щодо самостійного набування знань, сформованості позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення
учня до «нового» як підґрунтя постійного самовдосконалення та самореалізації.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: добір і конструювання цілісної форми змісту навчальних матеріалів та його недиспаратність стосовно процесу морального становлення
особистості; актуалізація пізнавального досвіду учнів і мотивація їх подальшої пізнавальної діяльності на основі осмислення цієї діяльності як інноваційного
процесу; генералізація навчально пізнавальної діяльності учнів на основі змістових (теоретичних) та емпіричних (стосовно провідних видів навчальної діяльності
учнів) узагальнень; формування досвіду емоційно-вольового ставлення учнів до результатів навчально-пізнавальної діяльності в контексті парадигми успіху.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ: аксіологічний, праксеологічний, системний, синергетичний, особистісний, діяльнісний, компетентнісний, культурологічний,
інноваційно-технологічний

МЕТА: реалізація продуктивного навчання учнів фізики як діяльності інноваційного типу

РЕЗУЛЬТАТ: підвищення рівня продуктивності навчально-пізнавальної діяльності учнів

Рис. 1. Модель структури методичної системи продуктивного навчання
фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня
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Людина активно включається у діяльність, коли чітко уявляє собі її
мету, вирішує для чого потрібна діяльність і що буде отримано у результаті.
Без внутрішніх мотивів і мотивації навчальної діяльності неможливо досягти
ефективності в навчанні. При визначенні змісту мотиваційного компоненту
нами враховано, що учні можуть проявляти цікавість до навчання на різних
рівнях: 1 – до окремих фактів чи дослідів, 2 – до узагальнень і
закономірностей, 3 – до способів здобування знань, 4 – до самоосвіти. Якщо
перші два щаблі більш характерні для учнів середнього шкільного віку, то
два інші – для старшого. Учні з неоднаковими формами вияву пізнавальної
потреби відрізняються між собою характером досягнутого результату
діяльності. Ті, хто має пізнавальну потребу в активному засвоєнні знань,
краще запам’ятовують фактичний матеріал, у них сформована чітка система
його зберігання. Учні з «дослідницькою» пізнавальною потребою прагнуть
самостійно «дійти» правильної відповіді, з інтересом розв’язують задачі,
полюбляють «хитрі» запитання, але запам’ятовування в них не таке
структуроване, як в учнів з першою формою пізнавальної потреби. Тому в
процесі продуктивного навчання фізики необхідно на основі низького рівня
розвитку пізнавальної потреби сформувати більш високі рівні – допитливість
і прагнення до цілеспрямованої розумової діяльності. А це, в свою чергу,
сприятиме

становленню

таких

рис

особистості,

як

ініціативність,

самокритичність, уміння долати труднощі, відстоювати власний погляд,
здатність гальмувати психологічні бар’єри, що заважають вияву активності.
На етапі мотивації доцільно створювати проблемні ситуації, ставити
проблемні запитання, пропонувати виконати завдання, які потребують нових
знань. Використання таких прийомів інтригує учнів, викликає подив,
здивування, стурбованість, породжує бажання подолати труднощі, знайти
вихід із ситуації, спонукає до навчально-пізнавальної діяльності. Мотивація
має бути пов’язана з темою уроку, готувати учнів до її сприйняття,
налаштовувати на опанування нового навчального змісту з метою
розв’язання проблем, з якими школярі зіштовхнулися. Мотивація учіння
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фізики, як і будь-якого іншого навчального предмета, визначається низкою
специфічних чинників, а саме: соціальним середовищем і статусом фізичної
освіти в ньому; системою фізичної освіти, у межах якої відбувається
навчальна діяльність; організацією навчального процесу; суб’єктними
особливостями учня (вік, здібності, самооцінка, інтелектуальний розвиток і
ін.); суб’єктними особливостями педагога і, перш за все, системою його
стосунків з учнями та його педагогічною майстерністю; специфікою фізики
як навчального предмета (структурою, змістом, методичним забезпеченням).
Цільовий компонент. В якості цільового компоненту пропонованої
методичної

системи

організації

продуктивного

навчання

фізики

ми

виокремлюємо наступні три групи завдань, зокрема: освітні – формування
предметної компетентності; формування вмінь і навичок із виділення
конкретного фізичного змісту; опанування способами і методами набування
знань; розвивальні – розвиток мислення, самостійності, креативності,
інноваційності; виховні – формування наукового світогляду, активної
життєвої позиції, організаторські уміння і навички, комунікативні уміння і
навички, самоорганізації, вміння проектувати власну діяльність; виховувати
бажання і прагнення до самопізнання, самовиховання, самовдосконалення.
ознайомлення з науковими основами сучасних технологій.
Орієнтиром у формулюванні освітніх цілей уроку є визначені в
програмі з фізики державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
(очікуваних результатів навчання, очікуваних результатів навчальнопізнавальної діяльності, рівнів загальноосвітньої підготовки). Критерії цілей
визначає навчальна програма з фізики. Слід також брати до уваги, яке місце
займає урок в системі уроків, присвячених вивченню теми чи розділу.
Залежно від цього буде зрозумілим, на якому рівні учні мають засвоїти
програмовий матеріал на конкретному уроці: одержати уявлення про фізичні
«явище», «закон», «система», «модель», «величина», «взаємодія», «ідеальні
об’єкти й процеси», «стан фізичної системи», «фізичні одиниці»; знати їх
істотні

ознаки,

розпізнавати

фізичні

явища,

застосовувати

правила,
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використовувати фізичні знання й уміння на репродуктивному чи творчому
рівнях. Під час визначення мети треба сконцентруватися не на процесі, а на
досягненні учнями певного результату.
Цільовий компонент містить усе різноманіття цілей і завдань
методичної системи: від головної мети – цілісного розвитку предметної
компетентності з фізики учнів закладів середньої освіти ІІ ступеня, до
конкретних завдань із розвитку навчально-пізнавальних потреб, інтересів,
цінностей, уявлень щодо практико-орієнтованих проблем, що розв’язуються
засобами

фізики,

загальнонавчальних

формування
умінь,

досвіду

фізичних,

методологічних

навчально-пізнавальної

знань,

діяльності.

Вважаємо, що в сучасних умовах формулювання комплексної мети сучасного
уроку фізики має здійснюватися в алгоритмі: мета – цілі – цільові завдання.
З огляду на зазначене, у формулюванні освітніх цілей варто
використовувати словосполучення «формувати уявлення…», «ознайомити з
істотними ознаками…», «розширити знання…», «удосконалювати вміння
застосовувати…»,

«систематизувати

знання…»,

«формувати

вміння

будувати…» тощо. Розвивальні цілі передбачають роботу над розвитком
мислення

учнів

(формуванням

умінь

аналізувати,

порівнювати,

встановлювати і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки,
узагальнювати, доводити тощо); розвитком самостійності у навчанні
(формуванням умінь працювати за зразком, виконувати завдання з
коментуванням своїх дій, самостійно застосовувати правило, здійснювати
самоперевірку); розвитком умінь застосовувати знання в нових ситуаціях,
співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу тощо. У
визначенні розвивальних цілей слід орієнтуватися на програмові вимоги до
результатів реалізації діяльнісної змістової лінії. До уваги необхідно брати
також особливості конкретного навчального матеріалу і вікові можливості
учнів. Виховні цілі пов’язані з формуванням та розвитком наукового
світогляду, цінностей, моральних переконань, патріотичних почуттів,
комунікативних, етичних, естетичних якостей особистості. Виховні завдання
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розв’язуються на основі конкретного фізичного матеріалу і можуть бути
сформульовані не для одного уроку, а для системи уроків. Виховання на
уроці

фізики

здійснюється

на

основі

змісту текстового

матеріалу,

використаного авторами підручників або вчителем для опрацювання тем,
дібраних методів навчання, способів організації навчальної взаємодії учнів.
Під час визначення виховних цілей уроку доцільно орієнтуватися на
програмові вимоги до результатів засвоєння змісту соціокультурної лінії,
враховувати

можливості

навчального

змісту,

міжпредметні

зв’язки,

наступність і перспективність у вихованні молодших школярів. Зважаючи на
те, що цілеспрямоване виховання – довготривалий процес, слід ставити такі
цілі, які посильно досягти на даному уроці. Саме з таких міркувань
недоцільно у формулюванні виховних цілей використовувати дієслова
доконаного виду (сформувати, виховати). Точніше буде вживати фрази з
дієсловами

незавершеної

дії:

«формувати

позитивне

ставлення…»,

«виховувати почуття вдячності…», «пробуджувати прагнення…» тощо. Під
час визначення завдань уроку не треба намагатися виокремити велику їх
кількість, а бажано обрати з них ті, що забезпечують оптимальний результат
навчання.
Змістовий компонент. Згідно з теорією відображення соціального
досвіду у змісті середньої освіти (в контексті культурологічного підходу), у
змістовому компоненті продуктивного навчання фізики нами виокремлено:
спеціально-предметні знання (наукові факти, фізичні явища, фізичні
величини, закони і теорії); узагальнені способи діяльності і знання про ці
способи; досвід творчої діяльності у набуванні та пояснені фізичних знань;
досвід вольового ставлення і цінностей щодо набування і застосування
фізичних знань. Обсяг знань про зміст кожного із виокремлених елементів
визначається чинною навчальною програмою.
Змістовий компонент містить у собі й принципи добору змісту та
інтегровані фахові знання, навички й уміння, які визначаються метою,
завданнями та методологічними підходами із урахуванням психолого-

106
педагогічних умов. Зміст навчання фізики в загальноосвітній школі
визначається навчальними програмами і підручниками. У наш час вчитель
має можливість обирати підручник, який, на його думку, найбільше
відповідає меті і завданням навчання фізики. Аналіз змісту підручників
фізики для загальноосвітньої школи свідчить про те, що більшість із них
містять такий обсяг навчального матеріалу, що навіть найдосвідченіший
учитель не в змозі його подати в доступній для учнів формі у визначений
навчальним планом час.
Для забезпечення реалізації продуктивного навчання у фізичній освіті
вчителеві необхідно: виходячи з мети уроку, визначити обсяг фактичного
матеріалу, що відображає ознаки і властивості предметів, фізичних явищ,
процесів; виділити узагальнені результати їх пізнання: поняття, закони,
принципи, світоглядні ідеї, провідні наукові теорії, моральні й естетичні
ідеали, методи дослідження і наукового мислення, з якими людина у тій чи
іншій формі вступає у взаємодію; передбачити методи та засоби мотивації та
активізації пізнавальної діяльності учнів (зокрема визначити ті реальні
наукові, виробничі, природні, побутові об’єкти, які є цікавими для учнів і на
прикладі

яких

проаналізувати

можна

проілюструвати

зміст

пізнавальних

значущість
завдань,

що

фізичних

знань);

спрямовані

на

інтелектуальний розвиток учнів; відібрати демонстрації та інші дидактичні
засоби, які б найефективніше ілюстрували, розкривали та доповнювали зміст
навчального матеріалу (під час первинного ознайомлення з фізичними
явищами та процесами чим простіше обладнання, тим краще; чим ближче
дидактичні засоби за своїми властивостями до реальних об’єктів, тим краще
(найефективніше – використання реальних технічних об’єктів); можливе
виважене використання у навчальному фізичному експерименті складного
лабораторного обладнання, яке дає уявлення про сучасний інструментарій
експериментальної та прикладної фізики; віртуальні комп’ютерні моделі та
демонстрації слід використовувати лише в разі повної неспроможності інших
способів унаочнення фізичних явищ та процесів, технічних установок, або з

107
метою систематизації та узагальнення знань з певного розділу чи теми);
визначити зміст та обсяги самостійної та домашньої роботи учнів, визначити
завдання для домашнього спостереження чи експерименту, підібрати
відповідні фізичні задачі. Вимоги до структури повинні бути доступними для
учнів і відповідати рівню їх знань і мислення; бути відтвореними й
відповідно представляти всі системні зв'язки й відносини; містити
максимально можливу кількість засобів самоактивізації.
Отже в цілому, навчальний ресурс змістового компоненту визначають:
навчальна програма з фізики для закладів середньої освіти, шкільний
підручник з фізики, інтернет-ресурси: Google, Вікіпедія та ін. (Останнє нами
обґрунтоване у п. 2.4.) Обов’язковим при використанні цих ресурсів є
орієнтація на наступні принципи відбору та конструювання змісту навчання:
наукові факти, фізичні явища, величини, закони, теорії, узагальнені способи
діяльності, досвід творчої діяльності, цінності; принципи добору і
конструювання:

науковості,

наочності,

системності,

доступності,

міжпредметності.
Діяльнісний компонент. Конструювання діяльнісного компоненту
пропонованої методичної системи організації продуктивного навчання
фізики передбачає вибір і реалізацію наступних складових:
форм навчання, до яких відносимо уроки, семінари, консультації,
практикуми, навчальні проекти, позаурочну роботу, науково-дослідницьку
роботу учнів;
методів навчання, зокрема пошуковий, проблемний, пояснювальноілюстративний, частково-проектний;
засобів забезпечення навчання: апарат засвоєння підручника, науковометодична література, мультимедіа.
форм організаці навчанняї, що передбачають індивідуальну, групову та
колективну роботу.
інноваційних освітніх технологій, таких як проектні , інтерактивні,
ігрові тощо.
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Діяльнісний компонент відображає впорядковану та взаємообумовлену
систему методів навчання, яка на основі методично препарованого наукового
змісту освіти і методично-обґрунтованих організаційних форм та засобів
забезпечує реалізацію конкретного способу навчання. Тому в контексті
запровадження певних новацій в освіті проектування всіх складових
діяльнісного компонента потребує особливої уваги. При цьому, виходячи із
завдань, доцільно застосовувати, як репродуктивні та інформаційноілюстративні методи, так і продуктивні (проблемний, частково-пошуковий,
метод проектів). Серед основних суб’єктивних чинників слід виділити
діяльність учителя та діяльність учнів.
Рефлексійно-оцінювальний

компонент.

Оцінювання

вчителем

і

самооцінювання учнем досягнутих у навчальному процесі результатів є
наслідком розумових операцій – аналізу, порівняння, синтезу. Контроль
необхідно націлювати на з’ясування сформованості фахових знань, умінь і
навичок учнів, зокрема, таких: обсяг фізичних знань (межі, задані
програмою) їх осмисленість (визначають за вмінням розповідати своїми
словами, міркувати, пояснювати матеріал, обґрунтовувати відповідь, давати
відповіді на переформульовані, порівняно зі стандартними, питання тощо);
дієвість (визначають за вмінням проводити розрахунки й вимірювання
фізичних величин, пояснювати фізичні явища і процеси на основі фізичних
законів,

теорій,

моделей,

розв’язувати

задачі,

проводити

досліди,

спостереження і експериментальні дослідження); глибина (визначають за
рівнем засвоєння теоретичних питань курсу, вмінням використовувати
теорію під час розв’язуванні складних задач, самостійного планування і
проведення

дослідів);

системність

(визначають

за

рівнем

засвоєння

узагальнених питань, що стосуються структури навчального матеріалу,
зв’язків між елементами знань, шляхів наукового пізнання, методів наукових
досліджень, наукової і фізичної картини світу; за вмінням висловлювати свої
знання згорнуто (компактно, коротко) і розгорнуто, ілюструвати загальні
положення і бачити спільне між окремими елементами знань); гуманістична

109
спрямованість (визначають за рівнем розуміння екологічних проблем,
питань, важливих для практики та пов’язаних з безпекою життя і праці, а
також за рівнем обізнаності з історичних відомостей про видатних вчених і
винахідників); міцність знань умінь і навичок (визначають за рівнем знань,
умінь і навичок, виявлених під час повторного контролю через досить
тривалий проміжок часу після навчання, тобто під час так званого «контролю
на виживання знань, умінь і навичок»).
Результат продуктивного навчання – сукупність новоутворень і змін
особистості учня, що були цілеспрямовано заплановані на його початку.
Основним новоутворенням учня в процесі навчально-пізнавальної діяльності
є його розвиток як її суб’єкта – тобто поворот учня на самого себе: чи
змінився він? Це потребує рефлексії, оцінки того «Ким я був?» і «Ким я
став?», «Що я знав і що нового дізнався?», «Як я набув знання?», «Навіщо я
це робив?». У традиційному навчанні безпосереднім результатом навчання
фізики є опанування учнем фізичних знань, умінь і навичок. З позиції цього
підходу чим більше знань отримав учень, тим вищий рівень його освіченості.
У контексті продуктивного навчання найбільш значущим результатом є
сформованість

інтегрованої

якості

особистості,

що

дозволяє

учневі

застосувати набуті знання й уміння в конкретних ситуаціях для розв’язання
різних проблем (професійних, життєвих), що виникають або можуть
виникнути в реальному житті.
Результат продуктивного навчання учнів з фізики передбачений і
унормований навчальними програмами з фізики для 7-9 класів. Цією
програмою виокремлюються знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти
очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі
вивчення ними кожного із розділів (тем) програми.
Кожний із виокремлених вище компонентів методичної системи
організації продуктивного навчання фізики, згідно із уявленнями про її
цілісність і повноту (системність) треба розглядати як підсистемний об’єкт
(підсистему), що має власну елементну базу та структуру.
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Таким

чином,

пропонована

методична

система

продуктивного

навчання фізики сповна і цілісно відображає методологію продуктивного
навчання, оскільки, як відомо «методологія навчальної діяльності і є її
організацією». Вона підтверджує технологічність (в контексті націленості та
досягнення

очікуваного

результату)

і

одночасно

плюралістичність

пропонованого нами підходу до організації продуктивного навчання фізики.
Впровадження пропонованої моделі організації продуктивного навчання
фізики передбачає послідовне і систематичне проектування навчального
процесу з фізики на рівні реальної освітньої діяльності. Зокрема таке
проектування ми здійснюємо засобами поурочного планування.
2.4. Модель уроку в продуктивному навчанні фізики та навчальнометодичний комплект «Фізика в закладах середньої освіти ІІ ступеня:
продуктивне навчання»
З метою успішної реалізації запропонованої методичної системи
продуктивного навчання фізики, нами запропоновано модель його структури,
яка

відображає

побудову освітнього

середовища,

призначеного

для

цілеспрямованого формування організаційних, інтелектуальних і творчих
умінь через засвоєння орієнтованих основ відповідних дій і набуття досвіду
їх використання у різних видах навчального пізнання.
Модель уроку в продуктивному навчанні фізики
Вступна частина уроку
Методичний компонент
Ціннісно-цільова

орієнтація

навчально-пізнавальної

діяльності,

психологічна підготовка учнів до здійснення освітнього процесу.
Діяльнісний компонент
1. Надання учням інформації про цілі і завдання уроку, ознайомлення
їх з нормативними вимогами до знань і умінь, окреслення виховної стратегії.
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2.

Усвідомлення

учнями

спрямованості

навчально-пізнавальної

діяльності, змісту кінцевих результатів уроку, шляхів їх досягнення,
можливостей подальшого використання.
Основна частина уроку
Етап уведення в продуктивну навчально-пізнавальну діяльність
Методичний компонент
Формування взаємодії між суб’єктами навчання (учнями) та об’єктами,
що вивчаються (фізичні явища, закони, закономірності, теорії) у формі
механізмів дослідницьких, евристичних, творчих дій.
Діяльнісний компонент
1. Актуалізація пропедевтичних знань учнів, необхідних для розуміння
нового навчального матеріалу.
2. Забезпечення вчителем сприятливих психолого-педагогічних умов
для здійснення освітнього процесу, застосування засобів впливу на
формування в учнів пізнавальної мотивації.
3. Ознайомлення учнів з методами, засобами і прийомами навчальнопізнавальної діяльності, з навчально-методичними ресурсами, які будуть
необхідні для досягнення цілей уроку.
4. Здійснення учнями пізнавальних дій в процесі опрацювання нової
навчальної інформації, простежування її логіки, участь в постановці
навчальних проблем на основі аналізу змісту інформації.
5. Орієнтовне планування учнями своєї навчально-пізнавальної
діяльності, виділення ціннісних характеристик змісту.
Етап формування продуктивної діяльності в процесі навчального
пізнання
Методичний компонент
Формування в учнів знань і особистісних якостей на основі
інтегративного підходу, який передбачає формування мотивації, розвиток
інтелектуальних
активності.

здібностей,

стимулювання

дослідницької

творчої
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Діяльнісний компонент
1. Залучення учнів до аналізу теоретичних положень, навчальних
проблем, спрямування їх на науковий пошук, на обгрунтування його шляхів
відповідно до способів навчально-пізнавальної діяльності, до побудови
гіпотез та їх мисленнєвої перевірки.
2. Формування в учнів дослідницького підходу до процесу пізнання та
до оцінювання правильності і ефективності обраних методів і способів
розв’язання навчальних проблем.
3. Формування в учнів рефлексії, самостійності і самосвідомості як
необхідних якостей для забезпечення індивідуалізації навчально-пізнавальної
діяльності.
4. Забезпечення єдності між процесами опанування знань та
формування практичних дій в процесі пізнання.
Етап

використання

результатів

продуктивної

навчально-

пізнавальної діяльності, їх коригування та оцінювання
Методичний компонент
Інтеграція теоретичних знань з практичними діями, відпрацювання
різних способів навчально-пізнавальної діяльності.
1. Узагальнення учнями опанованої навчальної інформації у вигляді
висновків, її систематизація, виділення головних та пояснювальних
елементів змісту.
2. Формулювання питань, які викликали ускладнення в ході
продуктивного навчання, їх колективне обговорення, коригування помилок і
неточностей, знаходження правильних пояснень.
3. Розв’язування алгоритмічних, частково-пошукових та творчопошукових завдань на основі евристичних і логічних дій, засвоєння
практичних прийомів діяльності шляхом переносу опанованих знань в
реальні ситуації.
Заключна частина уроку
Методичний компонент
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Здійснення аналізу продуктивного уроку фізики за його окремими
елементами та в цілісності
Діяльнісний компонент
1. Спільне обговорення з учнями найбільш важливих етапів уроку,
оцінювання їх успіхів і констатація невдач.
2. Здійснення вчителем оцінювальних дій шляхом виставлення оцінок,
а також у формі заохочення, схвалення, порівняння, стимулювання.
3. Характеристика навчальних досягнень колективу класу в цілому та
окремих учнів.
4.

Визначення

перспектив

подальшої

навчально-пізнавальної

діяльності, ознайомлення учнів з тематикою і метою наступного уроку.
5. Висловлення учнями вражень від уроку та досягнутих результатів,
оцінювання кожним учнем особистісного змісту опанованих знань.
Педагогічні методи і прийоми реалізації цілей продуктивного
уроку

фізики:

цілепокладання,

рефлексія,

проблемне

викладення

навчального матеріалу, викладення навчального матеріалу з помилками,
евристична

бесіда,

дослідницька

дискусія,

діяльність,

творча

самостійна

індивідуальна

робота,

колективна

дослідницька

діяльність,

консультування.
Засоби реалізації цілей продуктивного уроку фізики: комплекти
проблемних

завдань,

комплекти

завдань

дослідницького

характеру,

спеціально розроблені теоретичні запитання, тестові завдання, схеми,
таблиці,

обладнання,

відповідне

навчально-методичне

забезпечення

мультимедійний супровід.
Інноваційні технології навчання на продуктивному уроці фізики:
технологія кооперативного навчання. ігрова технологія, технологія розвитку
дослідницької

діяльності.

технологія

розвитку

логічного

мислення,

технологія навчання на основі дискусій, технологія застосування набутих
знань в реальних ситуаціях, технологія навчання на основі змістових та
емпіричних узагальнень.
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Форми взаємодії учителя і учнів на продуктивному уроці фізики:
фронтальна – при постановці завдань навчально-пізнавальної діяльності, при
діагностиці результатів, при підведенні підсумків уроку; колективна – при
ознайомленні зі змістом навчальної інформації, виокремленні навчальних
проблем та плануванні шляхів їх розв’язання, підбиванні підсумків;
індивідуальна – при плануванні індивідуальної освітньої діяльності, в процесі
консультування, усвідомленні особистісного змісту здобутих результатів.
Запропонована модель уроку є орієнтовною і залежить від змісту і
рівня складності питань курсу фізики, що вивчаються, форми організації
уроку, підготовленості класу до сприйняття нового навчального матеріалу,
методичної компетентності учителя. Головне, що має бути враховане при
моделюванні уроку продуктивного навчання фізики – це узгодженість між
змістом навчального матеріалу, рівнем його викладення, складністю
проблемних задач, а також методами, прийомами і засобами реалізації
освітнього процесу. Таким чином, урок в продуктивному навчанні фізики
представляє собою цілісну систему, яка характеризується складною логічною
структурою. Що стосується використання на таких уроках технологій
інноваційного

навчання,

то

однозначне

визначення

їх

педагогічної

ефективності в тому або іншому випадку неможливе. Вона залежить від
педагогічних умов, рівня потреби учнів в опануванні знань і інтелектуальних
досягненнях, успішної адаптації загальних дидактичних положень до
конкретних умов навчально-виховного процесу. Але можна стверджувати,
що будь-який урок фізики, реалізований в системі продуктивного навчання,
буде успішним і ефективним, оскільки на ньому забезпечуються умови для
формування навчально-пізнавальної діяльності учнів, позитивної динаміки
мотиваційних процесів, керування розвитком потенційних здібностей учнів,
становлення життєво важливих у наш час особистісних якостей.
З метою підвищення ефективності реалізація методичної системи
продуктивного навчання фізики розроблено і впроваджено в освітній процес
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з фізики навчально-методичний комплект «Фізика в закладах середньої
освіти ІІ ступеня: продуктивне навчання», який містить такі складові.
1. Навчально-методичний посібник «Розв’язування фізичних задач з
астрофізичним змістом». Астрофізичний клас задач нами було обрано з
урахуванням того факту, що на сьогоднішній день на освітньому ринку
надзвичайно

мала

кількість

україномовної

навчальної

літератури

з

астрофізики. Разом з тим, учні мають опанувати певні знання з астрофізичної
науки, оскільки саме астрофізика підтверджує невичерпність Всесвіту,
невідворотність несподіваних, непередбачених відкриттів. У збірнику
порівняно мало простих задач, розв’язання яких не вимагає особливих
роздумів і кмітливості. Більшість задач можна розв’язати лише після певних
міркувань і уважного опрацювання підручників з фізики та розгляду
додаткового

навчального

матеріалу

з

астрономії.

Окремі

задачі

супроводжуються необхідними вказівками, а деякі – навіть розв’язаннями.
Посібник

реалізує

сучасну

тенденцію

щодо

інтеграції

викладання

природничо-наукових предметів в закладах середньої освіти.
2. Навчально-методичний посібник «Збірник задач з фізики. Квантова
фізика. Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок». Відомо, що
зміст навчального матеріалу з фізики атома і атомного ядра завжди викликає
в учнів найбільші ускладнення, оскільки усвідомлення явищ і процесів, що
відбуваються в мікросвіті, вимагає переходу на більш високий рівень
узагальнення знань. Що стосується розв’язування задач з даного курсу, то
вони вимагають в учнів значного мисленнєвого напруження, оскільки
супроводжується декількома пізнавальними операціями. Крім того, учням
важко уявити об’єкти мікросвіту, а, отже, за рахунок складності цих об’єктів
збільшується і кількість зв’язків між їх елементами, а, отже, кількість етапів в
алгоритмах розв’язку задач. У збірнику подано задачі з фізики для
розв’язування на уроках і для самостійної роботи. З кожної теми наведено
основні формули курсу.

116
3. Навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології як
засіб реалізації наскрізних змістових ліній ключових компетентностей на
уроках фізики». Навчальний посібник містить рекомендації для вчителів
щодо

методики

реалізації

наскрізних

змістових

ліній

ключових

компетентностей та підвищення рівня продуктивності навчання на уроках
фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. У посібнику
визначено дидактичні можливості електронного посібника з фізики і
доведено,
викладання

що

його

фізики,

використання
а

також

сприяє

реалізації

підвищенню
змістових

ефективності

ліній

ключових

компетентностей. Здійснено аналіз результатів впровадження хмарних
технологій в освітній процес і показано, що вивчення та поширення досвіду
їх використання впливає на підвищення рівня продуктивності навчальної
діяльності учнів та їх мотивацію до навчання. Електронний посібник з
фізики, на відміну від звичайного друкованого підручника, ілюструє,
розширює та доповнює дидактичний потенціал навчального матеріалу
засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Він дозволяє економити
час на занятті, не потребує значних матеріальних витрат для створення,
компактний у зберіганні, варіативний. Методичною особливістю посібника є
можливість постійно удосконалення його вчителем-практиком з урахуванням
набутого ним педагогічного досвіду шляхом коригування змісту методичних
матеріалів, урізноманітнення механізмів і процедур застосування тих чи тих
педагогічних технологій. Використання хмарного інформаційно-освітнього
середовища дозволяє вчителю економити час на занятті, не потребує значних
матеріальних витрат для створення, компактний у зберіганні, варіативний.
4. Навчально-методичний посібник «Уроки фізики в 9 класі». У
посібнику представлено систему уроків з фізики для 9-го класі відповідно до
чинної навчальної програми з фізики для загальноосвітніх навчальних
закладів. Навчально-методичні матеріали підготовлено в контексті реалізації
методології продуктивного навчання фізики. Їх структура відображає
цілісність продуктивного навчання і реалізує його гнучкість та варіативність.
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Кожний тип уроку має свою мікроструктуру, до складу якої входять методи,
прийоми і засоби навчальної роботи учнів, а також макроструктуру, що
зумовлена навчальною метою та завданнями і залежно від змісту
навчального матеріалу, підготовленості учнів, особливостей обладнання
може варіюватися. Макроструктура збігається з основними етапами уроку,
спрямованими на досягнення навчально-пізнавальних завдань уроку. Логіка
процесу навчання полягає в поетапному просування учнів від незнання до
знання: засвоєння нових знань неможливе без опори на ті знання, які були
набуті на попередніх етапах навчання, та на особистий досвід учнів.
Посібник враховує особливості роботи вчителя у 9-му класі за підручниками
фізики різних авторів.
5. Методичні рекомендації для вчителів «Реалізація продуктивного
навчання фізики в 9 класі на основі змістових та емпіричних узагальнень».
Очевидно, що методологічна грамотність вчителя визначається системністю
його дій. Під системністю дій вчителя слід розуміти науковий підхід до
відбору теоретичного і практичного матеріалу, вибір способів керування
пізнавальною діяльністю учнів, наступність в навчанні, науково обґрунтовані
підходи до моделювання навчального процесу. Зрозуміло, що успішному
проведенню продуктивного уроку фізики має передувати копітка робота
вчителя у напрямках встановлення мети і завдань уроку, вибору методів і
засобів навчання, інноваційних технологій, побудови системи поступового
переходу від алгоритмічних до продуктивних способів опанування знань. Ці
методологічні завдання є складними і вимагають від вчителя постійного
удосконалення і прирощення його фахової компетентності. Найбільш
ефективно ці завдання можуть бути виконані в інноваційному освітньому
середовищі. У методичних рекомендаціях визначено методологічний зміст
діяльності вчителя при реалізації продуктивного навчання фізики залежно від
теми уроку.
Використання розробленого навчально-методичного комплекту в
значній мірі забезпечить засвоєння вчителем фізики методичних знань і

118
умінь, які формують структуру інноваційної педагогічної діяльності, а, отже,
його підготовку до реалізації продуктивного навчання. Головною перевагою
запропонованого навчально-методичного комплекту є становлення в учителя
фізики певної стратегії педагогічної діяльності, спрямованої на формування в
учнів продуктивної навчально-пізнавальної діяльності в інноваційному
освітньому середовищі.
2.5. Організація продуктивного навчання учнів на уроках фізики
на основі змістових та емпіричних узагальнень
Навчальною програмою з фізики для 7–9 класів передбачено змістові
(стосовно кожного виду фізичних понять – експериментальних фактів, явищ,
фізичних величин, законів і теорій) та емпіричні (співвідносно з провідними
видами навчальної діяльності) узагальнення як елемент змісту навчання та
об’єкт оцінювання навчальних досягнень учнів. З позицій системного
підходу ці види узагальнень можна розглядати як елементну базу побудови
методичної системи навчальної діяльності учнів. В такому разі оптимально
поєднуються системно-структурний і діяльнісний підходи до навчання
фізики. В свою чергу, кожний із таких структурних елементів (наукове
поняття чи вид навчальної діяльності учнів з фізики) розглядається як
підсистема, що має власну універсальну структуру. В основу кожної із таких
«власних»

структур

покладено

емпіричні

узагальнення

у

вигляді

специфічних для них узагальнених способів навчальної діяльності, а
засвоєння учнями цих способів діяльності унормовується відповідними
показниками результативності навчання та критеріями його оцінювання.
Дещо з історії становлення зазначеного вище підходу. Ще в 1973 році в
роботі О. Бугайова і М. Мартинюка «Генералізація навчальної діяльності
учнів з фізики» [252] було запропоновано методичну ідею генералізації
(підпорядкування) навчальної діяльності учнів з фізики відповідно до
змістових та емпіричних (стосовно провідних видів навчальної діяльності –
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узагальнень. Ця ідея знайшла своє відображення в лінійці підручників
«Фізика і астрономія (7–9 класи)» та в підручниках наступних поколінь, у
тому числі підручниках інших авторів. Досвід показує, що окреслені вище
змістові і емпіричні узагальнення є дієвим чинником організації самостійної
роботи учнів.
У нашому дослідженні, як і в ряді інших досліджень з теорії та методики
навчання фізики, встановлено, що більшість випускників закладів середньої
освіти зазначеними вище узагальненими способами діяльності не володіє. Як
показують результати щорічної (2015–2018) діагностики предметних знань
умінь і навичок студентів першокурсників, яку ми проводимо на початку
першого семестру згідно із програмою навчального курсу «Теоретичні і
практичні основи шкільного курсу фізики», відсоток випускників, які
володіють узагальненими способами провідних видів навчальної діяльності з
фізики коливається в межах 5–7%. Згідно з концепцією продуктивного
навчання, методичні засади організації якого ми у своєму дослідженні
обґрунтовуємо, узагальнені способи виконання будь-якого із провідних видів
навчальної діяльності, можуть бути засвоєні учнями більш успішно. Ці
способи, як показало наше дослідження, є джерелом-чинником організації
самостійної діяльності учнів нового інноваційного типу. Більш цього, вони є
механізмом, що забезпечує ефективне самооцінювання учнями просування у
своїй навчально-пізнавальній діяльності з фізики.
Пропонований нами підхід забезпечує формування в учнів необхідних
знань, практичних умінь узагальненого характеру, дослідницьких навичок та
особистісного досвіду навчальної діяльності, завдяки чому учні стають
налаштованими на новизну і спроможними самостійно виокремлювати її та
вербалізувати (у тому числі і самооцінювати) своє просування у набутті
нового пізнавального досвіду. Згідно з концепцією єдності діяльності та
свідомості, будь-який результат означеного вище процесу навчання, що
здобувається

учнем

самостійно

та

осмислено

вербалізується

ним,

сприймається учнем як факт суб’єктивної новизни. Так формується усталена
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налаштованість учня на новизну, а отже і відповідний тип мислення. В
усьому цьому й полягає суть провідної ідеї нашого дослідження: організація
продуктивної навчальної діяльності учнів на основі змістових та емпіричних
узагальнень, набуває ознак «технологічного підходу», який у повній мірі є
плюралістичним, а в ідеалі – особистісно-інноваційним.
Серед основних методичних прийомів, які забезпечують організацію
самостійної роботи учнів нового особистісно-інноваційного типу (засобами
узагальнених способів навчальної діяльності) є: прийоми активізації
розумової діяльності при усному викладі знань (порівняння, зіставлення),
прийоми стимулювання, контролю, взаємоконтролю й самоконтролю,
прийоми викладу інформації, прийоми активізації уваги та мислення,
прийоми запам'ятовування, ілюстрації і інші.
Кожен учитель створює низку прийомів шляхом спроб і відбору
найефективніших, відкидаючи ті, що не достатньо реалізують вибраний
метод навчання або не сприймаються учнями. Учитель створює свій власний
арсенал прийомів завдяки якому реалізується його методичний стиль.
Пропонуємо таблицю, яка системно презентує елементну базу організації
продуктивного

навчання

учнів

на

основі

змістових

і

теоретичних

узагальнень.
Навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів
[2012] виокремлено змістові узагальнення про науковий факт; фізичне
явище; фізичну величину; фізичний закон; фізичну модель; фізичну теорію.
Цією ж програмою передбачено формування узагальнених способів
наступних видів навчальної діяльності: експериментування, розв’язування
фізичних задач, навчальних проектів, навчальних екскурсій. Вимоги
навчальної програми щодо зазначених вище змістових та емпіричних
узагальнень реалізовані у підручниках нового покоління авторів М.І. Шута,
М.Т. Мартинюка, Л.Ю. Благодаренко, рекомендованих МОН України [312].
Для прикладу наведемо узагальнений план діяльності учня у процесі
виконання експериментальних завдань з підручника «Фізика 7» [312].
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Як виконувати спостереження, досліди
та інші експериментальні завдання
Самостійне

виконання

спостережень,

дослідів

та

інших

експериментальних завдань (експериментування) є необхідною і дуже
важливою складовою вивчення фізики.
Для того, щоб експериментування було успішним, необхідно:
1. сформулювати мету досліду (спостереження);
2. висунути гіпотезу про існування зв'язків між явищами, величинами і
законами, що досліджуються;
3. чітко визначити, що саме треба зробити для перевірки гіпотези і
досягнення мети досліду;
4. спланувати дослід, передбачити необхідні для цього прилади і
матеріали,

продумати

методи

фіксування

(записування)

результатів

експериментування;
5. виконати дослідження відповідно до складеного плану;
6. математично обробити здобуті результати й проаналізувати їх,
зокрема, на предмет точності вимірювань й достовірності;
7. зробити загальні висновки відповідно до мети експериментування.
Кожний з наведених вище етапів експериментування є однаково
важливим! Отже, орієнтуйтеся на запропонований узагальнений план
діяльності у процесі виконання кожного експериментального завдання
(спостереження, досліду). Це дозволить вам збагатити свої знання, навчитись
застосовувати їх у практичній діяльності, успішно здійснювати науковий
пошук.
У підручниках М.І. Шута, М.Т. Мартинюка, Л.Ю. Благодаренко [312]
також наведено узагальнені способи діяльності при вивченні наукового
факту(фундаментального досліду), фізичного поняття, фізичної величини,
фізичного закону, при розв’язування задач з фізики тощо.
Нами запропоновано технологію опанування учнями знань на основі
теоретичних та емпіричних узагальнень, яка полягає у представленні їх
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змісту на уроці засобами мультимедіа або на друкованій основі для внесення
до робочого зошита учня з фізики у форматі, представленому на рис. 2.2. З
цією метою розроблено мультимедійний супровід уроків фізики, на яких
використовується

технологія

опанування

учнями

знань

на

основі

теоретичних та емпіричних узагальнень.

Рис. 2.2. Мультимедійний супровід уроків фізики при використанні
технології опанування учнями знань на основі теоретичних та емпіричних
узагальнень
Аналогічний досвід візуалізації уявлень про провідні види навчальної
діяльності має певне місце в освітній практиці у закладах середньої освіти ІІ
ступеня, але не в повній мірі: за наслідками наших спостережень лише на
12,1% відвіданих уроків). І на жодному з відвіданих уроків ми не
спостерігали акцентування на узагальнених планах, як на норму організації
самостійної роботи учня. Це означає, що окреслені навчальною програмою з
фізики змістові та емпіричні узагальнення, як один із чинників успішної
реалізації продуктивного навчання, учителі не сприймають. У нашому ж
дослідженні акцентування робиться саме на останньому. Наведені вище
результати спостереження за професійною діяльністю вчителів фізики
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дозволяють стверджувати, що в умовах запровадження інноваційних освітніх
моделей принцип транспарентності набуває ще більшої актуальності.
Транспарентність в організації продуктивного навчання фізики в освітній
практиці на засадах інноваційності означає процедуру (процес) і результат
певних (у нашому розумінні) взаємовідносин у трикутнику «підручник –
учитель – учень».
Розглянутий вище спосіб організації продуктивного навчання фізики на
основі змістових і емпіричних узагальнень охоплює всі основні типи
фізичних знань і провідні види навчальної діяльності, тому можна
стверджувати, що цей спосіб може і повинен бути реалізований на будьякому уроці фізики без виключення. А урок, як відомо, є основною формою
організації навчання у закладах середньої освіти.
Спосіб організації продуктивної навчальної діяльності учнів на основі
змістових та емпіричних узагальнень ми цілком і повністю відносимо й на
виконання домашніх навчальних завдань з фізики. Домашня навчальна
робота тісно пов'язана з уроком. Цей зв'язок полягає в тому, що пізнавальна
діяльність на уроці потребує додаткової роботи: вправляння у застосуванні
правил, розв'язку завдань, знаходження в підручнику відповідей на запитання
вчителя та ін. Окрім того, виконуючи домашнє завдання, учні готуються до
сприймання нового матеріалу на наступному уроці. Проте це не означає, що
домашню навчальну роботу слід обов'язково давати на кожному уроці. Вона
доцільна лише тоді, коли її необхідність і корисність випливає з процесу
уроку. Орієнтація учня на змістові і емпіричні узагальнення спонукає його
бути уважним і спостережливим, вміти запам'ятовувати, виконувати
мислиннєві операції, цінувати й розподіляти час, фіксувати прочитане,
побачене, прослухане. Така орієнтація допомагає у роботі з текстом
підручника; виконанні різноманітних вправ, письмових, графічних робіт,
розв'язуванні

та

самостійному

складанні

фізичних

задач.

Зазначені

узагальнення орієнтують учнів скористатися не лише підручником, але й
іншими навчальними ресурсами, зокрема статтею в науково-популярному
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виданні, переглянути кінофільм; поспілкуватися з іншими учнями на
відповідну тему, цілеспрямовано спостерігати природне або побутове явище,
провести дослід та ін.
Даючи домашнє завдання, вчитель коментує способи його виконання, у
тому числі й орієнтує на ті чи ті змістові (емпіричні) узагальнення. Якщо
певний вид роботи звичний для учнів, то можна рекомендувати завдання на
переструктурування навчального матеріалу і таким чином продуктивно
опрацювати його. Не варто упродовж тривалого часу пропонувати однотипні
завдання, тому що учні можуть втратити інтерес до них. Кожне домашнє
завдання має бути осмислене учнем з позиції новизни, оцінки власних
досягнень у набуванні пізнавального досвіду. В окремих випадках доцільно
давати учням індивідуальні завдання, які допомагають усунути прогалини у
знаннях, підтримувати інтерес сильніших учнів. Слід пам’ятати, що домашнє
завдання учням слід пропонувати у той момент, коли воно природно
випливає з процесу пізнавальної діяльності (і в середині, і наприкінці уроку),
але не тоді, коли пролунав дзвінок. Украй важливо привчити школярів
виконувати домашнє завдання самостійно. Якщо учневі важко впоратися з
ним самому, старші можуть допомогти йому тільки навідними запитаннями,
нагадуваннями про подібну ситуацію в попередніх завданнях та ін. Обов'язок
учителів і батьків – створити дитині належні умови (вона повинна мати
вдома своє робоче місце, необхідні посібники) і привчити її виконувати
завдання в день його отримання, напередодні термінів виконання, під час
самостійної роботи дотримувалися певних педагогічних вимог.
Успішність учнів значною мірою залежить від їх. уміння організувати
виконання домашніх завдань. Учитель готує учнів до виконання домашніх
завдань під час уроку: формує навички самостійної роботи, роз'яснює зміст і
методику виконання завдань. На уроках використовують роботу з
підручником, довідковою літературою, проведення спостережень і дослідів,
самоперевірки, необхідні учневі під час виконання домашніх завдань. У
багатьох школах є стенди «Учись вчитися», які містять матеріали про
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правильну організацію самостійних занять, виконання домашніх завдань,
застосування знань. Практикують також бесіди з учнями на теми: «Як
готувати уроки», «Бережи хвилину» та ін. Бажано щоб діти поділилися своїм
досвідом підготовки домашніх завдань, розповіли, як вони долають
труднощі. Важлива умова ефективності самостійної роботи учнів –
систематична перевірка вчителем виконання домашніх завдань, об'єктивна
оцінка їх результатів. Цьому сприяє систематична перевірка ведення учнями
записів у щоденнику, що допомагає посилити контроль за виконанням
домашніх завдань.
Розглянутий вище спосіб організації продуктивного навчання учнів на
основі змістових і емпіричних узагальнень ми називаємо генералізацією
навчальної діяльності учнів, а систематичну реалізацію цього способу
розглядаємо як одну із методичних засад продуктивного навчання фізики. Як
показує наше дослідження, реалізація такого підходу може бути успішною
лише за умови визнання його вчителем як чинника організації навчального
процесу (згідно з принципом транспарентності).
У пропонованій нами методичній системі продуктивного навчання
фізики зазначені вище узагальнення є основою наскрізного планування
навчального процесу. Відповідно до цього нами розроблено планування
навчального процесу з фізики у 9 класі (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Реалізація продуктивного навчання фізики
на основі змістових та емпіричних узагальнень
Тема уроку
1
Урок 1/1. Магнітні
явища. Магніти та
їх дії
Урок 2/2. Дослід
Ерстеда. Індукція
магнітного поля

Методологічні завдання (діяльність учителя)
2
Розділ 1. Магнітне поле
Забезпечити сприймання інформації та її самоорганізацію учнями
на основі змістового узагальнення щодо знань про фізичні
величини. Залучати навчальні ресурси для наскрізних змістових
ліній.
Забезпечити організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів
на основі теоретичних (щодо знань про фізичну величину) та
емпіричних (щодо дослідів і спостережень) узагальнень.
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Урок 3/3. Магнітне
поле провідника зі
струмом. Графічне
зображення
магнітного поля.
Правило свердлика
Урок 4/4. Магнітне
поле Землі
Урок 5/5. Магнітне
поле котушки зі
струмом.
Електромагніти
Урок 6/6. Дія
магнітного поля на
провідник зі
струмом. Сила
Ампера
Урок 7/7.
Електричні
двигуни.
Електровимірювал
ьні прилади
Урок 8/8.
Електромагнітна
індукція. Досліди
Фарадея
Урок 9/9.
Генератори
індукційного
струму
Урок 10/10.
Гіпотеза Ампера.
Магнітні
властивості
речовини
Урок 11/11.
Лабораторна
робота №1.
Складання та
випробування
електромагніту
Урок 12/12.
Лабораторна
робота №2.
Спостереження
явища
електромагнітної

Забезпечити сприймання та осмислення інформації зі спеціальнопредметних знань у поєднанні з інформацією щодо ключових
компетенцій та наскрізних змістових ліній.

Забезпечити сприймання й самоосмислення учнями відомостей про
магнітне поле Землі на основі навчальних ресурсів щодо наскрізних
змістових ліній.
Забезпечити сприймання і самоорганізацію учнем отримуваної
інформації відповідно до теоретичних емпіричних узагальнень
щодо знань про фізичні явища та фізичні (технічні) пристрої.
аналогічно
Забезпечити сприймання та осмислення отримуваної інформації
змістових узагальнень про фізичне явище і фізичних закон.
Забезпечити єдність змістового складника навчальної діяльності з
іншими двома: процесуальним і мотиваційно-ціннісним.
Забезпечити єдність змістового, процесуального і мотиваційноціннісного складників навчально-пізнавальної діяльності на основі
її самоорганізації учнями в контексті узагальненого плану
діяльності при вивченні фізичних приладів, технічних установок;
формувати обізнаність та самовираження в сфері культури
засобами навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Організувати пізнавальну діяльність учнів із вивчення навчального
матеріалу на основі теоретичних (щодо явищ), емпіричних (щодо
досліду) узагальнень. Показати роль фізики у становленні наукової
картини світу та у науково-технічному прогресі.
Організувати пізнавальну діяльність учнів із вивчення навчального
матеріалу на основі теоретичних (щодо явищ), емпіричних (щодо
досліду) узагальнень. Показати роль фізики у становленні наукової
картини світу та у науково-технічному прогресі. Розширити
уявлення про природознавство як форму культури. Залучити
навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній.
Організувати навчально-пізнавальну діяльність щодо сприймання
та осмислення нової інформації на основі змістового
(теоретичного) узагальнення. Вивчити роль фізичного знання як
основу сучасних технологій, техніки, побуту. Реалізовувати
навчальні ресурси для змістових ліній.
Забезпечити формування узагальненого вміння експериментування;
домогтися єдності змістового, процесуального і мотиваційноціннісного складників навчально-пізнавальної діяльності.

Забезпечити самореалізацію навчально-пізнавальної діяльності
учнів в контексті узагальненого плану дій при спостереженні
фізичних явищ.
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індукції
Розділ 2. Світлові явища
Урок 13/1. Світлові Залучити учнів до сприймання та самоорганізації (структурування)
явища. Швидкість
отримуваної інформації про світлові явища в контексті змістових
поширення світла. (явище, фізична величина) та емпіричних (спостереження, як вид
Джерела і
експериментування) узагальнень; формувати обізнаність та
приймачі світла
самовираження учнів в сфері культури.
Урок 14/2.
Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів щодо
Світловий промінь осмислення інформації та її переструктурування у відповідності із
і світловий пучок.
теоретичними узагальненнями про фізичний закон і фізичне явище;
Закон
реалізація навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
прямолінійного
поширення світла.
Сонячне та місячне
затемнення
Урок 15/3.
Забезпечити сприймання та осмислення інформації шляхом її
Відбивання світла. структурування згідно зі змістовими узагальненнями щодо
Закон відбивання
фізичного явища, фізичного закону та фізичного (технічного)
світла. Плоске
пристрою.
дзеркало
Урок 16/4.
Забезпечити сприймання та осмислення інформації шляхом її
Заломлення світла структурування на основі теоретичних (закон, явище) узагальнень;
на межі двох
реалізувати навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній;
середовищ. Закон
формувати обізнаність щодо оптичних явищ в природі та в сфері
заломлення світла
побуту.
Урок 17/5.
Організувати продуктивну навчально-пізнавальну діяльність згідно
Дисперсія світла.
до змістового узагальнення про фізичне явище; формувати
Спектральний
обізнаність та самовираження в сфері культури; показати роль
склад природного
спектрального (структурного) аналізу у науково-технічному
світла. Кольори
прогресі.
Урок 18/6. Лінзи.
Фокусна відстань
та оптична сила
лінзи
Урок 19/7.
Побудова
зображень за
допомогою тонкої
лінзи. Формула
тонкої лінзи.
Оптична сила лінзи
Урок 20/8. Око як
оптичний прилад.
Зір і бачення. Вади
зору та їх корекція.
Окуляри
Урок 21/9. Оптичні
прилади

Забезпечити цілісність навчально-пізнавальної діяльності у
контексті її змістової, процесуальної і мотиваційно-ціннісної
сторін.
Забезпечити системну реалізацію навчальних ресурсів для
наскрізних змістових ліній засобами ситуативних запитань і вправ.

Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів щодо
сприймання та осмислення інформації на основі її структурування в
контексті змістових узагальнень про фізичний прилад, системна
реалізація навчальних ресурсів для розвитку наскрізних змістових
ліній.
Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів щодо
отримуваної інформації та її осмислення на основі змістового
узагальнення про фізичний прилад; показати роль фізикотехнічного знання у житті окремої людини та людської цивілізації;
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Урок 22/10.
Лабораторна
робота №3.
Дослідження
відбивання світла
за допомоги
плоского дзеркала
Урок 23/11.
Лабораторна
робота №4.
Дослідження
заломлення світла
Урок 24/12.
Лабораторна
робота №5.
Визначення
фокусної відстані
та оптичної сили
тонкої лінзи

сприяти осягненню та залученню учнів до світової культури.
Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів відповідно до
плану емпіричного узагальнення щодо експериментування та
дотримання правил техніки безпеки.

Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів відповідно до
плану емпіричного узагальнення щодо експериментування та
дотримання правил техніки безпеки.
Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів відповідно до
плану емпіричного узагальнення щодо експериментування та
дотримання правил техніки безпеки.

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі
Урок 25/1.
Виникнення і
поширення
механічних хвиль.
Типи механічних
хвиль. Енергія
хвилі.
Характеристики
хвилі
Урок 26/2. Звукові
хвилі. Швидкість
поширення звуку.
Гучність звуку та
висота тону
Урок 27/3.
Відбивання звуку.
Інфра- та
ультразвуки

Урок 28/4.
Електромагнітне
поле та
електромагнітні
хвилі. Швидкість
поширення,
довжина і частота
електромагнітної
хвилі

Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, як
цілісної сукупності її змістової, діяльнісної і мотиваційно-ціннісної
складників при вивченні теоретичних та емпіричних узагальнень;
системна реалізація навчальних ресурсів розвитку наскрізних
змістових ліній.

Залучати навчальні ресурси для формування предметних
компетенцій та обізнаності в сфері культури; організація
навчально-пізнавальної діяльності на основі теоретичних та
емпіричних узагальнень щодо фізичного явища, фізичної величини.
Збагачувати ментальний досвід учнів та формування обізнаності в
сфері технологій, медицини; організація продуктивної навчальнопізнавальної діяльності у процесі вивчення явищ відбивання звуку,
інфра- та ультразвукових хвиль та їх практичного застосування у
контексті формування спеціальних предметних і ключових
компетентностей та використання навчальних ресурсів для
наскрізних змістових ліній.

Залучати навчальні ресурси для формування предметних
компетентностей та організувати сприймання інформації щодо
наскрізних ліній навчального курсу.
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Урок 29/5. Шкала
електромагнітних
хвиль. Поняття про
радіозв’язок і
телебачення.
Радіолокація
Урок 30/6. Сучасні
засоби зв’язку та
комунікацій
Урок 31/1. Етапи
становлення
атомної теорії
будови речовини.
Перша модель
будови атома
Урок 32/2.
Радіоактивність.
Радіоактивні
випромінювання,
їхня фізична
природа
Урок 33/3. Досліди
Резерфорда.
Ядерна
(планетарна)
модель атома
Урок 34/4.
Протоннонейтронна модель
ядра атома. Ядерні
сили. Ізотопи
Урок 35/5.
Йонізаційна дія
радіоактивного
випромінювання.
Природний
радіоактивний фон.
Біологічна дія
радіоактивного
випромінювання
Урок 36/6.
Дозиметрія.
Дозиметри
Урок 37/7. Поділ
важких ядер.
Ядерний реактор.
Атомна енергетика
України.
Екологічні

Організувати сприймання інформації про електромагнітні хвилі та
їх застосування в контексті предметних і ключових
компетентностей.
Організувати сприймання інформації в контексті ключових
компетентностей; залучати навчальні ресурси для наскрізних ліній.
РОЗДІЛ 4. Фізика атома та атомного ядра
Забезпечити сприймання інформації та її самоорганізацію учнями
на основі змістового узагальнення знань щодо становлення атомної
теорії будови речовини. Залучати навчальні ресурси для наскрізних
змістових ліній;
Забезпечити сприймання та осмислення інформації зі спеціальнопредметних знань у поєднанні з інформацією щодо ключових
компетенцій та наскрізних змістових ліній.

Організація навчально-пізнавальної діяльності в контексті
осмислення інформації та її переструктурування у відповідності із
теоретичними узагальненнями про фізичний закон і фізичне явище;
реалізація навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Організація навчально-пізнавальної діяльності в контексті
осмислення інформації та її переструктурування у відповідності із
теоретичними узагальненнями про фізичний закон і фізичне явище;
реалізація навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Забезпечити цілісність навчально-пізнавальної діяльності у
контексті її змістової, процесуальної і мотиваційно-ціннісної
сторін.

Організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів щодо
отримуваної інформації та її осмислення на основі змістового
узагальнення про фізичний прилад; показати роль фізикотехнічного знання у житті окремої людини та людської цивілізації.
Сприяти осягненню забезпечити цілісність навчально-пізнавальної
діяльності у контексті її змістової, процесуальної і мотиваційноціннісної сторін.
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проблеми атомної
енергетики
Урок 38/8.
Термоядерні
реакції. Енергія
сонця і зір

Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, як
цілісної сукупності її змістової, діяльнісної і мотиваційно-ціннісної
складників при вивченні теоретичних та емпіричних узагальнень;
системна реалізація навчальних ресурсів розвитку наскрізних
змістових ліній.
РОЗДІЛ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження
Урок 39/1.
Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, як
Рівноприскорений цілісної сукупності її змістової, діяльнісної і мотиваційно-ціннісної
рух. Прискорення
складників при вивченні теоретичних узагальнень; системна
реалізація навчальних ресурсів розвитку наскрізних змістових
ліній.
Урок 40/2.
Системна реалізація навчальних ресурсів для наскрізних змістових
Швидкість тіла у
ліній засобами ситуативних запитань і вправ.
рівноприскореному
русі. Графіки
прискорення і
швидкості
рівноприскореного
руху
Урок 41/3.
Забезпечити цілісність навчально-пізнавальної діяльності у
Рівняння шляху і
контексті її змістової, процесуальної і мотиваційно-ціннісної
координата тіла у
сторін.
рівноприскореному
прямолінійному
русі
Урок 42/4. Графіки Системна реалізація навчальних ресурсів для наскрізних змістових
залежності шляху
ліній засобами ситуативних запитань і вправ.
та координати від
часу для
прямолінійного
рівноприскореного
руху
Урок 43/5.
Організація навчально-пізнавальної діяльності в контексті
Інерціальні
осмислення інформації та її переструктурування у відповідності із
системи відліку.
теоретичними узагальненнями про фізичний закон; реалізація
Перший закон
навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Ньютона
Урок 44/6. Другий
Організація навчально-пізнавальної діяльності в контексті
закон Ньютона
осмислення інформації та її переструктурування у відповідності із
теоретичними узагальненнями про фізичний закон; реалізація
навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Урок 45/7. Третій
Організація навчально-пізнавальної діяльності в контексті
закон Ньютона
осмислення інформації та її переструктурування у відповідності із
теоретичними узагальненнями про фізичний закон; реалізація
навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Урок 46/8. Закон
Забезпечити єдність змістового, процесуального і мотиваційновсесвітнього
ціннісного складників навчально-пізнавальної діяльності на основі
тяжіння
її самоорганізації учнями в контексті узагальненого плану
діяльності при вивченні законів фізики; формувати обізнаність та
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Урок 47/9.
Прискорення
вільного падіння
Урок 48/10. Рух
тіла під дією сили
тяжіння
Урок 49/11. Рух
тіла під дією
кількох сил

Урок 50/12.
Взаємодія тіл.
Імпульс
Урок 51/13. Закон
збереження
імпульсу

Урок 52/14.
Реактивний рух

Урок 53/15.
Застосування
закону збереження
і перетворення
енергії в
механічних явищах
Урок 54/16.
Фундаментальні
взаємодії в
природі. Межі
застосування
фізичних законів і
теорій
Урок 55/17.
Фундаментальний
характер законів
збереження в
природі
Урок 56/18.

самовираження в сфері механіки щодо ключових компетенцій та
наскрізних змістових ліній.
Організувати пізнавальну діяльність учнів із вивчення навчального
матеріалу на основі теоретичних (щодо явищ), емпіричних (щодо
досліду) узагальнень; організація навчально-пізнавальної
діяльності на основі теоретичних та емпіричних узагальнень щодо
фізичного явища, фізичної величини.
Залучати навчальні ресурси для формування предметних
компетентностей та організувати сприймання інформації щодо
наскрізних ліній навчального курсу.
Розвивати лідерську ініціативу, здатність успішно діяти в
технологічному швидкозмінному середовищі з подальшим
застосовування фізичних знань для генерування ідеї та ініціатив
щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності,
для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та
енергетичними ресурсами.
Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, як
цілісної сукупності її змістової, діяльнісної і мотиваційно-ціннісної
складників при вивченні взаємодії тіл.
Збагачувати ментальний досвід учнів та формування обізнаності в
сфері механіки; організація продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності у процесі вивчення закону збереження імпульсу та його
практичного застосування у контексті формування спеціальних
предметних і ключових компетентностей та використання
навчальних ресурсів для наскрізних змістових ліній.
Збагачувати досвід учнів та формувати обізнаності у сфері
сучасних технологій, ракетобудуванні; організація продуктивної
навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення реактивного
руху та практичного застосування набутих знань у контексті
формування спеціальних предметних і ключових компетентностей
та використання навчальних ресурсів для наскрізних змістових
ліній.
Забезпечити сприймання та осмислення інформації зі спеціальнопредметних знань у поєднанні з інформацією щодо ключових
компетенцій та наскрізних змістових ліній.

Залучати навчальні ресурси для формування предметних
компетентностей та організувати сприймання інформації щодо
наскрізних ліній навчального курсу.

Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, як
цілісної сукупності її змістової, діяльнісної і мотиваційно-ціннісної
складників при вивченні теоретичних узагальнень; системна
реалізація навчальних ресурсів розвитку наскрізних змістових
ліній.
Забезпечити єдність змістового, процесуального і мотиваційно-
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Еволюція фізичної
картини світу

Урок 57/19. Вплив
фізики на
суспільний
розвиток та
науково-технічний
прогрес
Урок 58/20. Фізика
і проблеми безпеки
життєдіяльності
людини

Урок 59/21.
Фізичні основи
бережливого
природокористува
ння та збереження
енергії.
Альтернативні
джерела енергії

Урок 60/22.
Лабораторна
робота № 6.
Вивчення закону
збереження
механічної енергії

ціннісного складників навчально-пізнавальної діяльності на основі
її самоорганізації учнями в контексті узагальненого плану
діяльності при вивченні законів збереження природи; формувати
обізнаність та самовираження щодо ключових компетенцій та
наскрізних змістових ліній.
Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, як
цілісної сукупності її змістової, діяльнісної і мотиваційно-ціннісної
складників при вивченні теоретичних та емпіричних узагальнень;
системна реалізація навчальних ресурсів розвитку наскрізних
змістових ліній.
Організувати сприймання інформації в контексті ключових
компетентностей щодо формування в учнів соціальної активності,
відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати
участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку
суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для
майбутніх поколінь; сформувати учня як духовно, емоційно,
соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який
здатний дотримуватися здорового способу життя і формувати
безпечне життєве середовище.
Збагатити досвід учнів та сформувати соціальну активність,
відповідальність та екологічну свідомість, готовність брати
участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку
суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для
майбутніх поколінь з подальшим використанням отриманих на
уроці знань для вирішення проблем довкілля, вміючи визначати
причино-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва,
життєдіяльності людини на екологічний стан довкілля,критично
оцінюючи результати людської діяльності в природному
середовищі, усвідомлюючи важливість ощадного
природокористування,прогнозуючи екологічні та соціальні
наслідки використання надбань фізики та сучасних технологій у
природному та соціальному середовищі, оцінюючи їх значення
для сталого розвитку.
Збагатити досвід учнів та сформувати соціальну активність,
відповідальність та екологічну свідомість, готовність брати
участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку
суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для
майбутніх поколінь з подальшим використанням отриманих на
уроці знань для вирішення проблем довкілля, вміючи визначати
причино-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва,
життєдіяльності людини на екологічний стан довкілля, критично
оцінюючи результати людської діяльності в природному
середовищі, усвідомлюючи важливість ощадного
природокористування, прогнозуючи екологічні та соціальні
наслідки використання надбань фізики та сучасних технологій у
природному та соціальному середовищі, оцінюючи їх значення
для сталого розвитку.
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Підсумовуючи, зазначимо, що технології опанування знань на основі
змістових та теоретичних узагальнень є однією з найперспективніших
інноваційних технологій продуктивного навчання фізики і може бути
ефективно реалізована з використанням розробленого нами мультимедійного
супроводу. Важливо, що використовувати цей супровід можна на будь-якому
етапі уроку залежно від цілей пізнавальної діяльності учнів. Значний
педагогічний ефект при цьому досягається за рахунок використання
візуалізації, що дозволяє учням самостійно і усвідомлено виділяти
пріоритетні напрямки навчально-пізнавальної діяльності, конструювати її
етапи і здійснювати планування по часу.
Слід також відзначити, що продуктивне навчання фізики на основі
змістових та емпіричних узагальнень з використанням розробленого нами
мультимедійного

супроводу

інформаційно-комунікативних

сприяє

формуванню

структур

з

в

учнів

урахуванням

нових

внутрішніх

і

зовнішніх чинників, які в значній мірі впливають на процес навчання. Крім
того, запропонований супровід окремих етапів навчально-пізнавальної
діяльності у форматі мультимедіа дозволяє не лише індивідуалізувати процес
навчання, але й значно оптимізувати його, оскільки забезпечує прискорення
темпу опанування навчального матеріалу з фізики.
2.6.

Методичні

підходи

до

включення

учнів

у

діяльність

педагогічної

технології

інноваційного типу
Ефективність

застосування

будь-якої

визначається, в першу чергу, вдалим вибором методів і прийомів, які
застосовуються для її реалізації. Якщо ж переходити до використання
інноваційних технологій навчання фізики, то у цьому випадку їх успішність
та педагогічний ефект ще в більшій мірі залежать від методів і прийомів
навчання. Це пояснюється тим, що цілі і зміст інноваційних технологій
навчання

набагато

складніші

і

різноманітніші,

ніж

у

традиційних
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технологіях. Відповідно, методи і прийоми їх реалізації мають бути
специфічними. Саме специфічність методологічного апарату інноваційних
технологій ускладнює для більшості вчителів фізики їх застосування в
реалізації продуктивного навчання фізики, оскільки необхідні для цього
методичні підходи здаються незвичними і нехарактерними для теорії і
практики навчання фізики.
У зв’язку з необхідністю застосування інноваційних освітніх моделей
для успішної реалізації продуктивного навчання фізики, нами розроблено
комплекс педагогічних методів і прийомів, які спрямовані на залучення учнів
до

активної

навчально-пізнавальної

діяльності,

а,

отже,

сприяють

становленню в них навчальної діяльності інноваційного типу.
І. Методи формування пізнавальних інтересів і розвитку
позитивного емоційного ставлення до навчання
Метод

комунікативної

атаки

–

метод

швидкого

включення,

мобілізації учнів до навчання через використання ефекту новизни,
несподіваності.
Прийоми:
створення незвичної атмосфери (затемнення, оформлення, незвичайні
предмети);


виконання

учителем

незвичайних

дій

(робота з приладом,

демонстрація невідомого експерименту, мультимедійний супровід);
 інтригуючий початок заняття – цікаве запитання, суперечливе
ствердження, казка, анекдот, притча, ситуація з відстроченим завершенням (в
кінці уроку).
Метод викликання цікавості – включення у навчальний процес
цікавого, захоплюючого матеріалу.
Прийоми:
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наведення

цікавих

прикладів,

фізичних

фактів,

історичних

відомостей, опис парадоксальних ситуацій, ознайомлення з науковими
відкриттями тощо;
 розповідь про особисте (розповідь викладачем подій, фактів зi свого
життя, які пов’язані з фізикою);
 наведення уривків з художніх творів, кінофільмів, у яких йдеться про
вчених-фізиків або про фізику як науку;
 проведення фізичних дослідів, демонстрація цікавих експериментів.
Метод цікавих аналогій – базується на викликанні емоції подиву через
вміле порівняння певної інформації.
Прийоми:
 зіставлення наукових і життєвих тлумачень певного фізичного явища
або закону;
 порівняння окремих фізичних і суспільних явищ;
 співставлення цифр, фактів, подій у галузі фізики;
 епітети, метафори про фізику (образні порівняння).
Метод опори на життєвий досвід учнів – використання вчителем у
навчальному процесі життєвого досвіду учнів, пов’язаного з фізичними
явищами або об’єктами, що викликає в них інтерес, бажання пізнати сутність
спостережуваних явищ.
Прийоми:
 постановка запитань відносно певного фізичного об’єкту або явища
(«Хто знає?», «Хто чув?», «Хто був?», «Хто бачив?»);
 самостійне наведення учнями прикладів з власного життя, особистих
спостережень.
Метод створення відчуття успіху в навчанні – викликання в учнів
переживань та радощів успіху, що зміцнює впевненість у власних силах,
пробуджує почуття гідності, бажання вчитися.
Прийоми:
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 розроблення завдань з урахуванням рівня підготовленості учнів,
доступних
для виконання, забезпечення можливостей їх вибору учнями;
 створення умов, за яких учень, виконуючи навчальне завдання,
несподівано для себе отримує новий, цікавий, оригінальний результат.
Метод закріплення позитивного враження – заключний етап мотивації,
що дозволяє скласти цілісне враження про вивчений на уроці матеріал,
спрямувати учнів на подальшу самостійну роботу.
Прийоми:
 узагальнення, підсумки, висновки, резюме;
 похвала, подяка учням за роботу на уроці;
 завершення уроку (влучна цитата, вислів про те, що робилося на
уроці);
 зв’язок з наступною темою (коротка інформація про питання, які
будуть розглядатися на наступному уроці);
 зворотний зв’язок, рефлексія (відгуки учнів про урок, його аналіз).
ІІ. Методи формування відповідальності в навчанні
Метод роз'яснення значимості навчання – пояснення суспільної та
особистої значущості знань про даний фізичний об’єкт або явище.
Прийоми:
 доведення (розгортання логічних аргументів);
 посилання на наслідки знання та незнання;
 підтвердження на прикладі;
 посилання на авторитети та авторитетні джерела;
 вказування на актуальність і необхідність знань.
Метод пред’явлення навчальних вимог та порядку їх виконання –
ознайомлення учнів зі змістом та формами організації навчальної діяльності
на уроці.
Прийоми:
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 ознайомлення учнів з цілями уроку та шляхами їх досягнення;


заохочення

до

сумлінного

виконання

навчально-пізнавальної

діяльності;
 ознайомлення з методами контролю за виконанням вимог;
 вказівки на недоліки та зауваження з тим, щоб викликати більш
відповідальне ставлення до навчання;
Метод заохочення до активності і самостійності – допомога учням у
самостійній реалізації навчальної діяльності відповідно їх потребам і
можливостям.
Прийоми:
 спільна постановка навчальних цілей з учнями та їх обговорення;
 індивідуальний вибір завдань, форм і методів навчання;

 забезпечення варіативності умов і вимог.
Метод делегування обов’язків – залучення учнів до самостійного
управління процесом навчання на певному етапі.
Прийоми:
 учнівське самоуправління;
 укладання індивідуальних та групових договорів, угод між учнями та
вчителем на добровільній основі, коли після спільного обговорення
фіксується чітке співвідношення обсягів навчальної роботи, її якості та
оцінювання
 залучення учнів до викладання навчальної інформації.
Метод заохочення в навчанні – підтримка і розвиток позитивних засад
у поведінці учнів, їх навчальній діяльності.
Прийоми:
 схвалення – короткий експресивний вираз позитивного ставлення до
дій і вчинків учня (словами: «Правильно», «Продовжуй», «Так», «Цікаво»,
«Вірно», «Чудово», «Добре», рухами: кивання, поплескування по плечу,
посмішка тощо);
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 похвала – аргументоване схвалення («У твоїй роботі мені
сподобалось…»);
 подяка (усна чи письмова);
 заохочувальні оцінки (надання додаткових балів);
 привілеї (додаткові права, довіра, дозвіл на перевірку робіт інших
учнів).
ІІІ. Методи використання мотивуючого впливу групи учнів
Метод взаємного впливу і допомоги – створення умов для взаємного
стимулювання учнями один одного.
Прийоми:
 запитання учнів один до одного, обмін думками;
 командна, парна робота;
 взаємне рецензування, взаємооцінювання;
 допомога слабким учням.
Метод організації змагань – надання учням можливостей проявити
свої уміння і бути кращим за інших.
Прийоми:
 проведення інтелектуальних турнірів («Що? Де? Коли?», «Брейнринг»);
 побудова рейтингу учнів.
Метод створення сприятливої соціально-психологічної атмосфери
навчання – сприяння прояву позитивних емоцій учнів, формування відчуття
психологічного комфорту та безпеки.
Прийоми:
 забезпечення умов для релаксації учнів;


особистісно-довірливе

спілкування

з

учнівським

колективом

(прохання, звертання за порадою);
 ствердження спільних цінностей, формування почуття «ми»
(наприклад, «Сьогодні ми будемо працювати над…»);
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 вільне висловлювання думок;
 забезпечення свободи творчості;
 демонстрування переваг кооперації над конкуренцією.
IV. Методи психологічного впливу вчителя
Метод переконування – свідомий, аргументований вплив на учнів, що
має за мету зміну їх суджень, ставлень, намірів або рішень.
Прийоми:
 виявлення суперечностей в аргументах опонента.
 прийом «так, але...»;


прийом

«бумерангу»

(відповідь

запитанням

на

запитання,

аргументом на аргумент);
Метод орієнтації на власному прикладі – відкрите пред'явлення
свідчень своєї компетентності і кваліфікації для того, щоб бути гідно
оціненим учнями і викликати в них інтерес до професії вчено-фізика або
учителя фізики.
Прийоми:
– демонстрація своєї обізнаності у галузі фізики;
 пред'явлення підтверджень (дипломів за участь у конкурсах, патентів,
друкованих праць та ін.);
 розкриття своїх особистих цілей у плані подальшого зростання у
галузі науки або у діяльності вчителя фізики;
V. Методи подолання перешкод у навчанні
Метод стимулювання часом і швидкістю – заохочення учнів до
швидкого і своєчасного виконання навчальних завдань.
Прийоми:
 динамічність викладу;
 обмеження часу виконання завдання;
 проведення експрес (бліц) опитування;
 поступове нарощування інтенсивності дій;
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 змагання на швидкість (привілеї тим, хто першим виконав завдання);
Метод

стимулювання

несподіваністю

–

підтримка

постійної

готовності учнів до навчання.
Прийоми:
– непередбаченість проведення самостійної або контрольної роботи;
 випадковість у виборі завдань;
– вибірковість опитування.
Метод стимулювання неповною інформацією – заохочення до
самостійного пошуку та знаходження інформації.
Прийоми:
 організація роботи по заповненню пропусків у словах, реченнях,
тексті;
 використання тексту з переставленими означеннями або формулами;
 включення до навчального матеріалу загадок, ребусів, шарад;
– неповні інструкції до експериментальних завдань;
– використання квестів – пошукових ігор з розв’язанням фізичних
задач.
Як показує досвід, розроблені нами методи і прийоми для реалізації
інноваційних

технологій

у

продуктивному

навчанні

фізики

здатні

забезпечити значну ефективність освітнього процесу і досягнення основних
цілей інноваційних технологій, а саме:
–

залучення учнів до постійної усвідомленої і мотивованої

навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння творчого
досвіду, набуття самостійності, критичності та гнучкості мислення;
–

опанування (а не отримання) фізичних знань, формування

теоретичного стилю мислення, пізнання змісту навчального матеріалу в
контексті детермінізму явищ, фактів, законів, що вивчаються, засвоєння їх
взаємозв’язку та взаємообумовленості;
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–

створення

методичних

умов,

що

стимулюють

внутрішню

пізнавальну активність на основі розширення і збагачення мотиваційної
сфери;
–

перенесення

акцентів

на

комунікативні

методи

в

ході

продуктивного навчання фізики, перехід на більш високий рівень відносин
між суб’єктами освітнього процесу, а також сприйняття суб’єктами навчання
об’єктів його змісту;
–

забезпечення сприятливих психологічних умов для учнів як

необхідної умови успішної реалізації продуктивного навчання фізики.
2.7.

Формування

продуктивної

навчальної

діяльності

учнів

засобами ігрових технологій, дослідницької діяльності та позаурочної
роботи з фізики
Повноцінну продуктивну діяльність можна ефективно сформувати на
основі ігрової навчальної діяльності, оскільки при цьому навчання
спрямоване на оволодіння такими абстракціями і узагальненнями, які
передбачають наявність в учня уяви і символічної функції, що формуються в
грі. Слід відзначити, що термін «гра» корелюється з терміном «інновація» і є
характеристикою динамічного, незаангажованого процесу творення [253,
254]. Проте і нині ще недостатньо теоретично обґрунтовані ігрові методи і
форми навчання фізики, відсутня їх повна, єдина класифікація, не розроблена
структура ігрового навчання фізики, технологія застосування та оцінювання
ефективності використання тих чи інших ігрових методів і форм навчання
фізики, зокрема у закладах середньої освіти ІІ ступеня [255, 256].
Навчальні ігри доцільно використовувати на всіх етапах продуктивного
навчання фізики. На етапі підготовки до сприйняття теми доцільно
проводити

ігри, які

активізують

життєвий

досвід

учнів,

сприяють

зацікавленню матеріалом чи особистістю вченого. Ігри, проведені на початку
вивчення теми, стимулюють мотивацію подальшої діяльності учнів, а
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висунуті в них проблеми передбачають подальше розв'язання на наступних
уроках. На етапах сприйняття та аналізу теми потрібно застосовувати ігри,
які будуть сприяти розширенню й поглибленню знань з фізики, спонукати
учнів до вдумливого, уважного читання, готуватимуть до використання
елементів аналізу матеріалу тощо. Досвід показує, що особливо цікавими для
учнів є навчальні ігри, побудовані на матеріалі міжпредметного характеру,
матеріалі, що містить відомості з історії науки і техніки [257].
Ігрова діяльність створюється на уроках фізики за допомогою ігрових
прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання
учнів до продуктивної навчально-пізнавальної діяльності. Ігрова ситуація –
це іскра, яка здатна запалити процес пізнання. Вона підвищує пізнавальний
інтерес учнів і служить попередньою зарядкою, що настроює на уважне
сприйняття і осмислення матеріалу. Захоплені живою, емоційною грою, учні
швидше набувають спеціально-предметних знань і навичок з фізики.
Реалізація ігрових прийомів і ситуацій відбувається за такими основними
напрямками:
–

дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі;

–

навчальна діяльність підкоряється правилам гри;

–

навчальний матеріал використовується в якості її засобу;

–

у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який

переводить дидактичну задачу в ігрову;
–

успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим

результатом.
Основними структурними компонентами навчальної гри з фізики є
ігровий задум, правила гри, ігрові дії, пізнавальний зміст, або дидактичні
завдання, обладнання та результат гри. Сам ігровий задум насамперед надає
пізнавального характеру, що вимагає певних знань від учасників дійства.
Дидактичні цілі визначають певний план дій всіх учасників. Мотивація
ігрової діяльності забезпечується її добровільністю, можливостями вибору і
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елементами

змагальності,

задоволення

потреби

в

самоствердженні,

самореалізації.
У ході реалізації ігрової технології з фізики нами виділено такі основні
етапи.
1. Етап «організаційно-мотивувальний». На даному етапі учасники
знайомляться з пропонованою ситуацією, правилами гри, ролями і своїми
функціональними обов'язками. З'ясовуються всі питання, що забезпечують
розуміння учасниками пропонованої ситуації і ігрової задачі. Відбувається
поділ на мікрогрупи – команди.
2. Етап «проведення гри» – етап вироблення всередині команди
стратегії щодо пошуку шляхів розв’язання запропонованої проблеми. На
цьому етапі відбувається а) уточнення поставленого завдання; б) планування
діяльності по її рішенням; в) внутрішньо груповий розподіл ролей; г)
прийняття та виконання рольових обов'язків; д) прийняття консолідованого
рішення; е) обговорення позиції, яка буде представлена на груповій дискусії;
ж) визначаються аргументи і контраргументи на захист подається позиції; з)
визначається доповідач від команди. Позиція вчителя на даному етапі є
особливою. Він повністю дає учасникам свободу дій, дозволяє робити
помилки і виправляти або не виправляти їх, вибирати найдовший або
короткий шлях вирішення ігрової задачі. Учитель на цьому етапі виступає
лише в ролі спостерігача, і тільки в разі виникнення «нерозв'язної»
конфліктної ситуації може втрутитися в хід гри.
3. Етап «аналізу» (кульмінація гри) – етап міжгрупової взаємодії. Тут
кожна команда представляє спільно знайдене рішення ігрових завдань. В ході
дискусії,

ведучим

якої

виступає

вчитель,

виробляється

кінцевий,

оптимальний на думку учасників, варіант рішення запропонованої проблеми.
4. «Оцінно-рефлексивний» – етап оцінки діяльності та її результату
кожної команди, можливо окремих її членів; на цьому етапі також
відбувається рефлексія ходу гри і її результатів.
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Таким чином, організація продуктивного навчання в процесі ігрової
навчальної діяльності має ряд переваг перед традиційною системою навчання
фізики. При систематичному використанні на уроках фізики ігрових
технологій спостерігаються наступні результати:
–

формуються такі якості особистості, як терпіння, наполегливість,

відповідальність, цікавість, увага, запам’ятовування, інтерес, сприйняття і
мислення;
–

виробляється

вміння

самостійно

здобувати

знання

та

застосовувати їх на практиці;
–

створюється позитивний морально-психологічний клімат в класі

для розвитку особистостей учнів;
–

підвищується рівень розвитку комунікативних навиків учнів;

розвивається спостережливість, вміння бачити незвичайне в знайомих речах;
–

набагато

активніше

і

швидше

відбувається

збудження

пізнавального інтересу, бо у грі, мотивів значно більше, ніж у звичайній
навчальній діяльності;
–

у

грі

активізуються

психічні

процеси

учасників

ігрової

діяльності; залучення кожного в активну роботу, ця форма уроку протистоїть
пасивному слуханню або читанню;
–

здатність навіть «найсухішу» інформацію пожвавити, зробити

яскравою і такою, що запам’ятовується.
Розглядаючи ігрову діяльність як вид продуктивного навчання, можна
зробити висновок: ігрова діяльність – це багатокомпонентна цілісна система;
спосіб досягнення цілей і розвиток особистості учнів відбувається завдяки
особистісно-мотиваційній діяльності; продуктивна пізнавальна діяльність,
що розгортається на основі гри, спрямована на конкретні цілі й результати;
результат ігрового навчання досягається в процесі поетапного вирішення
системи проблемних завдань; завдяки ігровій діяльності формуються
комунікативні дії учнів між собою та вчителем, підвищується рівень
естетико-етичної сторони навчання; зростає інтерес до вивчення фізики.
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Сучасна педагогіка вбачає цінності гри як педагогічного методу у
комплексі з іншими методами. Але практика застосування ігрових технологій
показує, що крім позитивних результатів дана технологія містить і ряд
негативних аспектів. Тому можна використовувати на уроках не ігри, а ігрові
ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету; зробити уроки
різноманітними, більш цікавими; внести різноманітність в навчальновиховний процес та підвищити активність, навіть пасивних, учнів на уроках.
З цією метою використовуються різні види ігор.
Для успішної реалізації продуктивного навчання нами запропоновано
використання на уроках таких ігор.
Гра «Доміно» – на картках записані питання, відповідь на які дає
можливість скласти фігуру (тобто ключове слово, яке позначає явище,
процес або величину).
Гра «Логічне коло» – учні об’єднуються в 4 команди, кожна з яких
витягує конверт з завдання «Вступ», «Головна думка», «Висновок»,
«Доповнення». Кожна команда по черзі розповідає, про що дізналися її
учасники з нового матеріалу відповідно до свого завдання, а команда
«Доповнення» заробляє бали, виступаючи після кожної команди.
Гра «Питання - відповідь» – дві команди заздалегідь готують питання
суперникам і намагаються набрати якомога більше балів. Оцінюється
винахідливість, кмітливість та оригінальність питань та відповідей.
Гра «Вчена рада» – учні витягують картки з зазначеними на них
ролями «автор», «критик», «експериментатор», «теоретик», «промисловець»
тощо. Учням пропонується прочитати текст та виступити перед аудиторією у
відповідній ролі, при цьому переслідуючи конкретну мету.
Гра «Користь і шкода» – учні об’єднуються у дві команди, які
виступають у ролі «захисника» та «обвинувача», кожна сторона намагається
довести свою точку зору.
Гра «Дерево пізнання» – на дошці малюється дерево, а учні на аркушах
пишуть запитання по змісту параграфа або теоретичного матеріалу і
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прикріплюють його до дошки. Якщо відповідь на запитання дається і вона
правильна, то на місці листочка з’являється плід або квітка.
Одним з найважливіших чинників продуктивного навчання фізики є
дослідницька діяльність. Характерною особливістю дослідницької діяльності
є реалізація ідеї «навчання через відкриття». Дослідницький підхід до
навчання передбачає опанування учнями логікою наукового дослідження та
методами пізнання природи: емпіричними і теоретичними. Озброєні таким
знаряддям учні стануть справжніми суб’єктами дослідницької діяльності.
Аналіз праць дозволив з’ясувати, що у побудові процесу дослідницької
діяльності важливим є: тема дослідження повинна бути цікавою для учня та
збігатися з колом інтересів учителя; учень має чітко усвідомлювати суть
проблеми; робота над розкриттям проблеми дослідження має проходити у
співпраці вчителя та учня; розв’язання проблеми передусім має приносити
щось нове учню не лише у способі її розв’язання, а й у пізнанні самого себе,
у розкритті власного інтелектуального потенціалу.
Фізика як навчальна дисципліна надає широкий спектр можливостей
для організації та проведення навчально-дослідницької діяльності учнів,
перш за все тому, що є наукою експериментальною, основна мета якої
полягає в пізнанні оточуючого нас матеріального світу. В теорії і методиці
навчання фізики можна виділити ряд протиріч, вирішення яких прямо
пов'язане з проблемою дослідження. До них належать суперечності між:
–

вимогою суспільства і потребою учнів у науковому пізнанні явищ

ноосфери, що мають важливе значення для фізичної науки, техніки, для
розвитку пізнавального інтересу, мотивації дослідницької діяльності,
формування фізичного мислення, світогляду, оволодіння методами наукового
пізнання, а в кінцевому підсумку – становлення особистості учнів, і
можливостями самостійного вивчення цих явищ в сучасній системі фізичної
освіти;
–

необхідністю

викорінити

формалізм

в

знаннях

учнів,

ототожнення ними моделі і явища, невміння перевірити теоретичний
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висновок експериментом, відрізнити наукову інформацію від псевдонаукової
і складної, малозрозумілої, нецікавої фізичної теорії, недоступним фізичним
експериментом, а також необґрунтованістю навчальної фізичної теорії
навчальним

фізичним

експериментом,

відсутністю

системних

експериментальних доказів справедливості теоретичних положень;
–

необхідністю

формування

вмінь

учнів

на

основі

експериментальних фактів формулювати гіпотезу, будувати теоретичну
модель явища, планувати і виконувати експеримент з метою перевірки
наслідків і підтвердження або спростування гіпотези, визначати область і
межі застосування теорії а також недостатньою розробленість методики
розвитку пізнавальної та творчої діяльності учнів при вивченні конкретних
питань фізики, виключаючи практику передачі учням малозрозумілої для них
інформації, запам'ятовування що створює лише видимість знань.
В силу специфіки предметної галузі фізики в структурі середньої
освіти дослідницькі завдання в більшості випадків мають експериментальний
характер. Однак доцільно розробляти дослідницькі завдання і теоретичного
типу (частина з яких допускає можливість експериментальної перевірки).
Наприклад, характер залежності прискорення вільного падіння на Землі в
звичайних умовах експериментально перевірити практично неможливо. Тим
більше це неможливо зробити по відношенню до інших планет Сонячної
системи. Теоретично ж це зробити досить просто. Дослідницький характер
завдання забезпечується пошуком виду залежності прискорення вільного
падіння від висоти над поверхнею Землі на основі закону всесвітнього
тяжіння. Дослідницькі завдання експериментального характеру, можна
розбити на дві групи: встановлення виду функціональної залежності
фізичних величин і перевірка висновків теорії. Наприклад, експериментальне
визначення залежності електричного опору однорідних провідників від їх
геометричних

розмірів

дослідницького характеру.

і

температури

представляється

завданням
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Узагальнення

методологічних

і

теоретичних

основ

розвитку

дослідницької діяльності в продуктивному навчанні фізики дозволило
сформулювати концептуальне положення про те, що наукове пізнання
здійснюється переважно в теорії або в експерименті, поряд з яким необхідно
використання більш простих моделей типу: факти → модель → умови →
результат → аналіз. У процесі такого дослідницького пошуку учень має
оволодіти більшістю навчальних умінь:
–

спостерігати за фактами, явищами, подіями, ставити запитання;

–

усвідомлювати проблему й самостійно формулювати її;

–

висловлювати інтуїтивні здогади, передбачення, формулювати

гіпотези;
–

добирати способи перевірки гіпотез; формулювати правила або

пояснення;
–

організовувати спеціальні спостереження й досліди та виконання

передбачуваних розв’язань;
–

перевіряти способи розв’язання гіпотез, їх пояснення;

–

робити практичні висновки й остаточне утвердження гіпотези.

У методичній літературі виокремлюють два види дослідницької
діяльності учнів: науково-дослідницьку і навчально-дослідницьку.
Щодо науково-дослідницької діяльності учнів, то у сучасній психологопедагогічній науці домінують два підходи до її визначення. Певна частина
вчених вважають неправомірним та недоцільним уживання терміну
«науковість»

стосовно

учнівських

досліджень.

Свою

позицію

вони

аргументують тим, що учнівські роботи від справжнього наукового
дослідження відрізняє:
–

завдання, яке найчастіше дається вчителем і містить проблему

навчального характеру, на відміну від завдання наукового дослідження, яке
досвідчений фахівець обирає з особистого бажання;
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–

істини, що відкривають учні в процесі дослідження. Для науки

такі істини, переважно не є новими – вони нові для учнів, які на даному етапі
пізнавальної діяльності відкривають їх суб’єктивну новизну;
–

обсяг знань учнів, що є незрівнянно малим у порівнянні з

науковцем. Як відомо, дослідницька робота має ґрунтуватись на достатньому
теоретичному й фактичному матеріалі, містити історіографію вивчення
проблеми, аналіз існуючих підходів до її вирішення, що потребує
відповідного рівня базових знань;
–

недостатня сформованість в учнів відповідних прийомів і методів

проведення наукового дослідження, що виявляється у відсутності навичок
спостереження,

класифікації,

узагальнення,

моделювання,

постановки

проблеми, висунення гіпотези та уміння робити висновки;
–

відмінність мотивації до дослідницької діяльності учнів та

наукових працівників, оскільки мотивацією науковця є пошук абсолютної
істини, а мотивація учня найчастіше обумовлена емоційно-почуттєвим
сприйняттям теми, інтересом до предмету дослідження, до особистості
педагога або до винагороди за виконане дослідження;
–

сила вольового зусилля в досягненні мети дослідження. Вчений,

який береться за дослідження наукової проблеми, психологічно готовий до
тривалого, кропіткого процесу пошуку істини з непередбачуваним строком
завершення дослідження. Учневі ж складно орієнтуватись на довготривалий і
послідовний шлях досягнення мети дослідження – він потребує постійного
підкріплення значущості його пошукової та дослідницької діяльності,
безпосередньої допомоги та підтримки наукового керівника й постійного
спонукання та заохочення до наукового пошуку.
Навчально-дослідницькою (пошуковою) вважається така учнівська
діяльність, коли дослідження певного явища оточуючої дійсності стає однією
з багатьох форм освітнього процесу і не передбачає заглиблення в методику
та специфіку науково-дослідницької діяльності. Може проводитися як на
уроці, так і поза уроком. Однак повноцінне навчальне дослідження
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практично неможливо вмістити в рамки уроку, тільки окремі елементи
дослідницького методу можна відпрацьовувати на уроці. Найбільш глибокі і
змістовні навчально-дослідні роботи виконуються в ході позакласної
діяльності.
Форми організації навчальних занять, спрямованих на розвиток в учнів
самостійного дослідження, вельми різноманітні: творчий лабораторний
практикум, творчі експериментальні завдання, домашні експериментальні
завдання, індивідуальне навчальний дослідження, практикум з моделювання
фізичного

експерименту.

Ці

форми

організації

навчальних

занять

реалізуються через проблемно-пошуковий, експериментально дослідний і
дослідницькі методи навчання. Наприклад, при вивченні теми «Густина
речовини» доцільно запропонувати домашнє експериментальне завдання:
знайти стару срібну ложку і визначити, а чи дійсно вона срібна? Зрозуміло,
якщо збереглося клеймо, на якому вказана проба срібла, то ніяких вимірів не
потрібно. А якщо воно не збереглося або на ньому нічого розібрати не можна
навіть за допомогою лупи? Формула густини учням відома, але вони повинні
запропонувати спосіб, як знайти об’єм ложки, а потім вже обчислити густину
її речовини.
Дослідницькі лабораторні роботи – це роботи, які у значній мірі
забезпечують виконання цілей продуктивного навчання, оскільки в процесі їх
виконання учень реалізує повну структуру дослідницької діяльності:
визначає проблему фізичного пізнання, висуває гіпотезу вирішення
проблеми, формулює мету діяльності, визначає етапи досягнення мети,
проводить необхідні дослідно-експериментальні дії, отримує результати
роботи, виступає і доводить справедливість отриманих результатів, подає
звіт про проведену роботу.
За характером діяльності учнів практичні (експериментальні) роботи
можуть бути: репродуктивні, тобто такі, що не вимагають самостійного
здобуття нового знання і виконуються за наперед даною інструкцією;
частково-пошукові, які в результаті, що одержаний під час їх виконання,
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містять новий елемент знань як наслідок напівсамостійної пошукової
діяльності

учнів;

дослідницькі,

виконання

яких

вимагає

відносної

самостійності школяра, а одержаний результат і зроблені висновки мають
статус нового для них знання, нової, відкритої учнями, закономірності чи
закону. Кожен із цих видів навчання має свої межі застосування в освітній
системі,

займає

певне

місце

в

навчально-пізнавальній

діяльності.

Репродуктивні роботи, як правило, використовуються під час вивчення
технічних пристроїв та їх моделей, при відпрацюванні початкових умінь
роботи з тим чи іншим приладом або під час перевірки закону чи
закономірності.

Їх

бажано

виконувати

після

вивчення

відповідного

навчального матеріалу, що дає змогу молодій людині свідомо застосовувати
набуті знання на практиці. Ці завдання, в залежності від об’єму, здебільшого
виконують на заняттях, які мають за мету формувати експериментальні
способи діяльності або закріпити раніше вивчений матеріал. Частковопошукові

експериментальні

завдання

вимагають

такої

організації

пізнавальної діяльності учнів, коли завдяки незначній допомозі вчителя
учень знаходить певний спосіб вимірювання величин або встановлює
характерні риси протікання явища або процесу.
Оскільки, виконуючи такі роботи учні застосовують на практиці
здобуті

знання,

то

зрозуміло,

що

такий

вид

робіт

має

значний

систематизуючий і узагальнюючий ефект. Тому їх доцільно використовувати
після вивчення відповідного явища, поняття, фізичної величини або
закономірності. Інколи такі роботи бажано провести на етапі вивчення
нового матеріалу, особливо коли учням потрібно усвідомити суттєві ознаки
фізичних явищ. Під час виконання дослідницьких експериментальних
завдань учні самостійно встановлюють певну закономірність, закон або
досліджують параметри певного пристрою. Проводячи такі роботи, учні
повинні виявити високий рівень пізнавальної самостійності, а отже, мати
відповідну практичну підготовку і знання, які дозволять їм інтерпретувати
одержані результати і зробити необхідні висновки. Дослідницькі лабораторні
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завдання потребують від вчителя особливого вміння щодо керування
пізнавальною діяльністю учня. Адже самостійне здобуття нового знання
відбувається під неухильним контролем з боку вчителя. Як правило, даний
вид завдань використовується на етапі засвоєння нового навчального
матеріалу або під час узагальнення і систематизації знань учнів. Кожне
експериментальне завдання комплексно розв’язує конкретні освітні, виховні і
розвивальні цілі в їх єдності. Проте слід підкреслити, що не обов’язково вся
сукупність зазначених вище освітніх, розвивальних та виховних цілей
передбачається і вирішується кожною експериментальною роботою. Їх
реалізація в усьому розмаїтті забезпечується не однією або кількома
роботами, а всією системою експериментальної підготовки, визначеною
навчальною програмою з фізики.
Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що дослідницька діяльність
розглядається нами як: невід’ємна (а не додаткова) складова продуктивного
навчання; логічне продовження науково орієнтованої навчальної праці (а не
принципово інший вид діяльності); найбільш ефективний спосіб формування
науково орієнтованого мислення – підґрунтя конструктивного існування
особистості в системі безперервної освіти; процес перманентний, що
знаходить своє виявлення в різних формах залежно від віку, виду навчальної
діяльності, особливостей мислення, специфіки фізики як навчального
предмета, ступеня складності наукової проблеми; особливий, специфічний
вид навчальної діяльності, у процесі якої учень, використовуючи теоретичні
та практичні знання, уміння й навички, знаходить розв’язання певної
наукової (теоретичної або прикладної) проблеми, а також оригінально
застосовує відомий науковий метод розв’язання будь-якої проблеми до
аналізу схожих з нею.
Впровадження основ дослідницької діяльності в закладах середньої
освіти ІІ ступеня дозволяє залучати все більше учнів до участі в різних
конкурсах і проектах, олімпіадах і турнірах (очних і заочних), що
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проводяться як традиційно, так і з використанням нових інформаційних
технологій), до написання науково-дослідних робіт у Малій академії наук.
Важлива роль у реалізації продуктивного навчання фізики належить
роботі у позанавчальний час, організованій спеціальним чином. Таку роботу
розділяють на позакласну та позашкільну. Обидва види роботи мають спільні
завдання і передбачають застосування переважно однакових педагогічних
засобів, форм і методів. Завдання позакласної та позашкільної роботи –
закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання,
застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів,
формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок
самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки,
мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей
та нахилів; організація дозвілля учнів, культурного відпочинку та розумних
розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямках
становлення особистості.
Позаурочна робота є тією ланкою, що пов’язує навчально-виховний
процес зі змінами в суспільстві, розвитком освітньої та технологічної галузей
науки та сприяє продуктивному наповненню вільного часу учнів. Участь у
ній не лише сприяє підвищенню якості знань учнівської молоді, а й
підготовці її до активної практичної діяльності, всебічному розвитку творчої
особистості. В позаурочній діяльності учні більш активно включаються в
роботу, пропонують нові, творчі підходи до вирішення проблем різного
характеру, і найголовніше, вони задають цікаві та водночас складні
запитання, що не є характерним для звичайного процесу навчання.
Вивчення стану проблеми в шкільній практиці дозволило нам виявити
специфічні особливості, які притаманні позаурочній роботі і забезпечують
ефективну реалізацію продуктивного навчання фізики:
–

позаурочна робота реалізується переважно через діяльність

гуртків, секцій, творчих об’єднань і занять за інтересами. Індивідуалізація
позаурочного навчально-виховного процесу здійснюється через надання
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кожному учню можливостей вибору конкретних завдань за власним
бажанням;
–

позаурочна робота не регламентується єдиними обов’язковими

програмами, а часто представлена у вигляді авторських програм і курсів. Всі
вони мають характер рекомендацій;
–

позаурочна робота здійснює опосередкований вплив учителя на

учня, що сприяє активізації всіх видів навчальної діяльності. Значно
підвищується роль самого учня у виборі способів використання вільного
часу, в реалізації прагнення до самовиховання й формування певних
життєвих установок;
–

позаурочна робота, на відміну від урочної, характеризується не

лише вербальним оцінюванням;
–

позаурочна робота дозволяє вдосконалити компетентності учнів,

розвинути здібності, організувати практичну, суспільно-корисну діяльність,
дозвілля; сприяє формуванню самостійності учнів;
–

позаурочна робота створює функціональне поле відносин, сприяє

налагодженню взаємного спілкування вчителів, батьків та учнів;
–

у процесі позаурочної роботи формуються нові інтереси,

накопичується

життєвий

досвід,

відбувається

закріплення

нового

навчального матеріалу.
Важлива особливість позаурочної роботи полягає в тому, що вона є
продовженням навчального процесу в позаурочний час і не є обов’язковою
для всіх учнів, охоплюючи лише тих, хто виявляє зацікавленість до фізики.
Зміст позаурочної роботи не обмежується рамками навчальної програми, а
виходить за її межі, визначається інтересами учнів. Визначальна роль у
плануванні, організації та проведенні позаурочної роботи належить тільки
учителю фізики.
У своєму дослідженні ми трактуємо поняття «позаурочної роботи з
фізики» як систему спеціальних форм занять, що проводяться у позаурочний
час, ґрунтується на принципі добровільної участі і мають на меті підвищення
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я базового змісту навчальної програми з фізики. Позаурочна робота з фізики
є важливим засобом підготовки учнівської молоді до життя і праці, оскільки
розширює загальнонауковий, технічний кругозір учнів, а також має
потужний потенціал у розв’язанні проблеми формування пізнавального
інтересу [258].
Широтою й розмаїтістю змісту позаурочної роботи обумовлене й
багатство її форм. Форми позаурочної роботи – це ті умови, у яких
реалізується її зміст. Форм позаурочної роботи величенна кількість. Це
різноманіття створює ускладнення в їх класифікації, тому єдиної класифікації
немає. Існують класифікації по об'єкту впливу й по напрямках, завданням
навчання й виховання [259, 260].
На рис. 2.3. нами подано структуру організаційних форм проведення
позаурочної роботи з фізики. Важливо, що під час позаурочної роботи учні
не лише проявляють свої індивідуальні особливості. Вони вчаться жити в
колективі, співпрацювати один з одним, піклуватися про однокласників,
ставити себе на місце іншої людини. Розвивається ініціатива учнів, вносяться
елементи дослідництва, формуються навички самостійної творчої праці
тощо. Усе це безумовно сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності
учнів з фізики, розвитку їх пізнавальної активності, а , отже, підвищенню
ефективності продуктивного навчання фізики. Кожна із форм позаурочної
роботи має свої особливості щодо змісту та організації.
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ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИДИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ

індивідуальні

групові

читання книг і журналів;
підготовка рефератів,
повідомлень, виступів;
розв´язування задач;
участь в конкурсах:
- «Колосок»;
- «Левеня»;
- «Геліантус»;
домашній фізичний
експеримент;
виготовлення моделей і
приладів;
виконання проектів

факультативні заняття;
семінарські заняття;
науковий фізичний
гурток;
навчальні екскурсії;
консультації;
фізичне наукове
товариство;
диспут;
захист проекту;
випуск газет,
бюлетенів, іншої
періодики
фізичні вікторини

масові
фізична олімпіада;
МАН;
тиждень фізики;
фізичний вечір;
КВК;
науково-практична
конференція;
випуск стінгазет,
бюлетенів, іншої
періодики;
виставка науковотехнічної творчості;
фізичний симпозіум

фізичні домашні досліди
Рис. 2.3. Форми проведення
позаурочної роботи в умовах реалізації

продуктивного навчання фізики
В організації позаурочної роботи нами виокремлено такі етапи:
Перший етап – організаційно-мотивований (комплектування учасників,
формування мотивів навчання, стійкого пізнавального інтересу до предмету,
розвиток відповідальності, пошук або вибір проблеми; визначення теми на
предмет її необхідності, реальності здійснення, актуальності, суспільного
значення; формулювання цілей та встановлення конкретних завдань;
обговорення методів та засобів реалізації; збір необхідної початкової
інформації; планування майбутньої діяльності; моделювання кінцевого
результату та його практичної цінності в житті учнів; розробка критеріїв
оцінювання, обговорення шляхів та джерел пошуку інформації).
Другий етап – пошуковий (збір та аналіз інформації, доведення
висунутих гіпотез, апробація попередніх висновків, коригування показників
експериментування,

пошук

оптимального

способу

досягнення

цілей,

побудова алгоритму діяльності; взаємодія з вчителем).
Третій етап – підсумковий (підведення підсумків; оприлюднення
результатів, надання якісної оцінки виконаній діяльності, опанованим
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знанням,

оцінювання

практичної

значущості

одержаних

результатів

діяльності).
Організована таким чином продуктивна діяльність учнів сприятиме
формуванню в них розуміння образу результату, усвідомлення мети, вміння
формулювати цілі та свідомо обирати способи їх досягнення. Вчитель
виступає лише в ролі консультанта, поступово зменшуючи свій вплив на
учнів і залучаючи їх не лише до роботи, а й до планування, розподілу
завдань, що сприяє розвитку активності відповідальності, самоорганізації,
самоконтролю тощо.
Розглянемо можливості основних форм позаурочної роботи у напрямі
реалізації продуктивного навчання фізики.
Серед форм диференціації, які створюють передумови для активізації
навчально-пізнавальної діяльності учнів, сприяють реалізації творчого
потенціалу особистості, а тому найкращим чином забезпечують можливості
для реалізації продуктивного навчання фізики, чільне місце займають
факультативні заняття. Аналіз теоретичних надбань з проблеми шкільних
факультативів дає підстави для висновку, що не всі її аспекти досліджено
достатньо вичерпно. Маються на увазі, зокрема, загальні дидактичні основи
факультативного навчання, обґрунтування педагогічних функцій і завдань
факультативів на різних рівнях шкільної освіти. Не розроблено чіткої
дидактичної класифікації й відповідної до неї систематизації факультативних
занять, які відображали б напрями реалізації їх функцій. Очевидно, що
факультативне навчання підпорядковано меті й завданням шкільної освіти,
тому його загальні функції збігаються з функціями обов'язкового навчання,
його розвивальною, освітньою і виховною метою. Для реалізації першої й
третьої з цих функцій факультативні заняття мають більше потенційних
можливостей, ніж класно-урочні заняття, що зумовлено передусім їх
організаційними особливостями (добровільність вибору, порівняно малий
кількісний склад груп, психолого-педагогічні особливості учнів).
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Що ж стосується особливого значення факультативних занять для
реалізації

продуктивного

навчання

фізики,

то

воно

пояснюється

можливостями їх інформаційної, розвивальної і професійно орієнтаційної
функцій на основі широкого, різнобічного інформування учнів, їх залучення
до нових видів діяльності. Через обмеженість навчального часу складно
задовольнити цю вимогу в повній мірі під час класно-урочних занять. При
цьому факультативні заняття мають значні резерви. Співвіднесення загальної
спрямованості доцільних впливів на особистість учня з визначеними
функціями факультативів свідчить, що такі впливи можуть бути здійснені
головним чином в процесі реалізації розвивальної функції факультативів.
Ось чому саме ця функція має стати провідною в закладах середньої освіти ІІ
ступеня й позначитися як на змісті факультативів, так і на їх організації.
Передусім зміст факультативів має орієнтуватися на тих учнів (а їх
більшість), які мають різнобічні інтереси, але ще не визначилися з головним,
а отже, повинен охоплювати різноманітність проблем, висвітлювати різні
сторони навколишнього світу, показувати учням, чим потрібно цікавитися і
що робити, задовольняти принцип науковості. Інформація має бути досить
глибокою й вірогідною, відповідати сучасному науковому розумінню
предмета розгляду, а обсяг і зміст знань такими, щоб, з одного боку,
відобразити інформацію, достатню для розуміння сутності наукової картини
світу, а з іншого — забезпечити доступність навчання, орієнтуватися на зону
найближчого розвитку. Водночас зміст факультативного навчання повинен
бути систематизованим таким чином, щоб учням легко було сприймати
великий обсяг інформації, систематизувати її (тобто структурувати в певний
спосіб відповідні наукові відомості). Зміст та структура факультативних
курсів та 7–9-х класів мають певні специфічні особливості. Основними
особливостями структурування змісту є забезпечення системності знань та
поєднання індуктивного та дедуктивного методів розгляду матеріалу з
переважанням дедуктивного, що дає змогу лаконічно викладати зміст. Щоб
досягти розвивальної мети факультативних курсів, доцільно передбачити в
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тому числі такі складові змісту: значення проблеми для людства (або
особистості); історичний розвиток проблеми; сучасний стан та перспективи;
досягнення з цієї проблеми в Україні; характеристика можливих способів
участі учнів у її розв'язанні. Виходячи з вікових особливостей учнів 7–9-х
класів, їх намагання реалізувати себе в конкретній діяльності, доцільно
організовувати для них факультативні заняття як теоретичного змісту, так і
практичного спрямування. У програмі факультативів обов'язково мають бути
відображені сучасні досягнення в галузі фізики, техніки і технологій. Тому
вони є вагомим доповненням до змісту курсу фізики, сприяють формуванню
інтересу до теоретичних знань і практичної діяльності. На факультативних
заняттях використовують різні методи навчання, але перевагу надають тим,
що привчають учнів до роботи з науковою і довідковою літературою
(підготовка рефератів з актуальних проблем науки, обговорення доповідей і
повідомлень, проведення експериментів тощо). Рівень навчальних досягнень
учнів доцільно оцінювати впродовж факультативного курсу, а залік
проводити в кінці його вивчення. Підсумкові оцінки, одержані учнем на
факультативних заняттях, доцільно враховувати під час його атестації.
Зрозуміло, що відвідування факультативних занять суттєво впливає на
ефективність навчання учнів фізики, оскільки знання та уміння, набуті на
факультативних заняттях, вони активно використовують на уроках, при
цьому здійснюється взаємозв'язок завдань, змісту і методів навчання в усіх
організаційних формах освітньої системи.
Такі методичні підходи до змісту факультативних занять в закладах
середньої освіти ІІ ступеня забезпечують їх раціональне узгодження зі
змістом курсу фізики, стимулюють прояви активності і свідомості учнів,
сприяють рефлексії освітніх потреб, розв’язку завдань опанування знань з
фізики та набуття практичного досвіду у розв’язанні конкретних наукових і
навчальних проблем. Можна стверджувати, що факультативні заняття – це
єднальна ланка між урочною та позаурочною роботою і сходинка від
засвоєння предмета до вивчення науки, засіб ознайомлення учнів з методами
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наукового дослідження. Отже, факультативні заняття є вагомим чинником у
реалізації продуктивного навчання фізики, оскільки забезпечують успішне
виконання його основних цілей.
Очевидно, що в рамках факультативних занять успішно реалізуються
інноваційні освітні моделі. Однією з таких моделей є семінарські заняття,
організовані спеціальним чином.
Семінарські заняття поділяють на підготовчі (просемінарські), класні
семінарські заняття, семінари-конференції. Просемінарське заняття —
перехідна від уроку форма організації пізнавальної діяльності учнів через
практичні й лабораторні заняття, в структурі яких є окремі компоненти
семінарської роботи, до вищої форми — власне семінарів. Розрізняють такі
види власне семінарських занять: розгорнута бесіда; доповідь (повідомлення)
—

обговорення

доповідей

і

творчих

робіт,

коментоване

читання,

розв'язування задач, диспут. Вчитель наперед визначає тему, мету і завдання
семінару, формулює основні та додаткові питання з тем, розподіляє завдання
між учнями з урахуванням їх індивідуальних можливостей, надає учням
допомоги у доборі інформаційних джерел, проводить групові й індивідуальні
консультації, перевіряє конспекти. Семінарська форма занять передбачає
обговорення проблем, що стосуються раніше прочитаної лекції або розділу
курсу. Готуючись до семінару, учні можуть працювати над повідомленнями з
окремих питань, проводити спостереження, збирати певний фактичний
матеріал, читати додаткову літературу, знайомитися з документами. Під час
заняття окремі учні виступають з доповідями та повідомленнями, а інші
доповнюють їх виступи, ставлять запитання, беруть участь у дискусії.
Важлива вимога до учнівських доповідей і повідомлень – наявність
невідомого іншим учням матеріалу, елементів власного дослідження.
Учитель спрямовує обговорення доповідей, ставить проблемні запитання, які
викликають

обмін

думками,

дискусію.

Семінарське

заняття

можна

організувати й таким чином: всі учні готують усі питання і виступають з
повідомленнями за бажанням або за викликом. Учитель також заохочує їх до
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пошуку додаткових матеріалів з теми, дослідницької роботи. Після вивчення
певного розділу курсу проводять підсумкові семінари. У підготовці до нього
використовують

більше

джерел

інформації:

тривалі

спостереження,

матеріали екскурсії/результати дослідів тощо. Доцільно також запрошувати
на такі заняття фахівців з обговорюваної проблеми. На завершення вчитель
аналізує та оцінює зміст доповідей, стисло характеризує виступи, за потреби
робить доповнення й виправляє помилки, радить учням, як працювати над
проблемою надалі, якщо вона їх зацікавила.
Для

прикладу

пропонуємо

процес

підготовки

і

проведення

підсумкового (узагальнюючого) семінару. За три тижні до семінару вчитель
знайомить учнів з провідною проблемою, ставить перед ними попередні
дидактичні завдання, ознайомлює їх з джерелами з проблеми. Для
раціональної організації та систематизації інформації учні ділять сторінки
розвороту зошита на чотири колонки. У першій записують головну думку
лекцій учителя, у другій і третій – самостійно здобутий матеріал, у четвертій
– власні думки та коментарі до прочитаного. Цю колонку заповнюють
безпосередньо під час семінару. Формують 6–8 тимчасових навчальних груп
(по 3–4 учні) залежно від дидактичних завдань уроку, сформованості їх
загальнонавчальних умінь та навичок. Учитель призначає координатора –
здібного, ерудованого, комунікабельного учня, якому передає управлінську
функцію. Заздалегідь створюють також арбітраж, що виконує дві функції:
журі (нараховує бали) і експертного органу (вирішує найбільш суперечливі
питання та ситуації) з батьків учнів, учителів, колишніх учнів, які свого часу
брали участь у таких заняттях. У кожній групі вчитель призначає
консультанта, з яким працює поглиблено: рекомендує складнішу літературу,
роз'яснює незрозумілі питання, передбачає суперечливі позиції, коментує
термінологію. Протягом першого тижня з консультантами учитель проводить
одну співбесіду, другого і третього – по 2–3. На прохання окремих
консультантів – індивідуально.
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За тиждень до семінару консультант організовує 2–З заняття для своєї
групи, під час яких з'ясовує характер прочитаного учнями матеріалу,
визначає спеціалізацію в групі. Під час семінару він виконує двояку роль:
надає іншим учням допомоги й періодично виступає від імені групи як її
учасник. У групах учитель проводить індивідуальні добровільні консультації
у формі ненав'язливих співбесід у неформальній обстановці. Кожна група
отримує домашнє завдання: виробити більш чи менш спільну думку з
головної

проблеми

семінару.

Координаторові

докладно

роз'яснюють

регламент, дають поради щодо змісту вступного слова, вчать вести дискусію
тощо. Напередодні заняття кабінет оформлюють відповідним чином , щоб
компактно розмістити групи, кожна з яких має прапорець з номером. За
партою — координатор. Уздовж стіни — парти для членів арбітражу, гостей.
На дошці записують тему семінару. У короткому вступному слові вчитель
доповнює попередні дидактичні завдання, вже відомі учням, а координатор
обґрунтовує актуальність теми. Відтак він пропонує кожній команді
визначити своє ставлення до проблеми (на виступ — 3 хв. «конкурс
колективної думки»). Після виступу останньої групи арбітраж протягом
хвилини радиться й називає кращу команду, вмотивовуючи своє рішення.
Команда, визнана кращою (група К), відтепер захищається. Координатор
пропонує решті команд ставити групі К запитання, пов'язані з колективною
думкою з головної проблеми (на підготовку — 1 хв.). Кількість запитань
необмежена. їх можуть ставити також члени арбітражу, гості, вчитель. Група
К відповідає. Мета цього етапу — підготовка до регламентованої дискусії.
Відтак координатор оголошує фазу оцінних реплік. Суть її в тому, що після
хвилинної наради команди повідомляють про своє ставлення до колективної
думки групи К з головної проблеми уроку та до її відповідей на запитання.
На цьому етапі семінару починаються мікродискусії кожної команди з
групою К. Якщо група К, незважаючи на перемогу в конкурсі думок, не
впоралася зі своєю роллю, координатор має право запропонувати її команді,
що посіла друге місце, і семінар починається ніби спочатку — із запитань
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новій групі К. За 15 хв. до закінчення учитель коротко визначає ступінь
реалізації дидактичних завдань, дає узагальнену оцінку знань учнів з теми.
Відтак оцінюється дискусійна частина уроку (кожна команда за п'ятибальною
системою). Вчитель називає кращі команди і найактивніших учасників.
Індивідуальні оцінки, як правило, не виставляють, оскільки вони потребують
детального аналізу й обґрунтування. Це робиться на під час тематичного
оцінювання.
Досвід переконує, що такий методичний підхід до проведення семінару
в рамках факультативних занять у значній мірі реалізує цілі і завдання
продуктивного

навчання

фізики,

оскільки

до

навчально-пізнавальної

діяльності залучаються всі учні класу, а підсумком такої діяльності стає
одержання позитивного навчального результату в конкретних умовах
шляхом формування мотивації у вигляді бажань, потреб, цілей у набутті
знань, розвитку вибіркової спрямованості на розв’язання конкретних
навчальних проблем.
Науковий фізичний гурток створюють з метою зацікавлення учнів до
вивчення фізики. Члени фізичного гуртка беруть участь у масових виховних
заходах, тематичних вечорах, конкурсах, олімпіадах, тижнях і місячниках
знань з фізики, випускають стіннівки та радіогазети, альманахи. Це сприяє
поглибленню знань і підвищує інтерес до фізики. Важливу роль відіграють
фізичні гуртки технічної спрямованості, метою яких є надання учням
допомоги в оволодінні певними видами практичної діяльності, набути знань
та навичок у певній технічній галузі. Важливо, щоб діяльність технічних
гуртків мала суспільне спрямування. Наприклад, члени радіогуртка, крім
вивчення радіоапаратури, можуть готувати радіопередачі в школі. Залучення
учнів до роботи наукового фізичного гуртка дозволяє застосовувати
комплексний підхід у формуванні їх мотивації до вивчення фізики,
здійснювати педагогічний вплив на мотиваційні процеси за різних форм
організації навчання фізики та на різних етапах навчально-пізнавальної
діяльності учнів, а, отже, підвищує рівень продуктивного навчання фізики.
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В умовах реалізації продуктивного навчання важливою формою
позаурочної роботи є навчальні екскурсії, головною метою яких є засвоєння
учнями знань у процесі сприймання предметів і явищ у природній
обстановці. Залежно від місця в навчальному процесі екскурсії поділяють: за
відношенням до навчальних програм – програмні та позапрограмні; за
змістом – тематичні й комбіновані; за часом проведення щодо матеріалу,
який вивчається – вступні, поточні, підсумкові. Підготовку до екскурсії
розпочинають заздалегідь. Виходячи зі змісту розділу курсу фізики, вчитель
визначає природні або виробничі екскурсійні об'єкти. При цьому він
виходить насамперед з того, щоб зміст екскурсії відповідав програмі з фізики
і вимогам безпеки, був доступним для розуміння учнів. Обираючи об'єкт
навчальної екскурсії, вчитель обов'язково має враховувати рівень технології
й технічної оснащеності підприємства, його можливості для розв'язання
актуальних

завдань

навчання

фізики

(політехнізація

змісту

освіти,

профорієнтація тощо). На етапі підготовки деталізується мета і складається
розширений план проведення екскурсії, В ньому відмічаються питання, з
яких будуть організовані спостереження в процесі проведення екскурсії,
опрацьовуються проблемні завдання для учнів, відбираються основні й
додаткові джерела інформації, готуються наочні посібники (схеми, таблиці,
фотографії) й необхідне обладнання (вимірювальні інструменти, гербарні
папки, олівці, блокноти, фотоапарат, компас і т. ін.). План екскурсії включає
види роботи учнів, перелік об'єктів спостереження, способи й форми
наступного опрацювання зібраного матеріалу, розрахунок часу. В плані
зазначаються також форми організації навчальної діяльності учнів — будуть
всі вони виконувати одну і ту саму роботу, об'єднаються в невеликі групи чи
виконуватимуть індивідуальні завдання. При цьому враховуються вікові та
індивідуальні можливості учнів, їхній попередній досвід екскурсійної
роботи.
Перед екскурсією вчитель проводить бесіду з учнями, під час якої
повідомляє їм дату, місце, мету, завдання й маршрут екскурсії, пояснює
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правила безпеки й поведінки на екскурсії, стисло характеризує екскурсійний
об'єкт, радить, за чим і як треба буде спостерігати, як і що записувати,
фотографувати,

як

рухатись

за

маршрутом.

Завдання

для

учнів

формулюються з розрахунку стимуляції їхньої активної діяльності під час
спостережень. Слід чітко, відповідно до вікових та індивідуальних
особливостей учнів розподілити обов'язки між ними. Якщо потрібно за
планом поділити учнів на ланки, То необхідно призначити ланкових і
довести завдання кожній ланці, виділити відповідальних за наочний посібник
і обладнання, старших на маршруті. Учитель повідомляє учням запитання,
відповіді на які вони мають одержати в ході екскурсії, й рекомендує їм
спеціальну додаткову літературу. План екскурсії за етапами її проведення,
вказівки щодо спостережень за об'єктами пізнання, та питання, які треба
з'ясувати, учні записують у робочі зошити, залишаючи під кожним пунктом
місце для фіксації вражень. Перед початком екскурсії необхідно також
проінструктувати учнів щодо способу опрацювання здобутої на цих заняттях
інформації, складання? письмових звітів, підведення підсумків.
Безпосередньо перед екскурсією вчитель складає її план і проводить
інструктаж. Він пояснює учням, як поводитися під час екскурсії, дає вказівки
щодо проведення самостійних спостережень і виконання певної навчальнопізнавальної діяльності. Перед проведенням екскурсії необхідною є
актуалізація знань учнів, тому вчитель дає учням завдання повторити
необхідний матеріал, почитати додаткову інформацію про об'єкт екскурсії.
Під час екскурсії вчитель або екскурсовод, використовуючи різні методи
(розповідь, пояснення, бесіда, спостереження) розкриває зміст теми екскурсії.
Бажано активізувати пізнавальну діяльність учнів методами бесіди та
спостереження, що сприяє цілеспрямованому сприйманню об'єкта вивчення.
Для цього на початку екскурсії слід дати загальну характеристику цього
об'єкта, а відтак організувати спостереження і виконання учнями практичних
завдань. Якщо екскурсія проводитиметься фахівцем у певній галузі
фізичного знання, то заздалегідь обмежується обсяг і рівень пояснень, щоб
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запобігти перевантаженню свідомості учнів спеціальною термінологією,
деталями, другорядним матеріалом. Рекомендується розкривати перед
учнями міжпредметні зв`язки. Для забезпечення єдності вимог щодо
характеру, змісту й порядку подання інформації про спостережувані об'єкти,
учитель заздалегідь повинен домовитись з екскурсоводом, що й за чим
демонструвати і як пояснювати учням процеси і явища.
Важливим є підсумковий етап екскурсії. Передусім це бесіда на самому
об'єкті, під час якої учні отримують відповіді на запитання, уточнюють певні
теоретичні й практичні знання з певної теми. Проте основна робота
проводиться на уроках фізики. За матеріалами екскурсії учні готують звіти.
Спостереження, зроблені під час екскурсії, вони використовують на
наступних уроках, вивчаючи відповідний матеріал. В кінці екскурсії,
незалежно від того, на яких об'єкта вона проводилась, учитель має
перевірити роботу учнів, чи все виконано за планом, чи зроблені записи,
зарисовки, виміри, чи відібрано потрібні експонати. Потім проводиться
заключна бесіда, на якій учитель відповідає на запитання учнів, з'ясовує їхні
враження від екскурсії і ставить завдання щодо оформлення її матеріалів (у
вигляді реферату, альбому, стенда і т. ін.). Важливе значення екскурсій
полягає в тому, що учні здобувають наочні знання в природних умовах,
отримують матеріал для подальших досліджень і спостережень, сприймають
явища в цілісності. Екскурсії також позитивно впливають на емоційну сферу
учнів.
Матеріали екскурсії доцільно використовувати на уроках з фізики.
Вони також можуть бути використані під час учнівської конференції, яка
проводиться в кінці вивчення теми чи розділу курсу. Використання
матеріалів екскурсії в процесі наступної роботи в школі значно підвищує її
ефективність,

сприяє

повнішій

реалізації

педагогічних

можливостей

екскурсії як навчального заняття.
Розробка методики організації і проведення навчальної екскурсії з
фізики здійснюється на основі загальних дидактичних закономірностей, але з
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урахуванням її особливостей (місце проведення, тема розділу фізики, рівень
підготовленості учнів тощо).
Ефективність навчальної екскурсії залежить насамперед від методичної
компетентності учителя фізики, який повинен скласти логічно-понятійну
схему її предметного змісту, здійснити конкретизацію змісту відповідно до
тих об'єктів, які є на місці екскурсії, визначити освітню, методологічну,
розвиваючу і виховну цілі екскурсії, відповідним чином підготувати учнів до
екскурсії та розробити для них систему завдань, які забезпечать усвідомлену
продуктивну навчально-пізнавальну діяльність.
В умовах продуктивного навчання важливого значення набувають
консультації. Потреба в консультуванні виникає в учнів з різних причин.
Нерідко вони стикаються з певними ускладненнями під час самостійного
опрацювання навчального матеріалу або виконання практичних завдань.
Правильно організована консультація допомагає подолати ці ускладнення.
Значна

методична

ефективність консультацій

полягає

в

тому,

що,

консультуючи учня, вчитель не дає готових відповідей, а спрямовує його
пізнавальну діяльність учнів таким чином, щоб учень самостійно зрозумів
питання, виконав завдання, збагнув сутність навчального матеріалу, виділив
зв’язки між явищами і закономірностями. На початку консультації з
конкретної теми доцільно запропонувати учню відповісти на запитання,
розуміння якого необхідне для опанування навчального матеріалу, який
викликав ускладнення. Це дає можливість вчителеві виявити прогалини в
знаннях учнів, порадити шляхи їх усунення.
2.8.

Інформаційно-комунікаційні

ресурси

підтримки

продуктивного навчання фізики
Домінуючою тенденцією розвитку сучасної цивілізації є її перехід до
інформаційного суспільства, в якому об’єктами і результатами праці
переважної частини населення стануть інформаційні ресурси та знання, що

168
відповідно

вимагає

ґрунтовної

підготовки

всіх

членів

соціуму

до

використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній
діяльності

[261].

На

сьогоднішній

день

досліджено

використання

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні багатьох шкільних
предметів, в тому числі і фізики. Проте, незважаючи на достатню кількість
досліджень

з

проблеми

впровадження

інформаційних

технологій

у

навчально-виховний процес з фізики, не усі методичні питання розроблені
досить детально, що ускладнює впровадження ІКТ в педагогічну практику.
Більш того, нині можна констатувати суттєве відставання системи освіти
України в галузі застосування ІКТ у навчанні. Очевидно, що повсюдному
впровадженню комп’ютерних технологій у процес навчання заважають
проблеми органічного поєднання методики традиційного навчання фізики та
інформаційно-телекомунікаційних технологій [262, 263, 264].
Нами

запропоновано

методичні

підходи

до

використання

інформаційно-комунікаційних ресурсів, які є найбільш ефективними в
реалізації продуктивного навчання фізики, та визначено їх методичні
функції. Одним різновидом веб-ресурсів є освітні блоги. Блог – це ресурс
(сайт, сторінка) в мережі інтернет, де кожна людина представляє особисто
себе, свої думки, інтереси, захоплення, знання власні уподобання. Цей блог
може виконувати не лише iнформaцiйну мету, a й контролюючу,
організуючу, пропедевтичну та розвиваючу. Можливості блогу полягають в
наступному: рекомендації для учнiв з вивчення тих чиiнших тем; перегляд
нaвчaльних вiдеофiльмiв з лекцiями, шляхом вбудовувaння їх в блог;
публiкaцiї

опитувaльникiв,

онлaйн-тестiв,

вбудовaних

кaлендaрiв,

рiзномaнiтних слaйд-шоу; повiдомлення про подiї в клaсi aбо нa уроцi; обмiн
корисними посилaннями нa ресурси Iнтернету; обмiн знaннями в сферi IКТ;
обмiну гaджетaми з рiзними функцiями (нaприклaд, iнтерaктивнa тaблиця
Менделєєвa); кориснi порaди бaтькaм, що цiкaвляться освiтою своїх дiтей;
роботa з обдaровaними дiтьми. Зa допомогою блогу вчитель може проводити
контроль тa оцiнювaння знaнь. Для цього ми використовуємо форми,
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створенi зaсобaми Google. Нa блозi можнa розмiстити не лише посилaння нa
зaвдaння, a й вбудувaти сaм опитувaльник. Вбудовувaння об’єктiв нa блог
дозволяє зекономити чaс нa пошуку тa зaвaнтaженнi зaвдaнь. Безпосередньо
перед уроком, нaвiть при невеликiй швидкостi інтернет-з’єднaння, вчитель
може зaвaнтaжити потрiбну сторiнку з контентом уроку тa прaцювaти з
об’єктaми. Другим важливим методичним засобом є дидaктичнi iгри,
створенi зa допомогою ресурсу Learning Apps.org (як приклaд). Цi iгри мaють
декiлькa рiзновидiв: пaзли, кросворди, знaйди пaру, тощо. Особисто ми
використовую цi iгри для aктуaлiзaцiї знaнь тa пiдвищення iнтересу учнiв до
предмету. Блог учителя фізики може стaти своєрiдним сховищем мaтерiaлiв
для оргaнiзaцiї сaмостiйної роботи учнiв. Це i додaтковi мaтерiaли з
дослiджувaної теми, нa пiдстaвi яких учнi можуть виконувати iндивiдуaльнi
зaвдaння. Це i ряд посилaнь нa ресурси по темi – своєрiднa точкa входу в
iнформaцiйний простiр мережi. Це i мультимедiйний контент – як мaтерiaл
для спостережень i сaмостiйних висновкiв, що дозволяє створити проблемну
ситуaцiю в навчанні фізики. Це i презентaцiї, якi створюються учнями i
взaємно рецензуються. Крiм того, у блозi можнa розмiщувaти своєрiднi
«aнонси» мaйбутнiх урокiв-семiнaрiв, дискусiйних урокiв, прaктикумiв,
урокiв контролю знaнь. Питaння до уроку, зрaзки зaвдaнь для мaйбутнiх
контрольних робiт з коментaрями щодо їх вирiшення, iнструкцiї, – все це,
розмiщене в єдиному просторi предметного блогу, сприяє бiльш чiткiй
оргaнiзaцiї освiтнього процесу. Aдже нaйчaстiше ми дaємо учням подiбнi
iнструкцiї в усній формі, внаслідок чого вони не зaвжди мaють можливiсть їх
повноцiнно осмислити, при необхiдностi – повернутися до них i перечитaти,
a це ознaчaє, що не зaвжди пiдготовчий етaп тaкого роду нaвчaльної роботи є
повноцiннимi зaбезпечує успiшності подaльшої роботи.
Дієвим засобом підвищення ефективності продуктивного навчання з
фізики є електронні підручники. Електронний підручник як комп’ютерний
педагогічний
представлення

програмний
нової

засіб,

інформації,

призначений,
що

у

доповнює

першу

чергу,

друковане

для

видання,
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використовується для індивідуального навчання і дозволяє в обмеженій
формі тестувати отримані знання та вміння учня. Використання електронних
підручників забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу
процесу

навчання,

представляє

теоретичний

матеріал,

забезпечує

тренувальну навчальну діяльність та контроль рівня знань, а також
інформаційно-пошукову діяльність, математичне та імітаційне моделювання
з комп’ютерною візуалізацією і сервісні функції при умові здійснення
інтерактивного

зворотного

зв’язку.

Тому

електронні

підручники

є

незамінним засобом реалізації продуктивного навчання.
Ще одним засобом ефективної реалізації продуктивного навчання та
його інтенсифікації є інтерактивна дошка. Сьогодні мережа Інтернет
пропонує безліч інтерактивних дошок серед яких Twiddla, WikiWall,
Scribblar, Stixy, Scriblink, FlockDraw. Серед них найперспективнішою та
найбільш вживаною є SMART Board.
Інтерактивну дошку можна використовувати протягом усього циклу
продуктивного навчання – як на окремих його етапах, так і при організації
різних форм роботи з учнями.
Нами запропоновано методичні підходи до використання інтерактивної
дошки в системі продуктивного навчання фізики на різних його етапах.
На етапі формування мотивації в учнів до діяльності щодо освоєння
нового матеріалу доцільно подавати на інтерактивній дошці матеріал (відео,
анімації, ілюстрації) для створення проблемних, пошуково-дослідницьких
ситуацій. Наприклад, при вивченні теми «Сила пружності» вчитель
демонструє учням анімацію, у якій відображено рух тягарця під дією на
нього стиснутої пружини. Перед переглядом учням дається установка:
спостерігати за тим, що буде відбуватися зі швидкістю тягарця. Із досліду
видно, що його швидкість змінюється. Тягарець починає рухатися після того,
як перерізана нитка. Отже, тіло змінює свою швидкість внаслідок дії на нього
стиснутої пружини. Виникає питання: яка сила, діє на тягарець з боку
деформованої пружини? Необхідно з’ясувати, чим обумовлена дана сила,
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дати її визначення, вказати точку прикладання, напрям сили. Такий діалог з
учнями передбачає виконання певних записів, малюнків, схем, графіків,
креслень. Завдяки інтерактивній дошці вчитель може активно коментувати
матеріал, виділяти, уточнювати, робити помітки поверх зображення,
додавати коментар, підкреслювати або виділяти необхідну інформацію,
робити прості й швидкі поправки у матеріалі; перенести об’єкт у інше місце
екрану або встановити нові зв’язки між об’єктами. На основі спостережень,
аналізу та порівняння учням пропонується сформувати тему й визначення
основні цілі заняття.
При

пояснені

нового

матеріалу

застосовують

мультимедійні

презентації, які сприяють підвищенню якості наочності, ілюстративності
викладу навчального матеріалу, систематизації, його візуальній насиченості,
що

сприяє

кращому

засвоєнню

матеріалу,

робить

урок

яскравим,

переконливим. Поєднання усної розповіді вчителя з демонстрацією
візуальних ресурсів і засобів зосереджує увагу учнів на найбільш суттєвих
моментах навчального матеріалу та підвищує рівень пізнавальної активності
учнів, забезпечує результативність продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності учнів.
Чинною навчальною програмою з фізики визначено, що об’єктами
оцінювання навчальних досягнень учнів є одиниці навчального змісту
шкільного курсу фізики – його компоненти: фізичне явища і процес; поняття,
зокрема поняття про фізичну величину; фізичний закон; фундаментальний
фізичний експеримент; фізична теорія; прилади та пристрої, механізми й
машини. До кожного з цих компонентів наводяться узагальнені системи їх
істотних ознак. Формування системи знань про кожний компонент змісту
шкільного курсу фізики передбачає засвоєння повного набору істотних
ознак, що створюють цілісне уявлення про нього, та пов’язаних з ним систем
дій.
Вивчення фізичних явищ. Для пояснення фізичного явища учні мають
усвідомити: зовнішні ознаки явища; умови, за яких спостерігається явище;
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сутність явища і механізм його проходження; визначення; зв’язок даного
явища з іншими; його кількісну характеристику; використання на практиці та
способи попередження можливої шкідливої дії явища. Застосування
мультимедійних засобів актуальне, перш за все, завдяки можливості
спостереження фізичних явищ, які небезпечно демонструвати у фізичному
кабінеті, складно спостерігати, оскільки їх перебіг пов'язаний із знанням
структури речовини на атомно-молекулярному рівні, або їх важко уявити,
зрозуміти. Мультимедійні засоби незамінні також при демонстрації
практичного використання явища, закону або закономірності. Наприклад,
при вивченні теми «Явище тяжіння» (7-ий клас) вчитель демонструє різні
прилади притягання тіл Землею. А от показати, що всі ці тіла притягують до
себе

Землю

можна

лише

мультимедійними

засобами.

Зокрема,

це

демонстрування приливів і відпливів в океанах і морях під дією місяця. Тут
виразними можуть бути факти щодо того як величезні маси води морів і
океанів двічі на добу піднімаються на висоти кількох метрів. А відповідні
максимуми рівня води «подорожують» поверхнею Землі вслід за зміною
положення місяця.
Вивчення фізичних величин та понять. Про фізичну величину учні
повинні знати: яку властивість тіл характеризує дана величина, її визначення,
визначальну формулу, яка це величина – векторна чи скалярна, одиницю
даної величини та методи вимірювання. Основною особливістю понять,
зокрема про фізичні величини, є їх абстрактний характер. Наприклад, основні
фізичні величини механіки − «маса», «сила», «механічна робота», «енергія»
не

мають

наочного

вираження,

а

виявляються

на

основі

аналізу

взаємозв'язків між об'єктами. Поряд з фізичними величинами у механіці
широко використовуються поняття, які не є кількісною мірою процесів і
явищ: механічний рух, траєкторія, система відліку та ін. Вводяться вони, як
правило, на основі інформаційно-ілюстративного прийому. Учнів знайомлять
з істотними ознаками даного поняття і ілюструють їх прикладами, дослідами
або пояснюють теоретично. Мультимедіа-об’єкти покликані полегшити

173
введення

абстрактних

понять,

фізичних

величин,

які

ілюструють

взаємозв'язок сутнісних, найбільш значущих сторін та властивостей
досліджуваних об'єктів, які не вдається показати в натурному експерименті,
зміну певного параметра у часі), відображають найважливіші властивості
об'єктів. Наприклад, при вивченні електричних явищ (8-ий клас) складним
для успішного засвоєння є поняття «відносної діелектричної проникності».
Проте завдяки інтерактивній дошці є можливість показати, що на практиці
заряджені тіла взаємодіють не лише у вакуумі або повітрі, але і в інших
середовищах. В такому разі учні переконуються, що різні середовища
здійснюють різний вплив на взаємодію одних і тих самих заряджених тіл і
що цей «вплив» можна кількісно оцінити і виміряти. Тому введення
відповідної цьому нової фізичної величини (відносної діелектричної
проникності) постає логічним кроком й сприймається учнями належним
чином.
Вивчення фізичних законів. Для пояснення фізичного закону учні мають
усвідомити: між якими явищами (процесами) або величинами закон
встановлює зв’язок, його формулювання, математичний вираз, досліди, що
привели до встановлення закону або підтверджують його справедливість,
врахування й використання на практиці та межі застосування закону.
Вивчення фізичних законів має смисл доповнити демонстрацією статичних
та динамічних моделей фізичних явищ та процесів як засобу відображення
змісту фізичних законів, дослідних фактів, що привели до встановлення
закону чи експериментальної перевірки його справедливості. Характерним
прикладом такої організації продуктивної навчально-пізнавальної діяльності
учнів із залученням інтерактивної дошки може бути урок на тему «Закон Ома
для ділянки електричного кола». Тут легко поєднується реальний і
віртуальний фізичний експеримент, що забезпечує розвиток емпіричного
мислення та процес його трансформації у мислення на теоретичному рівні.
Фундаментальний фізичний експеримент визначає усвідомлення таких
його істотних ознак: з якою метою проводиться дослідження, принципова
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схема дослідної установки, результати експерименту, висновки. Особливо це
є необхідним при вивченні основоположних (фундаментальних) дослідів:
Галілея (7-ий клас), Кулона (8-ий клас), Кавендіша (9-ий клас) та ін.
Важливою функцією фізичного експерименту є методологічна, яка розкриває
єдність теорії і практики, що дозволяє не тільки пояснювати фізичні процеси
і явища, але й прогнозувати їхні наслідки, кінцеві результати, що особливо
важливо в реальному застосуванні фізичних процесів у народному
господарстві. Комп'ютерні програми з використанням інтерактивної дошки
дозволяють наочно продемонструвати навіть ті явища і процеси, які не
можуть бути показані шляхом безпосереднього експерименту в шкільному
класі, наприклад, еволюцію зірок, ядерні перетворення, квантування
електронних орбіт. За допомогою моделей з віртуальної лабораторії, можна
змоделювати процеси, що відбуваються в циклотроні, мас-спектрометрі,
показати рух електронів в магнітному полі. Живий інтерес викликає в учнів
комп'ютерне моделювання на інтерактивній дошці, оскільки використання
комп'ютерної

моделі

на

уроках

фізики

дозволяє

замінити

діючу

експериментальну установку. Крім цього, комп'ютерна модель дозволяє
змінювати умови досвіду, втручатися в хід експерименту. Перед учнями
створюються нові проблеми, які їм цікаво вирішити самостійно. У ситуації,
що склалася вчитель і учень працюють як партнери. Учень активно прагне
отримати самостійно знання, вирішити виниклі проблемні ситуації,
працюючи при цьому з різними джерелами інформації, що призводить до
розвитку

його

інтелектуальних

і

творчих

здібностей.

За

змістом

демонстраційного матеріалу можна виділити дві групи демонстрацій:
комп’ютерна демонстрація явища: учням пред'являється модель явища в
природних умовах його перебігу; комп'ютерна демонстрація фізичного
експерименту: учням пред'являється модель роботи експериментальної
установки і спостережуваного на ній ефекту. Але моделювання різних явищ
ні в якому разі не замінює «живих» дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє
на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого матеріалу. Слід
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підкреслити, що комп’ютерна демонстрація фізичних явищ розглядається не
як заміна реального фізичного демонстраційного досліду, а як його
доповнення. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують
працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.
Вивчення фізичних теорій. Загальна характеристика фізичної теорії
містить: дослідні факти, які стали підставою розробки теорії; основні поняття
теорії; основні положення теорії; математичний апарат теорії; приклади
явищ, що пояснюються даною теорією; явища і властивості тіл (частинок)
передбачені теорією; межі застосування теорії. Під час вивчення фізичних
теорій особливу увагу слід приділяти експериментальній основі фізичних
теорій. Будь-яка фізична теорія будується на основі спостережень і дослідів,
коли ж теорія розроблена, досліди і спостереження дозволяють перевірити її
істинність. Деякі з цих дослідів легко продемонструвати у шкільних умовах,
показ же інших реалізувати складно чи взагалі неможливо. Значні
перспективи

в

реалізації

подібних

експериментів

мають

засоби

комп’ютерного моделювання. За допомогою статичних ілюстрацій чи
інтерактивних моделей можна візуалізувати структуру конкретної фізичної
теорії. Наприклад, при вивченні теорії будови атома (9-ий клас) завдяки
комп’ютерному моделюванню можна ефективно довести до рівня свідомості
будь-якого учня зміст досліду Е. Резерфорда та інших фундаментальних
фізичних дослідів, які мали місце на різних етапах становлення атомної
теорії будови речовини.
Вивчення фізичних приладів, технічних пристроїв та механізмів.
Загальна характеристика фізичного приладу повинна включати: призначення
приладу, принцип роботи, схему будови приладу (головні частини, їх
взаємодія), правила користування приладом та область його застосування.
Статичні ілюстрації, що є основою навчальних плакатів можуть лише
описувати динаміку будь-якого процесу, але не відтворювати її. У деяких
випадках на натуральних об'єктах не видно складових частин та їх взаємодії
(двигун внутрішнього згоряння, гідравлічний домкрат). Інтерактивна
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комп’ютерна графіка з анімацією, дозволяє показати те, що важко
сприймається на статичних малюнках, зокрема відобразити рухомі елементи
пристроїв або його окремих частин. Комп'ютерні симуляції роботи технічних
пристроїв чи їх систем зручно використовувати для демонстрації в динаміці
принципів дії технічних пристроїв, у яких неможливо побачити процес в ході
роботи механізму. Інструментальні середовища дозволяють організувати
діяльність з конструювання моделей технічних об'єктів з деякої сукупності
базових елементів. Наприклад, при вивченні теплових двигунів (8-ий клас)
застосування інтерактивної дошки дає змогу з’ясувати принципи роботи і
карбюраторного і дизельного теплових двигунів та в чому полягає спільне і
відмінне у їх роботі та згодом (у старшій школі) ефективно сформулювати
уявлення про циклові процеси та їх застосування у теплових машинах різних
типів. Перед проведенням практичних занять зі складання електричних кіл з
послідовним

та

паралельним

з’єднанням

провідників

є

можливість

здійснення навчального тренінгу в цій справі на інтерактивній дошці.
Перетягуючи вже готові елементи кола та з’єднуючи їх між собою, учні
коментують свої дії та пояснюють чому саме так, а не інакше треба
виконувати з’єднання. У випадку помилкової дії учня, інтерактивна модель
не виконає її. В цей час можна зробити аналіз помилок та їх виправлення. Що
добре, так це те, що за процесом складання кола спостерігають одночасно всі
учні класу. Прикладом може бути завдання: «Зібрати електричне коло за
вказаною схемою». У випадку правильного складання кола засвітяться
лампочки.
Однією з умов досягнення позитивних результатів продуктивного
навчання фізики є застосування різних способів закріплення знань, що
вимагають розумової активності учнів. Закріплення матеріалу може
відбуватися у формі практичних занять, що передбачають виконання завдань,
вправ, розв’язування задач, прикладів, відпрацювання практичних навичок,
здійснення самостійних робіт, виконання лабораторних робіт. Однією з
найважливіших ділянок роботи в системі продуктивного навчання фізики в
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школі є розв’язування фізичних задач. Розв’язування кожної задачі вимагає
подолання

певних

труднощів,

пов’язаних

з

розкриттям

причинно-

наслідкових зв’язків між явищами та величинами, які їх визначають. Під
керівництвом учителя учень проводить випробовування логічних схем і
мислених процесів, у результаті чого відкидається показне і виявляється
суттєве. Відповідно, у процесі систематичного розв’язування задач у корі
головного мозку хибні дії все більш гальмуються, а логічні побудови
перетворюються в динамічні стереотипи. Наприклад, у процесі розв’язування
задач з фізики, зокрема з розділу «Електродинаміка» учні розв’язують
фізичні задачі на розрахунок напруженості і потенціалу електричного поля,
взаємодію електричних зарядів, здійснену роботу під час переміщення
заряду, електроємність, електроємності при послідовному і паралельному
з’єднанні конденсаторів, енергію та густину електричного поля; задачі на
закон Ома для повного кола, розрахунок розгалужених електричних кіл з
різними елементами, шунту та додаткового опору, залежність питомого
опору провідників від температури, визначення роботи та потужності
електричного струму, закони електролізу; задачі на взаємодію магнітного
поля з провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили
Лоренца, (закон Біо-Савара-Лапласа), закон електромагнітної індукції,
розрахунок електричних кіл змінного струму з активним, ємнісним та
індуктивним опорами, коефіцієнта трансформації; задачі, застосовуючи
рівняння електромагнітних гармонічних коливань, на перетворення енергії в
коливальному контурі, взаємозв’язок швидкості поширення хвилі з її
довжиною і частотою. Багатьом учням важко за текстовими описами
створювати власні просторові образи. Але розуміння фізичної ситуації,
вміння її побачити – це вельми важливий фактор при розв’язуванні таких
задач, які потребують від учнів не лише знання основних формул.
Використання мультитмедійних ілюстрацій під час розв’язування фізичних
задач має на меті активізацію в учнів процесу мислення. Такими рисунками
можуть бути, наприклад, зображення фізичної ситуації в різні моменти часу,
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або в різних системах відліку. Під час закріплення матеріалу також можна
використати елементи комп’ютерної гри. Наприклад при вивченні теми
«Сполучені посудини» запропонувати учням (7-го класу) провести корабель
через шлюзи.
Для реалізації виконання лабораторних робіт доцільно застосовувати
інтерактивну дошку для

обробки учнями експериментальних даних

(побудова графіків, таблиць тощо). Зокрема, при вивченні механіки, законів
Ома, законів геометричної оптики, газових законів доводиться багато
креслити. Креслення в учнів не завжди виходять охайними, багато часу йде
на їх вимальовування. Але, скориставшись командою, і готовими фігурами
креслення наносить на інтерактивну дошку, після чого з ним можна
виконувати будь-які перетворення відповідно до умов завдання або його
розв’язання. Зокрема, для того щоб учні сприймали графіки не тільки як
математичну залежність

одних

фізичних

величин

від

інших,

а

й

усвідомлювали фізичний зміст цих закономірностей, доцільно введення
графіків пов’язати із фізичними явищами, процесами, у яких виявляються
дані закономірності. Так, введення графіку швидкості рівномірного руху в 7
класі

(згідно

чинної

шкільної

програми)

супроводжується

рядом

демонстрацій на інтерактивній дошці. Наприклад, демонструється рух
автомобіля. З точки зору спостерігача, зв’язаного з ним, автомобіль
залишається

на одному місці,

а оточуюче

середовище

змінюється

(переміщується). Учні відповідають на запитання: чи рухається автомобіль і
чому? За яких умов автомобіль рухатиметься рівномірно? Актуалізуються
знання учнів про швидкість рівномірного руху, зокрема, їм пропонується
відповісти на запитання: як можна графічно показати, що швидкість
автомобіля

не

змінюється?

Повторюється

попередня

демонстрація.

Додатково під автомобілем зображується вектор швидкості. Висувається
задача: як на графіку відобразити те, що швидкість рівномірного руху не
змінюється? Демонструється і пояснюється наступне: той факт, що
швидкість автомобіля не змінюється за значенням, можуть підтвердити
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покази спідометра – його покази у різні моменти часу не змінюються.
Вчитель акцентує увагу учнів на тому, що спідометр і прилад часу зображені
окремо. Прилад часу подаватиме світлові сигнали через однакові інтервали
часу й одночасно вказуватиме порядкові номери цих інтервалів, починаючи
із цифри «0». На осі ординат відкладатимемо значення швидкості, а на вісі
абсцис – час. Швидкість і час вимірюватимуться в умовних одиницях.
Початок спостережень за рухом автомобіля вказує сигнал приладу часу, на
ньому одночасно зі світловим сигналом з’явиться цифра «0». Моменту
початку спостережень на графіку також відповідає цифра «0». На малюнку
через рівні інтервали часу будуть зображуватись точки, які вказують
значення швидкості, що відповідає кожному моменту часу. Демонструється
побудова точок графіку. Одночасно з першим сигналом з’являються покази
спідометра і перша точка графіку. Для підкреслення відповідності значення
швидкості окремим моментам часу, використовується такий прийом:
одночасно з появою показу спідометра на осі ординат проводиться відрізок
прямої, що вказує на значення швидкості. Кожному сигналу приладу часу
відповідає поява на осі абсцис номера порядку сигналів, а під нею – світлова
точка. Указується, що значення швидкості відповідають будь-яким моментам
часу руху й ці значення однакові. На це вказує графік – пряма лінія, що
з’єднує відмічені точки. Повторюється попередня демонстрація. Додатково
точки графіку з’єднуються відрізком прямої.
Практично на кожному уроці фізики, на тому чи іншому його етапі
виникає

необхідність

використання

таблиць.

Інтерактивна

таблиця

заповнюється учнями в завданні на відповідність, наприклад, в лівому
стовпчику заздалегідь внесені назви фізичних величин (кількість теплоти,
початкова температура, питома теплоємність речовини, кінцева температура,
маса, зміна температури, питома теплота згоряння палива, питома теплота
пароутворення, теплота плавлення і кристалізації), в середньому – учні на
уроці самі записують маркером їх позначення, користуючись інструментом
«перо», в правому – заздалегідь безладно записані одиниці вимірювання

180
фізичних величин. Користуючись інструментом «лінії», учні співвідносять
дані перших двох стовпців з третім і відображають відповідь у вигляді
стрілки. Інтерактивна таблиця цікавіша учням в процесі роботи: особливо їх
приваблює інтерактивна функція «закрита клітинка» деякою таємничістю,
загадковістю і стимулює пошук рішення прихованого елемента. Ця функція
сприяє розвитку мислення.
На уроках узагальнення та систематизації знань доцільно використати
інтерактивну дошку як засіб контролю діяльності учнів. Позитивні аспекти
проведення контрольних заходів пов’язані з прискоренням процедури
проведення контролю знань та виставлення оцінки, постійного зберігання
результатів тестування, використання тестів учнями для самоконтролю й
підготовки до всіх видів контролю знань. Використання інтерактивної дошки
для контрольних заходів інтенсифікують діяльність вчителя, оскільки
зменшуються витрати часу на перевірку й оцінювання, пришвидшується
розробка нових та поновлення існуючих тестів, оперативно отримується
інформація про складність завдань, здійснюється швидкий доступ до
результатів тестування.
Рефлексія. З метою організації продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності учнів в кінці кожного уроку можна запропонувати заповнення
листа «Знаю – Хочу знати – Дізнався». Дана вправа є потужним
мотиваційним

чинником,

який

стимулюватиме

учнів

до

подальшої

дослідницької діяльності. Після заповнення листа учням пропонується
голосно зачитати свої записи, а потім вчитель збирає заповнені листи та
просить записати домашнє завдання у вигляді пошуку інформації, згідно
описаної учнем у колонці «Хочу дізнатися» та приготувати презентацію.
Розглядаючи інтерактивну дошку як елемент інтерактивної технології
та засіб продуктивного навчання, можна зробити висновок, що її можна
використовувати протягом усього уроку, на окремих його етапах і при
організації

різних

форм

роботи

з учнями.

Особливості

організації

продуктивного навчання з фізики в основній школі із застосуванням
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інтерактивної дошки (SMART Board) дозволяють: аналізувати навчальну
інформацію, урізноманітнювати порядок подання матеріалу, співвідносити
обсяг між теоретичним та практичним матеріалом, творчо підходити до
засвоєння навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш
доступним; навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати;
доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати; навчитися
слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; моделювати різні
соціальні ситуації; збагачувати власний соціальний досвід через включення в
різні життєві ситуації і переживати їх; вчитись будувати конструктивні
відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів,
розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу; знаходити спільне
вирішення проблеми; розвивати навички проектної діяльності, самостійної
роботи, виконання творчих робіт.
Як бачимо, інтерактивна дошка, підключена до комп’ютера або
проектора, дозволяє створювати необхідне для ефективного продуктивного
навчання мультимедійне середовище, в якому успішно реалізуються
можливості презентацій, демонстрації даних з Інтернету, комп’ютера або
будь-якого

іншого

інформаційного

носія.

Величезною

перевагою

інтерактивної дошки є можливість візуалізації графічної і текстової
інформації, коригування і збереження даних, що особливо важливо в
продуктивному навчанні фізики. У наш час на допомогу вчителю фізики є в
наявності значна кількість навчаючих програм, розрахованих на роботу з
інтерактивними дошками. І що важливо: освоївши їх функції, вчитель зможе
самостійно розробляти дидактичні матеріали, адаптовані до можливостей до
можливостей того або іншого класного колективу.
Очевидно, що перехід до інтерактивних технологій дозволить значно
підвищити

рівень

продуктивного

навчання

фізики.

Таким

чином,

використання інформаційно-комунікаційних технологій у продуктивному
навчанні фізики не обмежується лише розв’язанням конкретних педагогічних
завдань, а й має значні дидактичні можливості для активізації пізнавальної
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діяльності.

Продуктивна

навчально-пізнавальна

інформаційно-комунікаційних

технологій

може

діяльність
бути

засобами

організована

в

наступних напрямках: послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного
матеріалу;

закріплення

навчального

матеріалу,

який

вивчається

традиційними методами; опанування змісту явищ і процесів за допомогою
імітаційного комп'ютерного моделювання; закріплення вивченого матеріалу
за допомогою спеціально розробленої тестової системи; перевірка умінь та
навичок розв'язування задач; виконання віртуальних лабораторних робіт;
підготовка до використання реальних лабораторних робіт; здобуття
довідкової інформації (робота з довідковою системою, інформаційнопошуковою системою, базою даних). На уроці фізики всі ці напрямки мають
вагоме значення, адже завдяки ним підвищується рівень пізнавальної
активності учнів. Проведення уроків при комплексному застосуванні
продуктивних

та

інформаційно-комунікаційних

технологій

забезпечує

набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вмінь розвивати
інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нові знання та
працювати з різними джерелами інформації.
Проте слід відзначити: наявність комп’ютера на уроках фізики ще не є
запорукою успішного опанування учнями відповідними знаннями. Завдання
комп’ютеризації фізичної освіти потребує більш ґрунтовних підходів до їх
розв’язання, а саме: зміни моделей навчання, модернізації методичних
систем у контексті нових інформаційних технологій навчання. Як основні
перспективи

використання

інформаціно-комунікаційних

технологій

в

продуктивному навчання фізики можна виокремити такі: формування
предметної компетентності учнів з фізики в процесі навчання і в позаурочній
діяльності;

підвищення

мотивації

до

навчання;

оволодіння

учнями

комп'ютерною грамотністю, підвищення рівня комп'ютерної грамотності
вчителя;

організація

самостійної

та дослідницької

діяльності

учнів;

створення власного банку навчальних та методичних матеріалів, готових до
використання у навчально-виховному процесі; розвиток в учнів сучасного
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стилю мислення, пізнавальних здібностей; привабливість для учнів уроків
фізики з використанням звичних для них засобів одержання інформації.
На жаль, слід відзначити, що готовність більшості вчителів до
використання інформаційно-комунікаційних ресурсів підтримки навчання
фізики, особливо продуктивного навчання, є низькою. На першому місці у
виникненні цієї проблеми знаходиться недостатня методична компетентність
вчителя та його технічна неграмотність. Проте інформаційно-комунікаційні
засоби продуктивного навчання фізики є найбільш перспективними у
напрямку забезпечення його інноваційності.
2.9.

Реалізація

наскрізних

змістових

ліній

ключових

компетентностей в системі продуктивного навчання
Важливим завданням освіти є формування цінностей, необхідних для
успішної

самореалізації

компетентностей,

виховання

відповідальних

громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї
діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі
інтелектуального,

економічного,

творчого,

культурного

потенціалу

українського народу. Розв’язанню цього завдання сприяє реалізація
наскрізних змістових ліній ключових компетентностей.
Наскрізні змістові лінії відображають провідні соціально й особистісно
значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання
учнів. Наскрізні змістові лінії спільні для всіх навчальних предметів, є
засобом

інтеграції

навчального

змісту,

корелюються

з

ключовими

компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і
світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих
ситуаціях. Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному
трактуванні навчального змісту тем і не передбачає будь-якого його
розширення чи поглиблення. Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає
загальні

закономірності

перебігу природних

явищ, закладає

основи
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світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне
обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім
наукового, має важливе соціокультурне значення, вона стала невід’ємною
складовою

загальної

культури

високотехнологічного

інформаційного

суспільства. Тому навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня
спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового
світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науковоприродничої (як галузевої) та ключових компетентностей.
До наскрізних змістових ліній відносяться такі:
Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на
формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної
свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля
і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для
майбутніх поколінь [265].
Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме
формуванню свідомого члена громади і суспільства, який розуміє принципи і
механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає
загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними
критеріями і почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.
Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров’я і безпека»
прагнуть сформувати учня як духовно, емоційно, соціально і фізично
повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового
способу життя і формувати безпечне життєве середовище.
Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на
розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному
швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим
поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення
заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).
Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки й
методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки й
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виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення
шкільного курсу фізики як навчального предмета. Завдяки цьому в структурі
освітньої

галузі

«Природознавство»

фізика

відіграє

роль

базового

компонента природничонаукової освіти й належить до інваріантної складової
загальноосвітньої підготовки учнів в закладах середньої освіти ІІ ступеня.
Нами виокремлено питання фізики, що належать до наскрізних
змістових ліній і можуть бути найбільш ефективно сформовані в процесі
продуктивного навчання фізики. Наскрiзними змiстовими лiнiями фізичного
компоненту є категорiальнi структури, що узгоджуються з загальними
змiстовими лiнiями освiтньої галузi «Природознавство», а саме:
–

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання.

–

Речовина і поле. Будова речовини і структурні рівні фізичного

–

Гравітаційне поле. Електромагнітне поле. Світло.

–

Рух і взаємодії. Фундаментальні взаємодії. Фізична суть

світу.

механічних, теплових, електромагнітних, оптичних, ядерних явищ.
Фізика разом з іншими навчальними предметами робить свій вагомий
внесок у формування наскрізних ліній ключових компетентностей. Зокрема,
науково-природничої

компетентності,

що

є

базовою

в

галузі

природознавства. У процесі навчання фізики також відбувається становлення
математичної компетентності під час розв’язування розрахункових та
графічних

задач,

інформаційно-комунікаційної

компетентності,

що

передбачає уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології,
електронні освітні ресурси та відповідні засоби для виконання навчальних
проектів, творчих, особистісних і суспільно значущих завдань. Громадянська,
загальнокультурна й здоров’язбережувальна компетентності формуються під
час

вивчення

історично-наукового

матеріалу,

що

розкриває

процес

становлення фізики в Україні як поступову і наполегливу реалізацію ідей
видатних представників української фізичної науки. Саме в процесі навчання
фізики забезпечується становлення наукового світогляду й відповідного
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стилю мислення учнів, як основи формування активної життєвої позиції в
демократичному суспільстві, орієнтованої на загальнолюдські цінності,
дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до
навколишнього світу [67].
Проте сучасні шкільні підручники місять недостатнє змістове
наповнення для виконання важливого завдання реалізації наскрізних ліній
ключових компетентностей. Саме тому і постала необхідність створення
таких електронних засобів навчання з фізики, які б були максимально
пристосовані до потреб учнів та їх умов навчання, підвищували ефективність
проведення занять та забезпечували якість знань, а також допомагали у
реалізації змістових ліній ключових компетентностей. Отже, на першому
етапі створення електронного посібника ми визначили тематику, склад
досліджуваних блоків і розділи предметної області, архітектуру продукту,
методи організації інтерактивної взаємодії. Для розробки програмного
продукту було обрано середовище Exelearning. Даний програмний засіб є
вільно поширюваним, дозволяє створювати навчальні продукти, що
складаються з текстових матеріалів, Java-аплетів, імпортувати матеріали
зовнішніх web-сайтів, дає можливість вставляти тестові завдання різного
типу,

включаючи

питання

з

відкритою

відповіддю,

для

перевірки

викладачем, дозволяє упаковувати навчальні матеріали відповідно до
стандарту SCORM, володіє досить простим інтерфейсом і є не вимогливим
до апаратних ресурсів комп’ютера. На а другому етапі було деталізовано
структуру та сформовано зміст розділів продукту, вироблено основні ідеї
методів подання предметної області в інтерактивному мультимедійному
середовищі, описано функціональні можливості продукту і дії користувача.
Деталізовано структуру інтерфейсу, створено необхідні мультимедійні
компоненти і моделюючі програми. На третьому етапі було створено
програмний продукт. На четвертому етапі проводилося тестування, а також
редагування текстової інформації. Оформлено супровідну документацію –
інструкцію користувача та методичні вказівки щодо застосування продукту в
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навчальному процесі. На п’ятому етапі – здійснено апробацію електронного
посібника в навчальному процесі.
Розроблений електронний посібник «Фізика – 7 клас. Розділ: Взаємодія
тіл. Сила» містить наступні складові блоки: тема; теоретичний матеріал;
приклади розв’язування задач; вправи; тести; домашнє завдання; лабораторні
роботи; енциклопедична сторінка; довідковий матеріал; цікава фізика;
підсумковий тестовий контроль; глосарій.
Блок «Тема» складається з теоретичного матеріалу, прикладів
розв’язування задач, вправ, тестів та домашнього завдання.
Блок «Теоретичний матеріал» містить матеріали теми розділу, що
вивчається, включаючи малюнки, таблиці і графіки.
Блок «Приклади розв’язування задач» включає типові задачі теми з
детальними поясненнями розв’язування.
Блок «Вправи» складається з завдань, які виносяться на самостійне
розв’язування або розв’язування під час уроку.
Блок «Тести» містить завдання відкритої форми або завдання з
вибором однієї правильної відповіді з теми розділу.
Блок «Домашнє завдання» складається з завдань та задач, які
рекомендовані для самостійного виконання вдома.
Блок «Лабораторні роботи» включає лабораторні роботи з розділу.
Складається з інструкцій до виконання роботи та відео, що демонструє
виконання лабораторної роботи.
Блок «Енциклопедична сторінка» містить відомості про видатних
науковців, які зробили внесок у розвиток науки, та інші енциклопедичні
матеріали.
Блок

«Довідковий

матеріал»

складається

з

таблиць,

додатків,

допоміжної літератури з гіперпосиланнями на Інтернет-джерела.
Блок «Цікава фізика» містить навчальні фільми, мультфільми, ролики,
презентації, що можуть бути пов’язані з будь-яким блоком гіперпосиланнями
або використовуватися окремо.
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Блок «Підсумковий тестовий контроль» містить тестові завдання по
всім темам розділу і може використовуватися як тематичний контроль.
Враховуючи те, що, як було зазначено вище, реалізація наскрізних
змістових ліній полягає у відповідному трактуванні навчального змісту тем і
не передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення, використання
електронного посібника на уроках з фізики є як ніколи актуальним. Адже,
використовуючи наш посібник, ми маємо можливість оновлювати контент,
якщо відбуваються зміни у навчальних програмах та отримано нові
результати досліджень або експериментів, з метою удосконалення посібника
як засобу навчання. Тому електронний посібник як мультимедійний ресурс
перетворюється саме в засіб вирішення будь-яких навчальних задач, зокрема
формування ключових компетентностей.
Розглянемо методику використання електронного посібника для
підвищення рівня продуктивного навчання фізики та реалізації змістових
ліній ключових компетентностей на прикладі вивчення учнями 7-го класу
розділу фізики «Взаємодія тіл. Сила».
Під час вивчення нової теми розділу теоретичний матеріал, вправи та
тестові завдання доповнюються прикладами та завданнями, які допоможуть
реалізувати змістові лінії ключових компетентностей (рис. 2.4, рис. 2.5, рис.
2.6).
Наприклад, вивчаючи тему «Тиск твердих тіл на поверхню. Сила
тиску» учням пропонується переглянути відео із блоку «Цікава фізика» –
«Правила поведінки на льоду» (рис. 2.7), а потім дати відповідь на питання:
«Під час руху через водойму ви помітили, що лід почав руйнуватися. Чому
це сталося і що потрібно зробити? Що відбудеться після ваших дій? Якщо це
сталося з іншою людиною, якими будуть ваші дії?». Реалізується наскрізна
змістова лінія «Здоров’я і безпека» та «Громадянська відповідальність».
Учням пояснюється, що великий тиск призводить до руйнування криги,
прийнявши горизонтальне положення тиск рівномірно розподіляється на всю
площу тіла.
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Рис. 2.4. Приклад подання теоретичного матеріалу

Рис. 2.5. Приклад вправ

Рис. 2.6. Приклад тестів
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Рис. 2.7. Відео із блоку «Цікава фізика»
Приклади задач, що розв’язуються під час уроку та задачі для
розв’язування вдома також містять відповідне змістове наповнення (рис. 2.5,
рис. 2.8, 2.9).

Рис. 2.8. Приклади розв’язування задач

Рис. 2.9. Домашнє завдання
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Історичні довідки про становлення фізики як науки та вклад в її
розвиток вітчизняних та зарубіжних науковців можна переглянути у блоці
«Енциклопедична сторінка» (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Енциклопедична сторінка
Усі потрібні сталі величини для розрахунків містяться у блоці
«Довідковий матеріал» і дозволяють учням швидко знаходити необхідні дані
(рис. 2.11). Основні визначення термінів та пояснення означень наведені у
блоці «Глосарій» (рис. 2.12).

Рис. 2.11. Довідковий матеріал
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Рис. 2.12. Глосарій
Важливою особливістю електронного посібника є його індивідуальна
орієнтація на учня, спрямованість на продуктивну пізнавальні діяльність,
інтеграцію спеціальних і загальнонавчальних умінь. Робота з посібником
відрізняється

високим

ступенем

евристичності

при

моделюванні

пізнавальних ситуацій і подоланні навчальних ускладнень. Змістове
наповнення електронного посібника розроблене з урахуванням принципу
доступності, що має значні можливості у напрямку формування мотиваційної
спрямованості і активності учнів. При побудові змісту враховано також
необхідність інтеграції теоретичної і діяльнісної складових в навчанні.
Електронний

посібник

забезпечує

для

учнів

можливості

подолання

навчальних ускладнень в процесі розвитку пізнавальних дій, механізм
керування якими закладено у його структурі. Особливого значення приділено
дотриманню співвідношення між змістом курсу фізики та змістом
пізнавальних дій учнів. Таким чином, педагогічно доцільне і виважене
впровадження електронних засобів з відповідним змістовим наповненням в
системі продуктивного навчання фізики забезпечує розвиток інтелектуальних
умінь учнів, підвищення рівня їх предметної компетентності з фізики, а
також

сприяє

компетентностей.

формуванню

наскрізних

змістових

ліній

ключових
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
1.

Запропоновано

авторське

тлумачення

терміну

«продуктивне

навчання фізики». Здійснено порівняльний аналіз цілей та змісту діяльності
вчителя і учнів в репродуктивному і продуктивному навчанні фізики, а також
їх результатів. Визначено принципові особливості продуктивного навчання
фізики та доведено необхідність розроблення його методичних засад як
ефективної інноваційної освітньої моделі.
2. Запропоновано методичні засади продуктивного навчання фізики,
спрямовані на забезпечення сучасних вимог до визначення результативної
складової змісту навчання. Вперше запропоновано методичну систему
продуктивного навчання фізики, яка передбачає його послідовне і
систематичне проектування.
3. Вперше запропоновано модель уроку в продуктивному навчанні
фізики, що відображає побудову освітнього середовища, призначеного для
цілеспрямованого

формування

основ

продуктивних

дій.

Розроблено

навчально-методичний комплект «Фізика в закладах середньої освіти ІІ
ступеня: продуктивне навчання».
4. Розроблено мультимедійний супровід продуктивного навчання
фізики на основі змістових та емпіричних узагальнень. Розроблено комплекс
педагогічних методів і прийомів, які сприяють становленню в учнів
навчальної діяльності інноваційного типу. Запропоновано методичні підходи
до

формування

продуктивної

навчальної

діяльності

учнів

засобами

інноваційних технологій.
5. Запропоновано методичні підходи до використання інформаційнокомунікаційних ресурсів, які є найбільш ефективними в реалізації
продуктивного навчання фізики. Виокремлено питання фізики, що належать
до наскрізних змістових ліній і можуть бути ефективно сформовані в процесі
продуктивного навчання фізики та запропоновано методичні підходи до їх
формування засобами електронного посібника.
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РОЗДІЛ 3.
ПЕРЕВІРКА ДОСЛІДНОЇ МЕТОДИКИ ПРОДУКТИВНОГО
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
3.1. Методика педагогічного експерименту
Аналіз

психолого-педагогічної

і

науково-методичної

літератури,

навчальних програм та підручників з фізики, які використовуються в
освітньому процесі, а також цілеспрямоване вивчення практичної діяльності
вчителів фізики загальноосвітніх шкіл показали відсутність системного
дослідження, в якому були б обґрунтовані дидактико-методичні засади
організації продуктивного навчання фізики учнів та розроблена відповідна
цьому функціональна-педагогічна модель такої діяльності. Вирішення цієї
проблеми обумовило проведення експериментального дослідження, в ході
якого було розроблено та опробовано пропоновану нами методичну модель
організації продуктивного навчання учнів у процесі вивчення фізики.
Дослідження проблеми організації продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності учнів з фізики здійснювалося поетапно упродовж 2015–2018 р.р.
На першому етапі – констатувальному (2015–2016 рр.) здійснювався
теоретичний аналіз спеціальної, психолого-педагогічної й методичної
літератури з досліджуваної проблеми, для з’ясування стану розробленості
обраної теми дослідження, визначення досі нерозв’язаних проблем, вивчення
досвіду організації навчального процесу за традиційною системою освіти та
можливості її модернізації.
Для виконання завдань констатувального експерименту проводились
власні діагностичні дослідження: відвідувалися та аналізувалися уроки
фізики, проводився збір діагностичного матеріалу, вивчався та аналізувався
досвід вчителів. Спостереження за організацією навчально-виховного
процесу з фізики дало можливість вивчити проблеми формування ключових і
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предметної компетентності учнів з фізики; варіативність й альтернативність
моделей організації навчального процесу з фізики.
На основі проведеного аналізу стало можливим сформувати робочу
гіпотезу дослідження та визначити необхідність проведення пошукового
експерименту.
У процесі перевірки гіпотези було визначено становлення і розвиток
концепції продуктивного навчання в теорії і практиці загальної середньої
освіти, психодидактичні та методологічні аспекти організації продуктивної
навчальної діяльності учнів у процесі навчання фізики в основній школі,
провідні види навчальної діяльності учнів з фізики як основні напрями
практичної реалізації методології продуктивного навчання, використання
яких у навчальному процесі сприяло підвищенню рівня навчальних
досягнень учнів. Аналіз дозволив визначити особливості даного процесу,
врахування яких необхідне в організації продуктивного навчання.
Другий етап – пошуковий (2016–2017 рр.). У результаті пошукового
етапу було сформульовано організаційно-педагогічні (методичні) умови
реалізації методології продуктивного навчання у процесі вивчення фізики, а
також

виокремлено

та охарактеризовано

теоретико-методичні

засади

побудови методичної системи організації продуктивного навчання фізики.
Зясовано мотиваційний, цільовий, змістовий, діяльнісно-поведінковий,
рефлексійно-оцінювальний
сформулювати
представлене

компоненти

концептуальне
авторською

цієї

розуміння

моделлю.

системи.

Це

дозволило

розв’язання

цієї

проблеми,

Розроблення

та

конструювання

дидактико-методичного наповнення цієї моделі ми здійснювали в контексті
організації продуктивного навчання учнів на уроках фізики на основі
змістових і емпіричних узагальнень та формування продуктивної навчальної
діяльності учнів засобами ігрових технологій і позаурочної роботи з фізики.
Таке структурування дидактико-методичних матеріалів відповідає «ідеї
наскрізного формування» і зокрема організації продуктивної навчальої
діяльності учнів упродовж вивчення фізики в 9 класах. На даному етапі
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здійснено аналіз навчальних ресурсів підтримки продуктивного навчання
фізики:

навчальної

програми,

навчальних

підручників

з

фізики,

інформаційно-комунікаційних ресурсів.
Пропоновані нами методичні матеріали щодо організації продуктивного
навчання фізики на основі кожного із виокремлених змістових (науковиий
факт, фізичне явище, фізична величина, фізичний закон, фізчна модель,
фізична теорія) та емпіричних (експериментування, розвязування задач,
виконання навчального проекту, навчальної практики у формі навчальної
екскурсії) узагальнень було апробовано в реальній освітній практиці
особисто дисертантом (як учителем фізики в ЗОШ № 5 і ЗОШ № 11 м.Умані),
а також учителями фізики шкіл, які у майбутньому було обрано в якості
експериментальних.
Третій етап – формувальний експеримент (2017-2018 н.р.) – полягав у
перевірці ефективності впровадження теоретичних і методичних засад
організації продуктивного навчання фізики в закладах загальної середньої
освіти в умовах реального освітнього процесу відповідно до робочої гіпотези
дослідження.
В цілому, для кожного із зазначених вище етапів педагогічного
експерименту, було визначено конкретні методи дослідження і способи
перевірки його ефективності. Це забезпечило достовірність отримуваних
результатів.
Внаслідок педагогічного експерименту зроблено загальні висновки (у
відповідності із завданнями дослідження), сформульовано висновки щодо
подальших наукових пошуків на основі результатів проведеного нами
дослідження.
В експериментальній роботі брали участь 310 учнів 9-их класів (Ne=144
в експериментальній групі і Nк=166 в контрольній групі). При таких
кількостях учасників експерименту доцільним є використання t-критерію
Стьюдента, оскільки об’єми незалежних вибірок Ne=144 і Nк=166 більше 30,
тому вибіркові середні розподілені нормально.
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Таблиця 3.1
Загальний кількісний склад учнів 9-их кл. закладів середньої освіти
Заклади середньої освіти
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №11, м. Умань
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9, м. Умань
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5, м. Умань
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5, м. Жашків
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – природничоматематичний ліцей, м. Тетіїв
Загальна кількість

ЕГ
(класів/учнів)
2/60
1/23
1/24

КГ
(класів/учнів)
2/65
1/28
2/53
-

2/37

1/20

6/144

6/166

Визначальноою умовою розподілу закладів загальної освіти на
експериментальну (ЕГ) і контрольну групу (КГ) було наступне: школи
(класи) в яких проводився пошуковий експеримент віднесено до ЕГ, бо учні
і, відповідно, вчителі класів ЕГ були частково підготовлені до здійснення
навчальної діяльності як інноваційного процесу, а підбір цих вчителів –
відповідав умовам транспарентності. Для того, щоб вибірки були однорідні і
незалежні, під час відбору експериментальних класів і шкіл враховувалися
також тип шкіл, їх територіальне розміщення. Заняття у контрольних і
експериментальних класах проводилися різними вчителями.
На початку проведення експерименту вчителів, які працювали в
експериментальних класах, було ознайомлено з розробленою методикою
продуктивного навчання фізики. А саме: урізноманітненні форм і методів
навчання; акцентування на позитивній мотивації учіння та осмислення учнем
його особистісної та соціальної значущості; використанні інформаційнокомунікаційних технологій. Таку діяльність учителі застосовували при роботі
з учнями як в класі так і позашкільній роботі. З цією метою та згідно з
завданями

дослідження

нами

було

розроблено

навчально-методичне

забезпечення навчального процесу в експериментальних школах у формі
навчально-методичного посібника «Уроки фізки в 9 класі».
Для оцінювання результатів проведеного педагогічного експеременту
використовувались наступні критерії сформованості знань учнів. Перші три з
них – знаннєвий, діяльнісний і ціннісний – передбачено вимогами
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Навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів. В якості четвертого
критерію обрано – мотиваційний критерій.
Знаннєвий критерій відображає наявний рівень теоретичних знань та
практичних умінь і навичок, які є провідними системними складовими
предметної компетентності: предметні знання з фізики (знання про науку та її
методологію); уміння, навички, що стали інструментом дії набутий учнями у
процесі навчання, досвід особливої для фізики діяльності, пов’язаної із
засвоєнням, розумінням та функціонуванням знань, які забезпечують:
здатність розпізнавати і виокремлювати проблеми, які можна розв’язати,
використовуючи знання з фізики; здатність пояснювати явища природи,
причини, що сприяють їх виникненню; уміння використовувати наукові
факти для обґрунтування, аргументації та прийняття рішення щодо
розв’язання

поставленої

задачі;

уміння

використовувати

елементи

природничо-наукового дослідження, для розв’язання задач, робити висновки
на основі отриманих даних; уміння формулювати результати розв’язання
проблеми; здійснювати прогнозування тощо. Цей компонент у структурі
організації забезпечує найголовніші умови організації продуктивного
навчання фізики, абстрагує їх від другорядних умов з метою конкретизації
дій. Він передбачає наявність знань і вмінь, що розглядаються через призму
сприйняття,

памяті,

мислення,

світосприйняття

оточуючого,

вміння

користуватись інформаційними джерелами.
Діяльнісний

критерій.

Навчальною

програмою

цей

критерій

визначається показниками: розрізняє, представляє, уміє, дотримується,
розраховує, складає, використовує, застосовує, пропонує і такі інші.
Ціннісний критерій – він визначається показниками: усвідомлює,
висловлює, пояснює значення, визначає переваги і недоліки, оцінює. Як і
попередні два критерії, змістове наповення кожного із показників ціннісного
критерію також визначається Навчальною програмою (після кожного із її
розділів).
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Мотиваційний критерій виконує функції координації, контролю і
корекції, тобто передбачає практичну реалізацію прийнятої особистістю
програми дій, розгортання конкретних способів їх виконання. Це –
становлення таких рис особистості, як ініціативність, цілеспрямованість,
самокритичність, уміння долати труднощі, відстоювати власний погляд,
здатність гальмувати психологічні бар’єри, що виникають і заважають вияву
її активності. Мотиваційно-поведінковий критерій включає пізнавальну
потребу, пізнавальну спрямованість та емоційну оцінку в процесі вивчення
фізики.
Згідно до унормованих Навчальною програмою показників оцінювання
навчальних досягнень (або предметних компетенцій) вважається чотирьох
рівнева шкала: низький, середній, достатній, високий рівні. Критеріями цих
рівнів є лінійна шкала від одного до дванадцяти балів. Оцінювання
предметної

компетентності

продуктивного

навчання

яке

передбачає

застосування знань, починається із показника в чотири бали(а це і є
мінімальний рівень). Отже рівень продуктивного навчання учнів закладів
загальної середньої освіти здійснюється в інтервалі від 4 до 12 балів
загальноприйнятої шкали. Тобто, по-суті, шкала «продуктивності» навчання
є трьохрівневою: високий рівень продуктивного навчання (відповідає
однойменному рівню навчальних досягнень учнів за «звичною» 12-бальною
шкалою), середній рівень продуктивного навчання (відповідає достатньому
рівню навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою), низький рівень
продуктивного навчання (відповідає не вище середнього рівня навчальних
досягнень учнів за 12- бальною шкалою).
Співвідношення

рівнів

навчальних

досягнень

(предметної

компетентності) учнів, показників 12-бальної шкали оцінювання і рівнів
продуктивного навчання показано в табл. 3.2. Представлене співвідношення
не є однозначним, оскільки для окремих учнів воно має виключення. Проте
за результатами наших спостережень тіснота взаємозвязку показників 12-ти
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бальної шкали навчальних досягнень учнів і рівнів продуктивного навчання є
досить значною: відповідний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,86.
Таблиця 3.2
Взаємозв`язок рівнів навчальних досягнень учнів, показників 12бальної шкали оцінювання і рівнів продуктивного навчання
Рівні навчальних досягнень
12-бальна
шкала
оцінювання
Рівні
продуктивного
навчання

Низький
1

2

Середній
3

4

5
Низький

6

Достатній
7

8

9

Середній

Високий
10

11

12

Високий

Для кількісного аналізу стану рівнів навчальних досягнень учнів з
фізики кожному рівню співставлялась певна (умовна) оцінка, яка відповідає
середньому балу 12-бальної шкали у відповідному інтервалі оцінок:
низькому – «5», середньому – «8», високому – «11». Для кожної
досліджуваної групи обчислювались середнє значення результативності
навчання учнів в даній групі за вибраною системою оцінювання і дисперсія,
що служить мірою згрупованості дослідних даних навколо середнього
значення.
Обчислення здійснювалося за формулами:


середні значення вибірок: xc 

5  n1  8  n2  11  n3
,
n1  n2  n3

де n1 , n2 , n3 - кількість учнів досліджуваної групи, віднесених до низького,
середнього і високого рівнів результативності навчання;


(5  xc )2  n1  (8  xc ) 2  n2  (11  xc ) 2  n3
дисперсія: D 
.
n1  n2  n3

Для вияснення, чи є відмінності в середніх значеннях рівнів в
експериментальній і контрольній групах до і після формуючої дослідноекспериментальної роботи суттєвими, чи вони є випадковими, підрахувались
значення t-критерію Стьюдента:
t

| xc ,e  xc ,k |
De Dk

Ne Nk

,
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де xc,e , xc,k - середні значення рівнів у експериментальній і контрольній
групах, De, Dk - відповідні їм дисперсії.
Далі, задавши 95-відсоткову ймовірність значущості висновків про
характер відмінностей середніх значень досліджуваних рівнів у контрольній і
експериментальній групах (або у кожній з груп до і після експерименту),
знаходимо з таблиці, яка пов’язує tз інтегралом ймовірності, критичне
значення tкр=1,96, що відповідає заданій ймовірності. У відповідності з
основними положеннями математичної статистики на кожному етапі
експерименту робимо висновок, що відмінності xc ,e і xc ,k є випадковими,
якщо t<tкр, або ж істотними, якщо t>tкр. Числові розрахунки середніх значень,
дисперсії і t-критерію Стьюдента за результатами досліджень виконувались
за допомогою табличного процесора Excel з використанням вбудованих у
ньому математичних і статистичних функцій.
Експериментально-дослідне

обгрунтування

методичних

засад

організації продуктивної діяльності учнів, їх апробація та впровадження в
реальну освітню практику здійснювалося на базі закладів середньої освіти
Київської та Черкаської областей.
3.2. Результати педагогічного експерименту
В ході перевірки методики використання елементів продуктивного
навчання педагогами з’ясувалося, що нею володіє в основному 25 – 30 %
учителів, що брали участь в експерименті. Як показали проведені нами
дослідження, найбільше учителі фізики під час уроків використовують ті чи
інші освітні технології, в основному – це рівнева диференціація (58%) і різні
ігрові технології (55%); абсолютна більшість опитаних учителів (більше
80%) показало, що використовує в своїй роботі різні методи організації
активної

пізнавальної

діяльності,

причому,

застосування

частково-

пошукового методу відзначають 66% респондентів, метод проблемного
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викладу – 72%; на останнє запитання 49% вчителів відповіли, що зазнають
серйозних труднощів при організації продуктивної пізнавальної діяльності
учнів, найчастіше, пояснюючи це браком інформації з даного питання.
Отже, аналіз анкетування показало, що, з одного боку, більшість
учителів готові і намагаються організувати продуктивну пізнавальну
діяльність на уроках фізики, з іншого боку, вони відчувають на практиці
певні труднощі. Разом з тим, результати даного анкетування вступають в
протиріччя з результатами, показаними учнями. Для з’ясування ставлення
учнів до фізики їм було задані ряд питань.
Не дивлячись на те, що переважна більшість (85%) учнів вважають
фізику одним з цікавих шкільних предметів, більше половини (52%) не
задоволені якістю наявних знань з предмета, у 74% учнів вирішення завдань
викликає серйозні труднощі. Відповіді на запитання, чи вважають учні
вивчення фізики на уроках достатнім джерелом нової та сучасної інформації,
були отримані такі: 34% вважають, що цілком достатньо; 66% – ні. Також
цікавою була інформація, що 77% відзначили постійне використання мережі
Інтернет для виконання домашніх завдань та вивчення нового матеріалу. На
запитання, чи в усіх випадках дітям була зрозуміла навчальна інформація,
яку повідомляє вчитель, учні відповідали так: 22 % вважали, що практично
завжди розуміли зміст нового матеріалу та хід роздумів вчителя фізики; 78%
відмічали, що мало місце відставання від необхідного навчального ритму,
виділяючи як причини пропуски занять завдяки різним факторам, прогалини
з попередніх тем як фізики, так і інших предметів. Запитання про те, чи
вивчення фізики пов’язане з Вашою майбутньою професією, 39% відповідали
ствердно.
Таким чином, є явне протиріччя між рефлексією вчителів і учнів, тобто
30% вчителів констатують, що навчають школярів за, проте перерахувати їх
не можуть. Даний факт зайвий раз підтверджує актуальність теми
дослідження та необхідність розробки методології продуктивно навчання.
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Для з`ясування педагогічної ефективності впровадження змістових і
емпіричних узагальнень на підвищення результативності навчання учнів
нами досліджувалося як впливає системне акцентування на узагальнених
планах виконання провідних видів навчальної діяльності та змістових
узагальненнях щодо основних видів наукових понять на рівень навчальних
досягнень учнів та динаміку їх позитивної мотивації учіння.
Результати пошукового педагогічного експерименту засвідчили що
високий рівень навчальних досягнень мають лише 5,6% респондентів,
достатній – 37,1%, середній – 55,4%, низький – 1,9% (рис 3.1).

2%

6%
37%

55%

високий

достатній

середній

низький

Рис 3.1. Характеристика навчальних досягнень учнів 9 класів з фізики за
результатами пошукового експерименту
Було виявлено, що на рівень навчальних досягнень суттєво не впливає
спрямованість школи, оскільки переважна більшість учнів (55,4%) шкіл
різного напряму мали середній рівень. Вони, як правило не могли оцінити
власні можливості, усвідомити навчально-пізнавальні ускладнення. Їх
навчально-пізнавальний інтерес переважно споглядальний, що зумовлено
яскравістю фактів, новизною навчального фізичного матеріалу, новими
формами навчання тощо. Він швидко згасав, і учні більше не виявляли
активних

навчально-пізнавальних

дій.

Вони

були

пасивними,

204
безініціативними,

неуважними,

байдужими

до

навчально-пізнавальної

діяльності, не усвідомоювали її процес. Їх не цікавили завдання з підготовки
повідомлень, доповідей, рефератів, проектів тощо. Вони виявляли схильність
до завдань репродуктивного характеру та відмовлялися від евристичних та
творчих. Учні цього рівня не виявляли прагнення до самостійного розвязання
задач, часто вдавалися до відмови здійснювати навчально-пізнавальну
діяльність або до списування, не доводили розпочату діяльність до кінця,
нудьгували на уроках і постійно чекали дзвоника. Вони, як провило,
заважали працювати іншим, виявдяли до них негативне ставлення.
37,1% досліджувальних учнів характеризувалися достатнім рівнем
навчальних

досягнень.

Їх,

як

правило,

захоплювали

завдання

репродуктивного та евристичного характеру. Творчі задання викликали в них
певні труднощі. Більшість з них були неспроможні усвідомити труднощі в
навчально-пізнавальній діяльності і потребували незначної допомоги з боку
інших субєктів навчання, зокрема вчителя. Проте під час усвідомлення
труднощів у навчально-пізнавальній діяльності вони активно, з захопленням
уключалися у роботу, спрямовану на їх подолання, висували мету і завдання,
генерували способи, ретельно виконували всі дії, спрямовані на досягнення
мети, доводили розпочату справу до кінця і досягали мети. Проте при цьому
вони інколи припускалися незначних помилок які успішно усували за
допомогою вчителя або успішних учнів. Учні з середнім рівнем виявляли
пізнавально-дієвий, причинно-дієвий інтерес до навчання. Вони прагнули до
виконання необовязкових завдань.
5,6 % учнів виявили високий рівень. Такі учні усвідомлювали власні
недоліки і через це відчували невдоволення собою, що спричинювало їхне
емоційне збудження та бажання ліквідувати виявлені недоліки. Вони
генерували ідеї, ретельно виконували всі дії, виявляли активність,
самостійність, старанність, зосередженість на предметі, завжди досягали
мети. Вони виявляли стійкий інтерес, ціннісне ставлення до навчальнопізнавальної діяльності та її засобів, застосовували їх у нових ситуаціях.
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Найменший показник 1,9% мав низький рівень. Таких учнів обєднувало
байдуже відношення до навчання. Саму необхідність вчитися учні
пояснюють вимогами дорослих (вчителів або батьків). Часто пізнавальний
інтерес та мета навчання, яку учні іноді не приймають, відсутні. Юнакі та
дівчата цього рівня виявляють досить не широкий кругозір. Наявні знання
мають поверховий характер на рівні уявлень, вони мало пов’язані з життєвим
досвідом. Здебільшого учні є пасивними та аморфними в навчанні. Навчальні
вміння та навички здійснюються тільки під керівництвом та тиском з боку
вчителів. Взагалі можна сказати, що учні, яких віднесено до цієї групи,
спроможні діяти тільки за зразком. Для них характерне відсутнє намагання
до виявлення та розкриття своїх можливостей та потенцій. У разі виникнення
ускладнень та помилок йде руйнування діяльності, що дозволяє говорити про
відсутність вольових рис. Емоційних відношень до навчання не виявляють.
Учні цієї групи взагалі безвідповідально відносяться до навчання. У
школярів, яких віднесено до рівня безініціативності, відсутнє бажання
вступати

у

спілкування

з

оточуючимиі

вести

діалог,

тому

й

комунікативнінавички розвинуті слабо.
Такий стан результативності навчання ми разом з експертами,
учителями вважаємо таким, що може бути суттєво покращеним. Потребує
також суттєвого покращення рівень мотивації навчання, і насамперед,
позитивної мотивації учіння. (вище зіслатися на результати відповідного
анкетування учнів).
На початку формувального експерименту особливу увагу було
зосереджено на складанні вчителем програми індивідуальної освітньої
траєкторії

розвитку

власної

готовності

до

організації

продуктивної

пізнавальної діяльності учнів. Зазначене реалізовувалося з дотриманням
педагогічних умов організаційного спрямування, зокрема таких:
 урахування наявних у вчителя фізики знань, умінь та освітніх потреб;
 складання вчителем програми індивідуальної освітньої траєкторії
розвитку власної готовності до організації самостійної пізнавальної
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діяльності старшокласників засобами моделювання шляхом обрання з
орієнтовної програми навчання: а) тем лекцій та практичних занять; б) тем
науково-практичного семінару, семінару-практикуму, вебінару-консультації;
в) тем самостійної пізнавальної діяльності; г) форми участі у звітній науковопрактичній конференції (очна, дистанційна); д) способу оприлюднення
власних напрацювань (показова майстерня, стендова доповідь, виступ); 3)
узгодження плану виконання програми, складеної вчителем, з планом
організації навчання в закладі післядипломної педагогічної освіти. Реалізація
вчителем програми індивідуальної освітньої траєкторії розвитку власної
готовності відбувалася у закладі післядипломної педагогічної освіти
відповідно до процесу, який організовуватиметься ним у старшій школі.
Зазначеному сприяло дотримання педагогічних умов процесуального
спрямування.
Напочатку

формувального

експерименту

було

проведено

констатувальний зріз рівнів навчальних досягнень учнів та, відповідно, рівнів
продуктивності навчання. Емпіричні результати контрольного зрізу в ЕГ і КГ
представлені в таблиці 3.3 і 3.4 (відповідно).
Таблиця 3.3.
Розподіл учнів 9 класів за рівнями продуктивності навчання фізики в
експериментальній групі (ЕГ); констатувальний зріз
ЗСО
ЗОШ
11,
Умань
ЗОШ
№9,
Умань
ЗОШ
№5,
Умань
ЗОШ ліцей,
Тетіїв
разом

Початковий
1 2 3

КУ
N

Рівні навчальних досягнень
Середній
Достатній
4
5
6
7
8
9
3
5
4
13
13
8

Високий
10
11
12
6
6
2

60
%
N

5,00
2

8,33
2

6,67
2

21,67
4

21,67
4

13,33
6

10,00
2

10,00
1

%
N

8,70
1

8,70
2

8,70
4

17,39
4

17,39
6

26,09
4

8,70
1

4,35
2

%
N

4,17
2

8,33
3

16,67
4

16,67
8

25,00
7

16,67
10

4,17
3

8,33

%
N
%

5,41
8
5,56

8,11
12
8,33

10,81
14
9,72

21,62
29
20,14

18,92
30
20,83

27,03
28
19,44

8,11
12
8,33

3,33

23

24

37
144

9
6,25

2
1,39
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Таблиця 3.4.
Розподіл учнів 9 класів за рівнями продуктивності навчання фізики в
контрольній групі (КГ); констатувальний зріз
ЗСО
ЗОШ
11,
Умань
ЗОШ
№9,
Умань
ЗОШ
№5,
Умань
ЗОШ ліцей,
Тетіїв
разом

КУ

1

Рівні навчальних досягнень
Середній
Достатній
4
5
6
7
8
9
2
7
13
11
14
12

Початковий
2
3

N

10
4

Високий
11
12
2

65
%
N

3,08

10,77 20,0 16,92 21,54 18,46
7
4
4
5
4

6,15
4

3,08

28
%
N

25,00 14,29 14,29 17,86 14,29 14,29
5
7
9
15
11
4

%
N

1

1

9,43 13,21 16,98 28,30 20,75
3
3
4
4
3

%
N
%

5,00
1
0,60

5,00
3
1,81

15,00 15,00 20,00 20,00 15,00
22
27
28
38
30
13,25 16,27 16,87 22,89 18,07

2

53
7,55

3,77
1

20
166

12
7,23

5,00
5
3,01

Означені результати навчальних досягнень дають уявлення про
оптимальний рівень готовності учнів до подальшого активного опанування
фізики, а також є відображенням реалізованого нами принципу розподілу
шкіл на ЕГ і КГ. Результати підсумкового зрізу в ЕГ і КГ представлено в
табл. 3.5 і 3.6, відповідно.
Таблиця 3.5
Розподіл учнів 9 класів за рівнями продуктивності навчання фізики в
експериментальній групі (ЕГ); підсумковий зріз
ЗСО
ЗОШ
11,
Умань
ЗОШ
№9,
Умань
ЗОШ
№5,
Умань
ЗОШ ліцей,
Тетіїв

Початковий
1 2 3

КУ

4

N

Рівні навчальних досягнень
Середній
Достатній
5
6
7
8
9
1
3
16
15
11

Високий
10
11
6
6

12
2

60
%
N

1,67
1

5,00
2

26,67
4

25,00
5

18,33
5

10,00
4

10,00
2

%
N

4,35

8,70
4

17,39
5

21,74
7

21,74
4

17,39
1

8,70
2

2

16,67
3

20,83
9

29,17
8

16,67
9

4,17
5

8,33
1

5,41
4
2,78

8,11
12
8,33

24,32
34
23,61

21,62
35
24,31

24,32
29
20,14

13,51
16
11,11

2,70
11
7,64

3,33

23
1

24
%
N

4,17

37

%
N
144
разом
%

1
0,69

2
1,39
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Таблиця 3.6
Розподіл учнів 9 класів за рівнями продуктивності навчання фізики в
контрольній групі (КГ); підсумковий зріз
ЗСО
ЗОШ
11,
Умань
ЗОШ
№9,
Умань
ЗОШ
№5,
Умань
ЗОШ ліцей,
Тетіїв

Початковий
1 2
3

КУ

Рівні навчальних досягнень
Середній
Достатній
5
6
7
8
9
9
10
12
11
15

10
5

Високий
11
12
1

N

4
2

%
N

3,08
1

13,85
5

15,38
3

18,46
3

16,92
6

23,08
7

7,69
3

%
N

3,57

17,86
3

10,71
6

10,71
14

21,43
12

25,00
9

10,71
6

2

1

11,32
2

26,42
4

22,64
4

16,98
2

11,32
2

3,77
1

1,89

10,00
21
12,65

20,00
33
19,88

20,00
33
19,88

10,00
33
19,88

10,00
16
9,64

5,00
4
2,41

65
1,54

28

53
%
N

1

1

5,66
3

5,00
1
0,60

5,00
4
2,41

15,00
20
12,05

20

%
N
166
разом
%

1
0,60

Співставляючи результати між ЕГ та КГ можна констатувати таке:
середня успішність з фізики контрольної і експериментальної груп на
констатувальному етапі експерименту відрізняється ( xc,e  7,77 і xc,k  7,36 ),
проте відмінності між ними слід вважати несуттєвими, оскільки в даному
випадку t=1,93 < tкр=1,96, що свідчить про рівноправність порівнюваних груп
на початку експерименту.
Після проведення експериментальної роботи середня успішність з
фізики в обох групах зросла: в експериментальній групі до значення
xc,e  8,21 , тобто на 0,44, а в контрольній групі – до xc,k  7,55 , тобто на 0,19

(табл.. 3.7).
Порівнюючи успішність в обох групах до і після експерименту за tкритерієм Стьюдента, можемо зробити висновок, що відмінність успішності
контрольної групи на обох етапах є випадковою, оскільки для неї
t=0,91<tкр=1,96, тоді як для експериментальної групи t=2,08>tкр=1,96, що
свідчить про ефективний вплив на рівень навчальних досягнень учнів
експериментальних
методикою.

класів

проведеної

роботи

за

експериментальною
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Таблиця 3.7
Загальні дані рівнів продуктивності навчання фізики в КГ та ЕГ групах
Рівні
навчальних
досягнень
(оцінки)

Етапи експериментального дослідження
констатувальний
формувальний
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
n
%
n
%
n
%
n
%
52
45
31,52
34 23,61
27,27
17 11,81
96
99
58,18
87 60,42
60,00
98 68,06
17
21
10,30
23 15,97
12,73
29 20,14
165
144
165
144
7,36
7,77
7,56
8,25
3,36
3,51
3,41
2,81
1,93
0,99
3,42
2,29
КГ і ЕГ до
КГ до і після КГ і ЕГ після
ЕГ до і після
екcперименту експерименту експерименту експерименту

Бали
5
8
11

низький
середній
високий
Усього учнів
Середнє значення
Дисперсія
Істотність відмінностей за t-критерієм
Стьюдента
x
ê

,

x
å

Цей же висновок про ефективність запропонованої методики випливає
також з порівняння успішності учнів експериментальної і контрольної групи
після експерименту, оскільки для них виявляється t=3,29>tкр=1,96, що вказує
на

невипадковість

їх

відмінностей,

обумовлену

запровадженням

в

експериментальній групі нової методики.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10,30

58,18

15,97

12,73

60,42

60,00

20,14

68,06

31,52
КГ, констат.
низький рівень

23,61

27,27

ЕГ, констат.

КГ, формув.

11,81

середній рівень

ЕГ, формув.

високий рівень

Рис. 3.2. Порівняльна характеристика навчальних досягнень учнів
9 класів з фізики за результатами підсумкового зрізу на етапі
формувального експерименту
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Отже і пошуковий, і формувальний експерименти підтвердили
педагогічну ефективність пропонованої нами методичної системи організації
продуктивного навчання фізики в закладах загальної середньої освіти.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ
Готовність учнів до здійснення продуктивної пізнавальної діяльності
учнів визначено як цілісне особистісне утворення, складниками якого є
полімотиваційний,

цілепокладальний,

змістовий,

виконавський

та

рефлексивний компоненти, які в сукупності забезпечують результативну
організацію

самостійної

пізнавальної

діяльності

старшокласників

з

використанням одного або декількох засобів моделювання, а саме: фізичного,
математичного,

комп'ютерного

моделювання,

моделювання

задачної

ситуації, моделювання розв'язування задачі, моделювання-прогнозування,
моделювання-

пригадування,

моделювання

лабораторної

роботи

та

моделювання експерименту. Позитивна динаміка перерозподілу педагогів за
рівнями сформованості готовності до організації самостійної пізнавальної
діяльності старшокласників засобами моделювання засвідчує про розвиток як
перехід від одного стану до іншого, який є якісно вищим. Для дослідження
розвитку зазначеної готовності було використано розроблені нами критерії,
показники та характеристики рівнів готовності.
На основі аналізу бесід з учителями, спостережень за їх фаховою
діяльністю, вивчення публікацій, даних анкетування й виконання вчителями
діагностичних завдань встановлено неоднаковий рівень їхньої обізнаності з
різними видами моделювання. У переважній більшості випадків вони: 1)
залучають учнів до моделювання розв'язування задачі, математичного та
фізичного моделювання; 2) використовують математичне моделювання як
засіб організації самостійної пізнавальної діяльності учнів; 3) під час
організації самостійної пізнавальної діяльності учнів не вибудовують
діяльність на основі циклу управління та не здійснюють поетапне
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впровадження педагогічного управління, взаємоуправління й учнівського
самоуправління процесом використання засобів моделювання. Актуальність
проблеми готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної
діяльності

старшокласників

засобами

моделювання

та

недостатньої

розробленості досліджуваної проблеми в наукових джерелах було враховано
під час розробки експериментальної моделі й супровідних методичних
матеріалів.
За результатами формувального експерименту встановлено суттєве
зростання показників досліджуваної нами готовності у вчителів фізики
експериментальної групи порівняно з відповідними показниками вчителів
контрольної групи.
Окремі аспекти проблеми, викладені у розділі, висвітлювались у
публікаціях, які відображають основні наукові результати дисертації.
У процесі запровадження експериментальної моделі виявлено значно
вищі показники готовності педагогів експериментальної групи до організації
навчально-дослідницької діяльності старшокласників засобами моделювання.
На кінець формувального експерименту високий рівень досліджуваної
готовності становив 81,1 % в експериментальній групі вчителів фізики та
20,9 % у контрольній, середній рівень - 17,7 % в експериментальній групі і
63,3 % у контрольній та початковий - 1,2 % в експериментальній групі та 15,8
% у контрольній групі.
Аналіз рівнів готовності вчителів фізики до організації самостійної
пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання засвідчив
про якісні та кількісні зміни, які показують позитивну динаміку розвитку
полімотиваційного,

цілепокладального,

змістового,

виконавського

та

рефлексивного компонентів досліджуваної готовності. Старшокласники,
яких

навчали

вчителі

фізики

експериментальної

групи,

теж

продемонстрували стійкий інтерес до навчального моделювання та доцільне
й результативне його використання в урочний та позаурочшій час.
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ВИСНОВКИ
Узагальнення

результатів

проведеного

дослідження

щодо

обґрунтування і розроблення методичних засад реалізації продуктивного
навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня дає підстави
сформулювати такі висновки:
1. За аналізом законодавчих документів у галузі освіти та науковометодичної літератури підтверджено, що згідно з концепцією продуктивного
освітнього процесу повинна здійснюватися переорієнтація методичних
підходів в навчанні фізики на розвиток особистості учня, на збільшення його
ролі у прояві навчальної ініціативи для здобуття певного освітнього
продукту, на створення інноваційного освітнього середовища та відкритої і
гнучкої системи продуктивного навчання. Встановлено, що основним
чинником успішної реалізації продуктивного навчання фізики є формування
позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення учня до процесу і результатів
навчання. З урахуванням сутності і змісту продуктивної навчальнопізнавальної діяльності учнів виділено ознаки, які притаманні цій діяльності
як однієї з форм активності, самостійності і творчості. Констатовано, що
результативними параметрами продуктивного навчання фізики є становлення
предметної компетентності та збагачення інтелектуальної сфери кожного
учня, тому вихідною позицією його реалізації є цільова побудова освітнього
процесу, спрямована на системний вплив на учня.
2.

Запропоновано

авторське

тлумачення

терміну

«продуктивне

навчання фізики». Доведено, що реалізація продуктивного навчання буде
ефективною лише за умов використання інноваційних освітніх підходів, які
забезпечують

можливість

проектування

розвитку

здібностей

учнів,

формування в них когнітивних і операційних структур, а також дозволяють
співвіднести результати продуктивного навчання з його цілями. Здійснено
порівняльний аналіз цілей та змісту діяльності вчителя і учнів в
репродуктивному і продуктивному навчанні фізики, а також їх результатів,
на основі якого встановлено переваги продуктивного навчання. Визначено
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принципові особливості продуктивного навчання в закладах середньої освіти
ІІ ступеня. На підставі визначення змістових аспектів продуктивного
навчання фізики та особливостей його реалізації в закладах середньої освіти
ІІ

ступеня

доведено

необхідність

розроблення

методичних

засад

продуктивного навчання як ефективної інноваційної освітньої моделі.
3. Вперше запропоновано методичні засади продуктивного навчання
фізики, які дозволяють вчителю успішно конструювати освітній процес із
спрямуванням його на забезпечення сучасних вимог до визначення
результативної складової змісту навчання. Вперше запропоновано методичну
систему продуктивного навчання фізики, яка ґрунтується на інноваційних
освітніх моделях і передбачає запровадження педагогічних методів і
прийомів, спрямованих на постійне залучення учнів до активної навчальнопізнавальної діяльності. Методична система містить мотиваційний, цільовий,
змістовий,

діяльнісний,

рефлексійно-оцінювальний

компоненти

та

очікуваний результат – сформовану продуктивну особистісну навчальнопізнавальну

діяльність

учня

інноваційного

типу.

Доведено,

що

запропонована методична система продуктивного навчання фізики сповна і
цілісно відображає методологію продуктивного навчання, а її впровадження
передбачає системне проектування навчального процесу з фізики.
4. З метою успішної реалізації запропонованої методичної системи
продуктивного навчання фізики запропоновано модель його структури, яка
відображає

побудову

освітнього

середовища,

призначеного

для

цілеспрямованого формування організаційних, інтелектуальних і творчих
умінь через засвоєння орієнтованих основ відповідних дій і набуття досвіду
їх використання у різних видах навчального пізнання. Вперше запропоновано
модель уроку в системі продуктивного навчання фізики. Для кожної частини
та кожного етапу уроку визначено зміст методичного та діяльнісного
компонентів. Запропоновано педагогічні методи і прийоми реалізації цілей
продуктивного уроку фізики, засоби їх реалізації, форми взаємодії учителя і
учнів, інноваційні технології навчання.
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5. Запропоновано методичні підходи до опанування учнями знань на
основі

теоретичних

та

емпіричних

узагальнень,

які

полягають

у

представленні змісту цих узагальнень на уроці засобами мультимедіа. З цією
метою розроблено мультимедійний супровід уроків фізики, який дозволяє не
лише індивідуалізувати процес навчання, але й значно оптимізувати його.
Запропоновано методичні підходи до формування продуктивної навчальної
діяльності учнів засобами ігрових технологій, дослідницької діяльності та
позаурочної роботи з фізики. Запропоновано методичні підходи до
використання інформаційно-комунікаційних ресурсів, які є

найбільш

ефективними в реалізації продуктивного навчання фізики (блоги, електронні
посібники, інтерактивні дошки). Запропоновано методичні підходи до
формування наскрізних змістових ліній ключових компетентностей засобами
електронного посібника, робота з яким забезпечує високий ступінь
евристичності

при

моделюванні

пізнавальних

ситуацій

і

подоланні

навчальних ускладнень.
6. Розроблено і впроваджено в освітній процес з фізики навчальнометодичний комплект «Фізика в закладах середньої освіти ІІ ступеня:
продуктивне навчання», який містить такі складові: – навчально-методичний
посібник «Розв’язування фізичних задач з астрофізичним змістом», який
реалізує сучасну тенденцію щодо інтеграції викладання природничонаукових
предметів в закладах середньої освіти; – навчально-методичний посібник
«Збірник задач з фізики. Квантова фізика. Фізика атома, атомного ядра і
елементарних

частинок»,

зміст

якого

дозволяє

підвищити

рівень

усвідомлення учнями явищ і процесів, що відбуваються в мікросвіті; –
навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб
реалізації наскрізних змістових ліній ключових компетентностей на уроках
фізики», який містить рекомендації для вчителів щодо методики реалізації
наскрізних змістових ліній ключових компетентностей та підвищення рівня
продуктивності навчання на уроках фізики засобами інформаційнокомунікаційних технологій; – методичний посібник «Уроки фізики в 9
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класі», у якому представлено систему уроків з фізики для 9-го класу
відповідно до чинної навчальної програми в контексті реалізації методології
продуктивного навчання фізики.
7. Експериментально перевірено результативність запропонованої
методичної системи продуктивного навчання фізики в закладах середньої
освіти ІІ ступеня та навчально-методичного комплексу «Фізика в закладах
середньої

освіти

ІІ

ступеня:

продуктивне

навчання».

Результати

експериментально-дослідної роботи підтверджують, що в процесі реалізації
методичних засад продуктивного навчання фізики як інноваційного
освітнього процесу спостерігається суттєве підвищення рівнів навчальних
досягнень учнів та їх позитивної мотивації. Статистично підтверджено, що в
учнів експериментальної групи відбулися суттєві позитивні зміни рівня
предметної компетентності з фізики, а також мотивації до її вивчення;
натомість відповідні зміни в контрольній групі учнів є менш помітними.
Подальшого вивчення потребують питання, які стосуються запровадження
міжпредметних зв'язків у процесі організації самостійної пізнавальної
діяльності учнів засобами моделювання.
Дослідження окреслює перспективи подальших наукових пошуків
щодо інших підходів та методичних прийомів реалізації концепції
продуктивного навчання фізики в освітньому процесі. Проблемними є
питання навчально-методичного забезпечення та підготовки вчителів до
організації продуктивного навчання фізики в освітній практиці закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня.
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