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Сучасний етап розвитку суспільства пов’язаний із формуванням нової освітньої 

парадигми, спрямованої на розвиток інноваційних освітніх технологій; забезпечення 

високого рівня професійної підготовки та перепідготовки майбутніх фахівців, здатних до 

саморозвитку та самоосвіти в інноваційному професійному середовищі; необхідність їх 

професійної взаємодії в рамках системного підходу до проблеми формування 

професійної компетентності в системі безперервної освіти. 

Неперервна освіта означає не тільки освіту впродовж усього життя, а й 

передбачає постійний перехід на більш високі рівні, якісний і кількісний  прогрес  

особистості  в  оперуванні  власними професійними знаннями і вміннями, набуття 

життєвого і професійного досвіду. 

У системі неперервної освіти відбувається розвиток професіоналізму, 

спостерігається процес трансферу освітніх технологій, метою якого є розширення 

ресурсної бази технологічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на 

створення освітніх практик, що підвищують якість наукової та освітньої діяльності та 

забезпечують відкритість зазначеної системи, неперервність освіти, гнучкість 

освітнього процесу [2].  

Оволодіння професійними навичками сприяє самореалізації особистості шляхом 

активної взаємодії із зовнішнім середовищем, дозволяє підвищити ефективність 
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професійної підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог суспільства [1]. 

Неперервна професійна освіта є безперервним процесом підвищення рівня 

набутих компетентностей та професійного вдосконалення і навчання, що має певний 

рівень освіти (фахової передвищої, вищої, післядипломної), надає можливість 

покращувати (або зберігати певний рівень) якість освітньої діяльності відповідно до 

визначених стандартів фахової діяльності. 

Реалізація системного підходу дозволяє виявити інтегративні системні 

властивості й якісні характеристики, забезпечує системне світорозуміння, прагнення до 

цілісного осягнення досліджуваного феномена. Системний підхід відбиває загальний 

зв’язок і взаємозумовленість явищ і процесів навколишньої дійсності, орієнтує на 

необхідність підходити до явищ життя як до систем, що мають певну будову і свої 

закони функціонування. Сутність системного підходу полягає в тому, що відносно 

самостійні компоненти розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв’язку, в розвитку і 

русі. 

Підвищення якості професійної підготовки забезпечується узгодженістю, 

цілісністю та комплексністю на різних етапах неперервної освіти, що сприяє 

професійно-особистісному становленню здобувача освіти на усіх стадіях цього процесу 

[3]. У рамках сучасної освітньої парадигми метою освіти є розвиток особистості, 

розкриття та розвиток її здібностей. Нові вимоги до якості системи освіти передбачають 

необхідність змін в організації, змісті, технологіях та обсягах підготовки майбутніх 

фахівців. 

Зміст сучасної професійної підготовки в системі неперервної освіти передбачає: 

забезпечення вільного вибору майбутніми фахівцями галузі індивідуальної освітньої 

траєкторії, розробку та застосування діагностичних методик для визначення показників 

якості функціонування неперервної освіти на різних рівнях організації; розроблення та 

впровадження варіативних освітніх програм неперервної освіти, з метою активізації 

проявів творчої ініціативи та розвитку професійної компетентності. 

Особливу увагу слід приділяти: визначенню пріоритетності напрямків розвитку 

національних та загальнолюдських цінностей; забезпеченню нерозривних зв’язків 
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освітнього процесу із національною культурою та історією; формуванню у майбутніх 

фахівців освітніх потреб та розвитку здібностей до реалізації у професійній творчій 

діяльності, готовності розширювати світогляд при визначенні пріоритетних ціннісних 

напрямів; забезпеченню наукового характеру дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу; створенню демократичної системи навчання при забезпеченні реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії, свободі вибору дисциплін та форм освітнього 

процесу;  реалізації освіти як безперервної системи: фахової передвищої, вищої та 

післядипломної.  

Отже, реалізація системного підходу до розгляду неперервної освіти як цілісної 

соціокультурної системи передбачає впровадження безперервної освіти як 

системоутворюючого елемента особистісного розвитку та професійного зростання 

фахівців; розкриття функціонального, історичного та предметного значення 

безперервної освіти в їх взаємозв’язку, в розвитку і русі; висвітлення інноваційних 

підходів до безперервної освіти на національному та міжнародному рівнях; реалізацію 

регіональних ініціатив щодо популяризації значущості освіти дорослих; забезпечення 

соціально-педагогічної спрямованості всіх сфер діяльності закладів освіти з 

використанням міждисциплінарно-прогностичного потенціалу педагогічної науки. 
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ХХІ століття характеризується потужним розвитком науки, техніки, технологій, які 

впливають на всі сфери життєдіяльності людини.  

У системі позашкільної освіти при формуванні освітнього процесу у фізико-

математичних гуртках закладів позашкільної освіти доцільним є застосування STEM-

підходу.  

Встановлено STEM-підхід. що як концептуальне підґрунтя за своїм цільовим 

призначенням, можливостями змістового наповнення та інноваційними засобами 

реалізації є суголосним цілям і задачам функціонування таких гуртків. 

Узагальнюючи теоретичні засади і практичну реалізацію STEM у позашкільній 

освіті, ми приходимо до положення, що STEM-підхід у діяльності фізико-математичних 

гуртків закладів позашкільної освіти – це підхід, який базується на включенні науки, 

технології, фізики та математики до освітнього процесу фізико-математичних гуртків 

закладів позашкільної освіти. 

У процесі дослідження нами визначені педагогічні умови ефективної діяльності 

фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти, в основу яких покладено 

застосування STEM-підходу з включенням до освітнього процесу 4-х змістових ліній:  

Змістова лінія І. «S»  «Science / Наука»  

Змістова лінія ІІ. «T»  «Technology / Технології» 
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Змістова лінія ІІІ. «E»  «Engineering / Фізика» 

Змістова лінія ІV. «M»  «Mathematics / Математика» 

Серед педагогічних умов ефективної діяльності фізико-математичних гуртків 

закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу нами визначено і теоретично 

обґрунтовано наступні:  

– удосконалення мети, принципів та завдань освітнього процесу у діяльності 

фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу;  

– модернізація змісту освіти у діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти з урахуванням 4-х змістових ліній «S»  «Science / Наука», «T»  

«Technology / Технології», «E»  «Engineering / Фізика», «M»  «Mathematics / 

Математика»;  

– забезпечення різноманітних форм організації освітнього процесу у діяльності 

фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу;  

– застосування варіативних методів організації освітнього процесу на основі 

STEM-підходу у діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти;  

– використання сучасних засобів організації освітнього процесу на основі STEM-

підходу у діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти. 

Так, при удосконаленні мети, принципів та завдань, що виступає першою 

педагогічною умовою, ціллю освітнього процесу в діяльності фізико-математичних 

гуртків закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу постає формування 

компетентностей особистості з фізики, математики, науки та технології.  

Основними принципами ефективної діяльності фізико-математичних гуртків 

закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу визначено наступні: 

міждисциплінарність, інтеграція, доступність, практичність, візуалізація. 

Узагальнюючи завдання ефективної діяльності фізико-математичних гуртків 

закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу та з урахуванням 

компетентнісного підходу, що лежить в основі цільових, процесуально-змістових та 
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результативних характеристик сучасної позашкільної освіти, нами виділено розвиток у 

учнів таких компетентностей, як:  

– пізнавальна (засвоєння початкових знань, елементарних уявлень і понять з 

фізики і математики, науки та технології, ознайомлення з найпростішими фізико-

математичними та техніко-технологічними процесами та ін.);  

– практична (формування вмінь та навичок застосування отриманих знань на 

практиці, розв’язання фізичних, математичних, наукових і технологічних завдань та ін.); 

– творча (розвиток досвіду творчої діяльності з фізики, математики, науки та 

технології, здатності проявляти творчу ініціативу, формування стійкого інтересу до 

фізики і математики, науки та технології та ін.); 

– соціальна (виховання культури особистості, позитивних якостей, формування 

емоційно-вольової сфери, набуття досвіду комунікації, входження до соціуму та ін.). 

Сутністю другої педагогічної умови ефективної діяльності фізико-математичних 

гуртків закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу є включення до змісту 

освіти на всіх рівнях як теоретичного матеріалу, так і практичних завдань з урахуванням 

4-х змістових ліній «S»  «Science / Наука», «T»  «Technology / Технології», «E»  

«Engineering / Фізика», «M»  «Mathematics / Математика». 

Третьою педагогічною умовою ефективної діяльності фізико-математичних 

гуртків закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу є забезпечення 

різноманітних форм організації освітнього процесу. Так, для диференціації та 

індивідуалізації навчання відповідно до вікових, психофізичних особливостей, творчих 

здібностей та стану здоров’я вихованців, учнів, слухачів, поряд з груповими та 

колективними формами проведення занять, нами застосовувалася індивідуальна 

робота, зорієнтована на їхні особисті можливості та потреби. 

Наступною, четвертою педагогічною умовою ефективної діяльності фізико-

математичних гуртків закладів позашкільної освіти визначено застосування варіативних 

методів організації освітнього процесу на основі STEM-підходу, успішне поєднання як 
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традиційних методів навчання та виховання, так і інноваційних. Серед них, визначено 

так: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні та творчі. 

Окрема увага, як п’ятій педагогічній умові ефективної діяльності фізико-

математичних гуртків закладів позашкільної освіти, приділялася використанню 

сучасних засобів організації освітнього процесу на основі STEM-підходу, серед яких: 

технічні засоби навчання (презентації, відео, віртуальні лабораторні роботи та ін.), 

роздатковий матеріал, наочні посібники тощо. 

Таким чином, використання STEM-підходу на сучасному етапі є ефективним для 

діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти. 
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Неписані норми культури наукового пошуку актуалізували на порядку денному 

завдання ідейного звернення до попередніх здобутків цілого  покоління учених, які 

тією чи іншою мірою розкривали усю глибину досліджуваного під різним знаннєвим 

кутом. Еволюційний шлях збагачення скарбниці предметних досліджень розкривали 

зміну траєкторії світосприйняття та світорозуміння представниками різних епох та 

континентів.  

Перед тим, як підійти до розгорнутої характеристики досліджуваного варто 

підкреслити і той факт, що проблема формування світогляду доволі значний сегмент 

історичного проміжку часу знаходилася  і продовжує бути у епіцентрі уваги цілого 

списку наукових шкіл світу. Підвищення соціокультурного інтересу до 

досліджуваного спровоковане «маятниковими коливаннями» світоглядних 

орієнтирів, які тією чи іншою мірою відтворювали значущість впливу на 

досліджуване як зовнішніх, так і внутрішніх детермінант.           

У соціокультурному полі тематичного розгляду проблема світогляду 

співвідноситься із феноменом мислення, яке протягом тривалої 

загальноцивілізаційної історії, увібрало у своєму змісті аксіологічні та моральні 
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конструкти. У історико-педагогічному дискурсі, такі симбіотичні «конструкти» 

центральної категорії дослідження стали принципово значущими для наукової 

гуманітаристики, націленої на розкриття доволі широких предметних контекстів на 

рівні основоположної системи «всесвіт та людина .  

На рівні історико-педагогічних відрефлексувань, феномен світогляду набуває 

особливого звучання та ще глибшої предметної значущості. Адже формування 

особистості суб’єкта пізнання є невід’ємним від процесу цілісного перебігу 

мислиннєвих реакцій, що актуалізують перехід від одного рівня розумового 

розвитку до іншого. Ґрунтовність формулювання питання, щодо виокремлення 

особливостей наукового світогляду проблематизують завдання пошуку 

особливостей ого формування як надскладної феноменологічної конструкції. У 

цьому дослідницькому ключі не варто забувати про міждисциплінарний характер 

феноменологічного прояву, що вносить на порядок денний завдання усебічного 

розкриття ідейної сутності досліджуваного, як спеціального мислиннєвого «акту».    

Для історико-педагогічних досліджень феномен світогляду має доволі важливе 

значення, виражаючи певний рівень дотичності до модусу мислення із можливою 

конкретизацією його типу. На рівні пошуку особливостей наукового світогляду стає 

очевидним питання виокремлення категорії носіїв його носіїв – так званих «активних 

суб’єктів пізнання», центральне положення у діяльності яких відводиться науково-

дослідним завданням. Досить вагомим у цьому аспекті є окремі дослідницькі 

судження, які проблематизують  феноменологічний розгляд як дуальну цілісність 

теоретичної та практичної діяльності нанизаної вже на цілісну «нитку» мислиннєвої 

діяльності.  

Цілком зрозуміло, що повноцінність історико-педагогічного відрефлексування 

заявленої дослідженням категорії не можливо осягнути за межами філософських 

«орбіт», адже наукознавчі коріння кожного дослідницького пошуку сягають глибин 
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філософського переосмислення представників різних історичних епох. 

Представлення таких «відрефлексувань» відкриває перед дослідником повноцінну 

панораму попередніх поколінь мислителів, які рухалися по висхідній у напрямку 

розвитку загальноцивілізаційної думки.  

Певною мірою предтечами еволюційної теорії світогляду, на рівні 

джерелознавчих даних, вважаються знатні давньогрецькі мислителі Платон та 

Арістотель. Незважаючи на те, що в період життя згаданих персон формулювання 

терміну «світогляд» фактично не існувало, проте вже перші спроби обґрунтування 

людини з точки зору творця, що відзначався  глибиною свого внутрішнього 

потенціалу, містилися у доробках вищеназваних світочів філософської думки.  
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Кінець ХХ століття приніс зміни у систему освіти: інтеграція до європейського 

простору передбачає посилення практичної підготовленості майбутнього фахівця з 

метою конкурентоспроможності його на світовому ринку туристичних послуг 

(вивчення способів просування туристичного продукту компанії, ведення переговорів 

із зарубіжними партнерами, впровадження маркетингових інновацій в рекламній 

сфері, спілкування та ділова кореспонденція з іноземними партнерами, спільна 

робота з Посольствами, креативність, доброзичливість, бажання й вміння працювати 

в команді [2; 6]. 

Професійна туристична освіта вважається якісною як для особистості, так і для 

ринку туристичних послуг за умови досягнення узгодженості між рівнем професійної 

підготовки випускника тим вимогам ринку праці, які є актуальними на даному етапі 

розвитку галузі. Означене підтверджується успішним працевлаштування випускника, 

ефективною його професійною діяльністю в обраній професії, самореалізацією [1; 3; 8].  
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В Україні, протягом останніх десятиліть постала проблема пошуку способів 

удосконалення професійної підготовки фахівців на задоволення потреб роботодавців й 

ліквідації критики останніх щодо відсутності у випускників закладів професійної освіти 

достатніх компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності [10].  

У свою чергу, випускники доволі часто відчували труднощі у пошуках належної 

роботи за професією через недостатньо сформовані здатності швидко адаптуватися до 

нових подій та швидких змін в економіці і її галузях. Означені протиріччя між якістю 

освітніх послуг та потребами ринку праці були зумовлені першочергово швидким 

реагуванням туристичного ринку на інновації, що забезпечують успіх у конкурентному 

середовищі (прийняття нових технологій, упровадження комунікацій, реструктурування 

управлінських, операційних та виробничих процесів) [4; 5; 9].  

Міжнародний досвід показує, що до розроблення кваліфікаційних стандартів 

повинно бути залучено широке коло учасників: уряд, професійні спілки та спілки 

роботодавців, підприємства, заклади освіти тощо. Проте безумовну перевагу при цьому 

доцільно віддавати роботодавцям.  

Міжнародні стандарти вимагають від спеціалістів галузі туризму глибоких 

професійних знань, знання іноземної мови, правової підготовки, володіння новітніми 

технологіями організації туризму і обслуговування в туристських комплексах. Проте з 

огляду на динамічність розвитку індустрії гостинності, змінам у суспільстві та економіці 

країни стандарти туристської освіти потребують удосконалення відповідно до вимог 

часу [3; 10]. 

Прагнення вищих навчальних закладів підготувати для регіонів 

конкурентоспроможного компетентного фахівця для роботи у сфері туризму спонукає 

їх до самостійного розроблення навчального та дослідницького процесу згідно зі 

своїми можливостями та потребами окремого регіону, а також державного стандарту, 

який визначає обов’язкові дисципліни для вивчення, дисципліни елективні та 

факультативні та встановлює вимоги до рівня підготовки випускників навчальних 
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закладів. Створення системи стандартів туристської освіти в кожній країні передбачає 

акумулювання практичних надбань зарубіжних країн [3; 4].  

Адаптація системи вищої освіти до нових умов життя, її зміненим цілям та 

завданням зумовлює доцільність розширення спектра освітніх програм та послуг, а 

також форм їх реалізації: дистанційної, відкритої освіти, включеного навчання, 

зарубіжних стажувань, навчальних видів практики, короткотермінових експрес-

семінарів та психолого-педагогічних тренінгів з метою організації підвищення 

кваліфікації для фахівців, які працюють у діючих структурах туристичного бізнесу. 

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в університетах 

України є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього 

процесу", освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців 

відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів [8]. 

В Україні підготовка магістрів сфери туризму за спеціальністю 242 "Туризм" 

здійснюється згідно із освітньо-професійною програмою "Туризм" залежно від вимог 

до рівня оволодіння сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої 

професійної діяльності. Програма підготовки магістра складається із обов’язкових та 

вибіркових дисциплін (за вибором університету та студентів), а також різних видів 

практичної підготовки [5; 8]. 

Складові освітньо-професійної програми включають базові навчальні 

дисципліни, такі як: «Методологія і організація наукових досліджень у туризмі», 

«Методи та моделі дослідження економічних процесів та управління проектами у 

туризмі», «Інноваційні технології в туризмі», «Міжнародний туризм», «Державне 

управління туристичною діяльністю», «Маркетингові комунікації в туристичній 

діяльності», «Оподаткування підприємств туристичної галузі», «Облік 

зовнішньоекономічних операцій підприємств туристичної галузі», «Науково-дослідна 

практика», «Переддипломна практик» [5; 8; 11; 13]. 

Ці зміни, очевидно, «породжують» перелік нових компетенцій (комунікаційні та 
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аналітичні навички, гнучкість і адаптивність, творчість та навички роботи з командою 

тощо), якими мають володіти працівники туристичної галузі. Однак, формальний спосіб 

партнерства між професійними ліцеями та ринком праці не завжди спрацьовує 

результативно, а відсутність ефективної комунікації між ними є основною перешкодою 

для систематичного процесу оцінки потреб. Хоча представники професійних ліцеїв та 

промисловці вказують на те, що вони завжди відкриті та готові до такого спілкування, 

відсутність структури та чіткого розподілу обов’язків перешкоджають ефективному 

спілкуванню та співпраці [6; 8]. 

Розглянемо ключові професійні компетентності, які формують вищі заклади 

освіти туризму в Україні: 

 знання нормативно-правової бази у сфері туризму; 

 знання теоретико-методологічних основ туризмознавства; 

 знання ресурсного потенціалу територій і вміння визначати туристичну привабливість 

природних, культурно-історичних ресурсів та оцінювати якісні й кількісні характеристики 

інфраструктурних ресурсів туризму; 

 володіння вміннями і навиками розробки та реалізації якісного туристичного продукту; 

 розуміння технологічних особливостей організації туристичного обслуговування; 

 вміння аналізувати та управляти ресурсним потенціалом підприємств у туристичній 

індустрії; 

 вміння володіти маркетинговими технологіями в туризмі; 

 вміння використовувати методи маркетингових досліджень у туризмі з використанням 

сучасних технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій; 

 вміння ефективно використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту 

в організації діяльності туристичних підприємств; 

 володіння сучасними інформаційними, комп’ютерними технологіями та технологіями 

обслуговування клієнтів; 

 володіння комунікаційними вміннями та навичками при роботі з клієнтами; 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

19  

 вміння ефективно здійснювати діяльність у сфері міжкультурної взаємодії [4; 11].  

Таким чином, незважаючи на те, що організація та зміст крос-культурної освіти 

майбутніх магістрів сфери туризму реалізується на достатньо високому рівні, 

прослідковується певна проблема забезпечення сфери туризму потенційними 

кадрами. Тому важливими є також такі напрями крос-культурної діяльності, як: 

інтеграція роботи фахівців сфери туризму та закладів освіти шляхом проведення 

консультацій, виконання практичних завдань; залучення тренінгових технологій; участь 

викладацького складу в професійній діяльності сектора туризму, зокрема праця у 

фірмах екскурсоводами, туроператорами, якісним результатом чого стане інтеграція 

готовності й здатності майбутніх магістрів сфери туризму виконувати професійну 

діяльність у міжкультурній європейській спільноті. 

Доведено, що модернізація змісту туристської освіти вимагає від фахівця швидко 

адаптуватися до виробничої чи організаційно-управлінської роботи у сфері туризму. 

Проте, слід зазначити, що швидкі зміни, які торкаються всіх сфер суспільного життя, 

вимагають подальших константних наукових розвідок з даної проблеми, які будуть 

стосуватися розгляду інноваційних педагогічних умов крос-культурної освіти. 
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 Розглядаючи сучасні наукові дослідження дисморфофобії, можна помітити 

досить високу тенденцію цієї хвороби, особливо у нашому сучасному світі зі 

стрімким розвитком пластичної хірургії та пропаганди «уколів краси», а 13% хворих, 

які перебувають у психіатричних лікарнях, як виявилось, так чи інакше, мали або 

мають симптоми дисморфофобії. В одному з розглянутих наукових досліджень, а 

саме «Суїцидальність при дисморфічному розладі тіла: перспективне дослідження» 

(Suicidality in Body Dysmorphic Disorder: A Prospective Study) 2016-го року, вивчалося 

корелювання дисморфічного розладу із суїцидальністю. Під час дослідження 

з'ясувалося, що частота суїциду у хворих дисморфофобією була у 45 разів вищою, 

ніж у загальній популяції. Це вдвічі більше, ніж серед людей, які страждають 

депресією, і втричі більше, ніж при біполярному розладі. Також дослідники 

зазначили, що 68.1% хворих – це жінки, і припустили існування зв'язку між 

недіагностованою дисморфофобією та більш високим, ніж у загальній популяції, 

ризиком самогубства серед людей, яким робили косметичні операції.  
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Дисморфофобія – психічний розлад, при якому людина неадекватно сприймає 

об’єктивну реальність щодо своєї зовнішності та надмірно занепокоєна уявними 

дефектами свого тіла. Дисморфофобія характеризується думками про уявну 

зовнішню потворність, спотворене уявлення про своє тіло; цей розлад можна 

порівняти з ефектом кривого дзеркала. Незважаючи на те, що в більшості випадків 

такі думки є надуманими, прагнення до недосяжного ідеалу підпорядковує собі 

життя людини, що проявляється нав’язливим бажанням змінити свій зовнішній 

вигляд. Дана занепокоєність своїм тілом не є здоровою та має нав’язливий характер, 

а постійні думки про свою зовнішність викликають тільки неприємні емоції, такі як 

сором, відраза, розпач, тривога та смуток.  

       Вперше хворого з дисморфофобією описав італійський психіатр Енріко 

Морселлі ще у 1891 році: «Дійсно нещаслива людина, яку під час повсякденних 

справ, бесід, читання за столом, фактично в будь-якому місці та в будь-який момент 

раптово охоплює страх деякої деформації, що могла б розвинутися на її тілі 

непомітно. Вона боїться мати сплюснутий, сплощений лоб, смішний ніс, криві ноги 

тощо, тому постійно вдивляється в дзеркало, обмацує свій лоб, вимірює довжину 

свого носа, досліджує найдрібніші дефекти шкіри або визначає пропорції своєї 

тілобудови і тільки через визначений проміжок часу, переконавшись у тому, що 

нічого не сталося, здатна звільнитися від стану болю та туги, які атакують його. 

Однак, якщо не буде дзеркала в руках або якщо їй не вдасться заспокоїти свої 

сумніви тим чи іншим способом за допомогою якогось механізму або безглуздих 

рухів, атака не закінчиться дуже швидко та може набути болісної інтенсивності, 

навіть до плачу та відчаю». Незважаючи на те, що дисморфофобія описана більше 

100 років тому, ця патологія все ще залишається недооціненою, а її ігнорування у 

подальшому може призвести тільки до повної втрати ідентичності. Адже 

виправляючи кожен раз свої уявні дефекти, людина лише деякий проміжок часу 
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перебуває в ейфорії від отриманого результату і ілюзії, що це дійсно саме те, чого 

вона і хотіла. Але час проходить, і приходить усвідомлення, що проблема була не в 

цьому «дефекті», тому згодом, ця людина шукає новий, який винен у її нелюбові до 

себе, адже завжди хочеться знайти логічну причину проблеми, яка переслідує тебе 

увесь час. Яскравим прикладом страждання дисморфофобією є Майкл Джексон: 

бажання виправити такі ненависні уявні дефекти за допомогою пластичної хірургії, 

багаторазових пластичних операцій, які не приносять бажаного задоволення, 

обов’язково зруйнують тебе і фізично, і морально. 

Взагалі дисморфофобія поєднує у собі обсесивний та компульсивний 

компоненти. Наприклад, хворі можуть годинами дивитись у дзеркало для чергової 

перевірки своєї зовнішності та роздумування над тим, що саме їм треба виправити у 

ній, або навпаки – намагатися повністю уникати дзеркал, через стійке небажання 

бачити свою «потворність». Хворі дисморфофобією стають постійними клієнтами 

косметичних салонів, фітнес-клубів і клінік пластичної хірургії. На самому початку 

захворювання хворий намагається приховати недоліки зовнішності під мішкуватою 

одягом, зачіскою або макіяжем. Люди, які незадоволені своєю вагою, пропорціями 

тіла, роками сидять на різних дієтах, носять стягуючий одяг темних тонів. Багато 

пацієнтів з дисморфофобією захоплюються фітнесом і бодібілдингом. Також хворі 

можуть або думати про свою зовнішність тривалий час протягом дня, або, в 

серйозних випадках, взагалі уникати соціальних контактів, що у подальшому може 

призвести до розвитку соціофобії. Зазвичай, люди з дисморфофобією не люблять 

фотографуватись, через невпевненість у своєму зовнішньому вигляді, яка постійно 

супроводжує їх; особливо вони уникають групових фото, через впевненість у тому, 

що на фоні інших вони обов’язково будуть виглядати ще більш потворнішими. Хоча 

є ще другий варіант, коли хворі дисморфофобією постійно фотографують себе, і, 

зазвичай, роблять це з купою фільтрів і/чи ретушують усі свої фото, що, авжеж, 
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кардинально змінює їх зовнішність, так як справжніх себе вони сприймати не хочуть 

і не можуть. 

       У дисморфофобії можуть бути як біологічні та генетичні, так і психологічні та 

соціальні причини, але більшість випадків розвитку цього захворювання все ж таки 

відбувається саме через соціально-психологічні чинники і, зазвичай, починається 

цей розвиток саме у підлітковому віці – найбільш сприятливому періоді для 

зародження комплексів, коли самооцінка найбільш вразлива; хоча можуть минути і 

десятки років до встановлення діагнозу та призначення лікування. Більшість 

пацієнтів з дисморфофобією відзначають психологічну травму, яка закладалась ще з 

дитинства або підліткового віку, через зловживання їх довірою, зневагу та знущання 

з боку оточуючих. Зазвичай, більшість знущань та принижень поступає від близьких 

людей, а саме від родичів (особливо батьків), що остаточно руйнує позитивне 

сприйняття себе, особливо у вразливих підлітків, адже ці ненависні слова та образи 

вимовили люди, від яких вони навпаки, завжди сподіваються на захист та любов.  

Батьки, через можливі свої комплекси, які надають надмірне значення та 

роблять надмірний наголос на естетичній зовнішності дитини, цькують її за 

зовнішній вигляд і самі вселяють дитині ненависть до її неіснуючих дефектів. 

Приблизно 60% людей з дисморфофобією повідомляють, що їх часто або постійно 

дражнили у дитинстві. Іншими життєвими подіями, які вплинули на появу 

дисморфофобії, може бути зневага чи ігнорування, фізична і/або сексуальна травма. 

До дисморфофобії особливо схильні жертви зґвалтувань: не знайшовши в собі сил, 

а в оточуючих достатньої підтримки, щоб усвідомити і подолати те, що з ними 

сталося, вони починають ненавидіти своє тіло.  

Медіа є ще однією причиною появи дисморфофобії, особливо зараз, і особливо 

у підлітків з ще недостатньо сформованою і стійкою психікою, коли акцент робиться 

на важливості зовнішнього вигляду, який, авжеж, повинен відповідати певним 
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стандартам. Також розвиток дисморфофобії у підлітків часто призводить до розладу 

харчової поведінки. Люди з перфекціонізмом теж дуже схильні до дисморфофобії, у 

своєму бажанні довести до «ідеалу» власну зовнішність, готові лягати під скальпель 

знову і знову, але, на жаль, результат ніколи не буде відповідати їх недосяжним 

очікуванням, у результаті чого виникає незадоволення, яке щоразу стає причиною 

чергової операції. У підлітковому віці дисморфофобія особливо небезпечна, адже у 

порівнянні з дорослими, підлітки з цим розладом мають вищі показники 

самогубства протягом життя. 

 Тож, можна зробити висновок, що у кожної хвороби є своя причина і, в 

основному, у кожної людини з дисморфофобією є свої особисті соціально-

психологічні причини, через які вона буквально не хоче існувати, хоче бути штучною 

у цій ненависній реальності. Кожен раз змінюючи свою зовнішню ідентичність з 

надією на «досконалий» результат, все більше і більше розчаровується в собі та 

шукає новий уявний недолік. Виною цьому слугує найближче соціальне 

середовище, загально прийняті норми та стандарти, які спотворюють сприйняття 

індивідуальності і ідентичності кожної людини. 
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Сучасна школа має забезпечити виховання компетентної людини, тому 

одночасно з піднесенням науково-теоретичного рівня викладання треба дбати про 

вироблення в учнів уміння застосовувати здобуті знання на практиці, про розвиток 

розумових здібностей, виховання інтересу до предмета, про вміння самостійно 

здобувати знання.  

Завдання вчителя не обмежується поданням учням певної суми знань з даного 

навчального предмета. Він повинен вчити учнів вчитися, оволодівати методами, що 

застосовуються у фізиці. 

Одним з характерних методів науки фізики є експериментальний метод 

дослідження, що складається з таких основних етапів, як формулювання робочої 

гіпотези, вибір методів експериментування, проведення самого експерименту, 

обробка одержаних даних. Систематичне застосування проблемного навчання на 

уроках фізики успішно розв'язує і проблему оволодіння даним методом науки. 

Однак як показують спостереження за проведенням уроків фізики в школі 

проблемне навчання, використовують тільки при постановці проблемних запитань, 

що є тільки початковим етапом  у проблемному навчанні. Це зумовлено тим, що і в 

педагогічній літературі проблемне навчання дослідники розуміють по-різному: 

 проблемне навчання – будь-який засіб, що сприяє активізації навчального 

процесу [1;3]; 
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 проблемне навчання – евристична форма навчання. При цьому не завжди 

враховується освітнє значення запитань, їх роль у розвитку мислення учнів, у 

збудженні інтересу до виучуваного. Інколи велика кількість поставлених запитань 

навіть заважає, бо не дає можливості побачити цілісність і логічність навчального 

матеріалу. Нарешті, трапляються випадки, коли в процесі евристичних бесід учні не 

мають змоги виявити належної активності через те, що їх залучають до розв'язання 

лише другорядних питань [2]; 

 проблемне навчання – проблемний характер процесу вчення як особливого 

виду пізнання. Ознакою проблемності вважають будь-яку трудність, що виникає в 

процесі пізнання нового матеріалу. 

Слід наголосити, що в літературі слова “проблема”, “запитання”, “завдання” 

ототожнюються, хоч за ними стоїть різна пізнавальна діяльність учнів. На уроках 

фізики для якісного засвоєння матеріалу проблемне навчання  повинне 

породжувати активну діяльність учнів, тому й основними його етапами є: 

1) проблемна ситуація; 

2) саме формування проблеми; 

3) визначення способів розв'язання проблеми (при цьому в деяких випадках 

доводиться ставити додаткові навчальні проблеми); 

4) розв'язання проблеми; 

5) підсумки та перевірка встановленої залежності, закономірності. 

Проблемну ситуацію можна реалізувати через розповідь вчителя або 

проведення певного досліду, спостереження, розгляду схем, малюнків, аналізу 

числових даних якогось процесу тощо. Основою проблемної ситуації є 

невідповідність, а іноді навіть суперечність, що виникає між вже засвоєними учнями 

відомостями і тими фактами і явищами, які треба пояснити. Не слід думати, що 

проблемна ситуація створюється тільки при вивченні нового матеріалу. Вона може 
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бути створена і дати педагогічний ефект також при розв'язуванні задач, проведенні 

лабораторних робіт і навіть при повторенні матеріалу. 

Розглянемо фрагмент уроку вивчення архімедової сили, що діє на тіла, занурені 

в рідину чи газ на уроці фізики, за вказаними етапами проблемного навчання  

Напередодні уроку учні виконували домашнє завдання, у процесі якого вони 

мали підготуватися до сприймання нового матеріалу.  

1. Встановити, чи однакову силу треба прикласти до мотузки, піднімаючи відро 

з водою з колодязя, коли відро у воді і коли воно в повітрі (або тримаючи дитяче 

відерце у відрі з водою і в повітрі).  

2. Визначити розтяг гумового шнурка, до якого прив'язаний тягарець чи якесь 

інше тіло, коли тіло в повітрі, у воді, у розчині солі. 

Домашні досліди та наступне обговорення їх результатів створило на уроці 

проблемну ситуацію.  

Проблемна ситуація. Вчитель показав, що в житті є чимало фактів, яких учні 

поки що не можуть пояснити.  

Проблемне питання. Чим пояснити зменшення ваги тіл, занурених у воду? 

Чому вага зменшується по-різному, якщо тіло занурити в воду і в розчин солі?  

Поставлені запитання зацікавлюють учнів, викликають бажання знайти 

відповідь на них. 

Визначення способів розв’язання проблеми. Виконання завдань у групах. 

При виконанні завдань, учні  можуть спостерігати, що з боку води на тіло діє 

якась сила. Цю силу вчитель називає виштовхувальною, і пропонує визначити її 

експериментально, окреслюючи план роботи, даючи інструкцію до виконання 

досліду  та прилади (динамометри, склянки з водою і з розчином солі, тіла різного 

об'єму і з різних речовин), таблицю для занесення результатів.  

Розв'язання проблеми. Кожна група дослід виконує самостійно без 
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попереднього обговорення. Після цього вчитель пропонує групам назвати свої 

результати. Величина виштовхувальної сили у різних груп  буде  різна. Чому? Від чого 

це залежить? 

Результати, які одержали учні в процесі проведення першого досліду, вказують 

на те, що треба продовжувати дослідження.  

Додаткова проблема: Від чого залежить величина виштовхувальної сили? Цю 

проблему учні також формулюють самі. 

Під час обговорення питання учні можуть  висловлювати різні припущення. 

Отже, виникає потреба у перевірці кожного з припущень. Щоб учні не відхилялися 

від необхідних вимірювань в таких багатоетапних дослідження, а також не 

витрачали багато часу, готуємо картки групам, в якій зазначається план дії ( рис.1). 

Рис. 1. Картки для груп 

Підсумки та перевірка. Зробіть загальний підсумок: від чого залежить величина 

виштовхувальної сили, що діє на занурене в рідину тіло? Після виконання 

КККарткаарт
ка склянки з 

водою і з 
розчином 
солі, тіла 
різного 

об'єму і з 
різних 

речовин 
артки для 

учнів 

Завдання 1. Визначте виштовхувальну силу, що діє на тіла, однакові за 
об'ємом, але з різних речовин. Дайте відповідь на запитання, чи залежить 
виштовхувальна сила від густини тіла? 

Завдання 2. Визначте виштовхувальну силу, що діє на тіла різного об'єму, 
зроблені з однієї і тієї ж речовини. Чи залежить величина виштовхувальної 
сили від об'єму тіла? 

Завдання 3. Зважте одне й те саме тіло, у воді і у розчині солі. Де 
виштовхувальна сила більша? Чи залежить виштовхувальна сила від 
густини рідини? 

Картки 
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досліджень учитель узагальнює наслідки, ще раз зосереджує увагу учнів на 

висновках, що стосувалися характеру залежності виштовхувальної сили від об'єму 

тіла і густини рідини. Саме тепер доцільно поставити учням таке запитання: «Що нам 

дає поєднання двох величин — об'єму тіла і густини рідини?» В класі знайдеться 

кілька учнів, які догадаються, що добуток їх виражає масу рідини в об'ємі, який 

займає тіло. Вчитель пропонує зібрати окремо воду, яку витісняє занурене тіло, і 

знайти її вагу. Самостійно або, якщо немає відповідного обладнання, шляхом 

демонстрації учні визначають вагу витісненої води і порівнюють з величиною 

виштовхувальної сили, визначеної попереднім способом. Вони переконуються, що 

виштовхувальна сила чисельно дорівнює вазі рідини, витісненої тілом. 

Щоб пояснити дослідний факт – існування виштовхувальної сили –і перевірити 

зроблений висновок щодо величини цієї сили, на заключному етапі уроку 

проводяться теоретичні розрахунки на основі закону Паскаля. 

В цьому випадку вчитель організував роботу учнів за методом проблемного 

навчання, не розірвавши його етапи , супроводжуючи  учнів у самостійному 

формулюванні висновків на основі спостережень та експериментів. 
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У добу інформатизації суспільства та цифровізації усіх сфер людської 

життєдіяльності актуальним питанням педагогічної практики виступає активізація 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.  

Вирішення цього питання перебуває в площині інформаційно-цифрових 

навчальних технологій, у т.ч. засобами гейміфікації та використання в навчанні 

комп'ютерних ігор – Digital Game Based Learning (DGBL). 

Під гейміфікацією (англ. gamification, ігрофікація, геймізація), що докорінно 

відрізняється від ігрового навчання [про це див.: 1; 5, с. 20; 6, с. 251], розуміють: 

а) використання елементів гри і технологій створення ігор в неігровому 

контексті [7; 8; 10; 11] для залучення кінцевих користувачів до вирішення проблем 

[4, с.114]; 

б) адаптацію та широке використання в повсякденному житті відеоігор [7]; 

в) інтеграцію елементів гри та ігрового мислення в діяльності, відмінній від гри 

[6, с. 251]; 

г) процес використання ігрового мислення та механіки для залучення 
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аудиторій і вирішення проблем [3, с. 122–137], щоб зробити діяльність більш 

привабливою та цікавою; 

ґ) використання гри на основі механіки, естетики та ігрового мислення, щоб 

залучити людей, мотивувати дії, сприяти навчанню та вирішенню проблем [9, с. 89].  

Гейміфікація освіти, відповідно, тлумачиться як впровадження ігор, ігрових 

технік та ігрових практик з освітньою метою [4, с. 114]; як процес поширення гри на 

різні сфери освіти, який дозволяє розглядати гру і як метод навчання і виховання, і 

як форму виховної роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу [6, с. 

251]. 

На практиці гейміфікація освіти – як оффлайн, так і дистанційної її форми – 

передбачає два підходи, згідно з якими в освітнє середовище впроваджуються або 

елементи ігрової діяльності, або ж йдеться про паралельну гейміфікацію системи 

керівництва освітою і саму систему навчання [7]. Нам імпонує вдалий вислів 

українських лінгводидактів про те, що «гейміфікація – це приправа», коли 

«навчальний процес лише «приправляють» елементами гри» [4, с. 120], адже в 

ігрової діяльності є не лише свої вагомі переваги, але й істотні недоліки. Відтак, 

цілковитий перехід на гейміфікацію в сучасних освітніх умовах є передчасним, і, як 

справедливо зазначає К. Л. Бугайчук, «гейміфікація не повинна бути першорядною, 

а швидше за все факультативною» [1, с. 43], коли потенціал гейміфікації 

спрямований на розширення та доповнення можливостей традиційного навчання.  

З метою гейміфікації занять із германської філології у коледжі викладач може 

використовувати низку освітніх онлайнсервісів:  

Lingo Hut – містить 125 уроків англійської мови для україномовних студентів, 

згрупованих за тематикою. Ресурс пропонує т. зв. словникові картки з правописом, 

перекладом та озвученням лексеми / словосполучення / речення; виучуваний 

матеріал закріплюється засобами ігор на зіставлення, на концентрацію, на 
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аудіювання, «хрестики–нулики»; 

Duolingo – це платформа для вивчення іноземних мов як на сайті, так і за 

допомогою мобільного додатку. Персоналізація підходу до вивчення мови 

варіюється від початкового рівня (переклад простих речень, базова лексико-

граматична структура англійської мови) до досвідченого рівня (складні 

перекладацькі завдання рівнів Intermediate та Advanced). Здобутки фіксуються у 

вигляді балів за кожний завершений урок або перекладений контент; «рівень» 

гравця зростає пропорційно виконаним завданням чи, навпаки, знижується, якщо 

користувач припустився помилок. Сайт відстежує час, використаний на виконання 

завдань, а також забезпечує зворотній зв'язок із користувачем, фіксуючи кожен 

завершений урок, переклад, тестування чи практичне заняття; 

Memrise – платформа для вивчення іноземних мов за допомогою системи 

карток із можливістю створення контенту самими користувачами;  

Kahoot! – безкоштовний онлайн-сервіс для створення інтерактивних 

навчальних ігор. 

Відеоуроки і пізнавальні лекції англійською мовою представлені на engVId і 

TED. Бібліотека електронних та аудіокниг різними мовами як ефективний спосіб 

збільшення вокабуляру здобувачів освіти представлена на Loyal books. У нагоді щодо 

опанування іноземних мов стануть також навчальні ресурси Polyglot, Audiolang і 

Drops. 

Серед спрямованих на вивчення іноземних мов додатків для смартфонів (англ. 

aps), ефективність яких була доведена експериментально [2, с. 26–27], назвемо такі:   

Lingvaleo – персоналізований додаток із сучасними методиками з вивчення 

здебільшого теоретичного аспекту англійської мови, що враховує рівень володіння 

здобувачем освіти англійською мовою, його цільову спрямованість та інтереси; 

вивчення англійської мови відбувається через використання ігрової моделі з 
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талісманом – левенятком Leo; 

English LioDuo – додаток на розширення вокабуляру, що містить близько 80 

тематичних занять різної спрямованості, підбирає слова за відтінком значення та 

частотністю (складні слова, застарілі слова, неологізми, а також містить статистичні 

дані щодо вживання в мові кожного окремого слова), задля опрацювання вимови 

додаток пропонує своїм користувачам на вибір американський чи британський 

варіант транскрипції; 

Інший додатком на розширення словникового складу мови виступає   

EnglishDom. Задля цього додаток містить чотири типи вправ на запам’ятовування 

лексики: вибір правильного варіанту перекладу, аудіювання, складання слів з 

окремих літер, друкування слів. Для полегшення запам’ятовування EnglishDom 

добирає графічні зображення за принципом асоціативного мислення, 

супроводжуючи кожне слово транскрипцією, перекладом і можливістю прослухати 

автентичну вимову. Систематичність виконання вправ відслідковується «контролем 

прогресу», що дозволяє адекватно оцінювати успішність здобувача освіти;  

Lingvist – додаток із різними тематичними напрямами та режимами 

розпізнавання мови, що враховує особистісні запити здобувачів освіти й 

відслідковує успіхи в навчанні; 

Ewa – інший персоналізований додаток, яким передбачено вибір методів 

вивчення англійської мови (читання книг, прослуховування музики, перегляд фільмів 

та відеокліпів), а також вибір рівня тренувань відповідно до навчальних 

можливостей і ступеню підготовленості здобувача освіти. 

Зазначені ресурси покликані формувати іншомовну комунікативну 

компетентність здобувачів освіти (мовну, мовленнєву та соціокультурну), розвивати 

їхні навички усної та писемної комунікації засобами англійської та іншої мов. 

Отже, гейміфікація – це один із освітніх трендів, покликаний модернізувати / 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

35  

діджеталізувати підготовку здобувачів вищої освіти, що знаходить своє практичне 

втілення на заняттях оффлайн і дистанційної форми. Викладач дисциплін 

філологічного циклу вільний у виборі ресурсів гейміфікації, у т.ч. мобільних додатків, 

що спрямовані на розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної 

компетентностей і можуть інтегруватися у різні форми навчання. 
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У 2024-2025 навчальному році розпочнеться запровадження шкільного курсу 

фізики, розробленого згідно з Державним стандартом базової середньої освіти 

третього покоління (2020). Відтак актуалізуються питання обґрунтування структури 

та змісту базового курсу (7–9 класи), його реалізації в модельних навчальних 

програмах та підручниках нового покоління [3]. 

1. Структура базового курсу фізики. Загальні напрями розгортання курсу 

фізики на базовому рівні визначені освітнім стандартом, зокрема, через основні цілі 

природничої освітньої галузі, складником якої є й фізика, а також базові знання. 

Ключовим концептом в окреслені структури є відхід від визначення змісту навчання 

фізики як системо твірного чинника базової освіти, орієнтація на очікуванні 

результати навчання та забезпечення варіативності моделей їхнього досягнення. 

Важливим чинником є проєктування двоконцентричного курсу фізики на рівнях 

базової та повної загальної середньої освіти, а також реалізація спірально-

концентричної структури шкільної фізичної освіти, що визначає необхідність 

побудови логічно завершених концентрів на кожному з рівнів.  

З огляду на це, замість традиційно жорсткої структури курсу фізики 7–9 класів 

пропонуються наскрізні змістові лінії, що будуть розвинуті в модельних навчальних 

програмах. Наприклад: фізика як природнича наука, фізичні основи сучасної техніки 
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та технологій; будова речовини, фізичні закономірності  перебігу механічних явищ (7 

клас); основні фізичні закони, що визначають перебіг теплових й електричних явищ 

(8 клас); основні фізичні закони, що визначають перебіг механічних, 

електромагнітних, оптичних та ядерних явищ; закони збереження як прояв 

фундаментальних законів природи; фізика Космосу (9 клас).  

2. Принципи добору змісту базового курсу фізики. Основним принципом 

формування змісту навчання фізики на базовому рівні має стати зміщення акцентів 

з опанування учнями знань про природу на формування умінь і навичок 

досліджувати явища природи (ускладнення методів і способів дослідження фізичних 

явищ). Це, з одного боку, забезпечить пріоритетність досягнення очікуваних 

результатів навчання в процесі опанування здобувачами базової освіти курсу фізики, 

а з іншого – сприятиме більш повній реалізації ідеї явищного підходу, актуальній для 

побудови першого концентру.    

Таким чином, основними принципами  формування змісту базового курсу 

фізики можна визначити такі: науковості та відповідності змісту навчання сучасним 

досягнення природничих наук, зокрема, й фізики, техніки та технологій; 

відповідності суспільним очікуванням та запитам сучасних здобувачів базової освіти; 

забезпечення можливості організації компетентнісно, особистісно зорієнтованого та 

діяльнісного навчання; прикладна спрямованість базового курсу фізики, що є 

важливою умовою формування в здобувачів ключових компетентностей через 

опанування вміннями та формування готовності практичного застосування фізичних 

знань; диференціації та інтеграції у їх органічному поєднанні; пропедевтики та 

наступності (врахування результатів опанування  змісту природничої освітньої галузі 

в початковій школі та в першому  циклі базової освіти з метою  забезпечення 

наступності у розгортанні змісту та  в удосконаленні способів і  засобів його 

реалізаці); логічної завершеності (формування в  здобувачів базової освіти цілісної 
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фізичної картини світу, загальних уявлень про ключові  фізичні теорії як узагальнення 

експериментальних досліджень);  спірально-концентричної побудови шкільного 

курсу фізики (розширення та поглиблення – у межах циклів та рівнів базової й 

профільної освіти змісту навчання за рахунок посилення прикладної спрямованості 

змісту, конкретизації обов’язкових очікуваних результатів навчання та способів їх 

досягнення.  

3. Моделі реалізації базової фізичної освіти.   Новий освітній стандарт, 

орієнтований на результати навчання, визначає зміст одним із інструментів їх 

досягнення, а відтак передбачає можливість варіативності моделей його реалізації 

[1]. Зокрема, зміни традиційної структури курсу фізики, його основних розділів і 

послідовності їхнього вивчення у моделі, що передбачає змісту базової фізичної 

освіти окремим навчальним предметом «Фізика, 7–9».  

Ще одніє моделлю може стати реалізація фізичного складника у змісті 

галузевих та міжгалузевих інтегрованих курсів, побудованих  на основі   предметно-

інтегративного підходу.  Це, наприклад, наскрізний галузевий інтегрований курс 

«Природничі наук, 7–9», до якого входить і фізичний складник, що передбачає 

глибоку інтеграцію навчання природничих предметів у традиційному розумінні 

(інтеграцію змісту).  

Можлива й така модель реалізації інтегрованого галузевого курсу, що 

передбачає достатньо високу самостійність окремих складників природничої 

освітньої галузі, коли зміст формується  як набір  відносно самостійних модулів, 

об’єднаних загальною метою природничої освітньої галузі та спільними освітніми 

цілями.  При цьому визначальною буде інтеграція засобів окремих складників щодо 

досягнення спільних освітніх цілей природничої галузі, а реалізація змісту може  

забезпечуватися окремими підручниками, створених за єдиною концепцією 

(наприклад, «Природничі науки: Біологія», «Природничі науки: Фізика»,  
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«Природничі науки: Хімія», «Природничі науки: Фізика-Хімія» тощо).  

Інша модель передбачає реалізацію фізичного складника в міжгалузевих 

інтегрованих курсах, орієнтованих не просто на самі фізичні знання, а на формування 

на їх основі практичних умінь застосовувати предметну компетентність  з фізики  [2]. 

Прикладом такої моделі може бути курс «Фізика та основи техніки. 7-9 клас».  

Така варіативність моделей та способів реалізації базової фізичної освіти 

створює унікальні умови для реалізації перспективних авторських технологій 

навчання фізики, орієнтованих на досягнення результатів, визначених освітнім 

стандартом, на всіх етапах: від створення модельних навчальних програм та 

підручників фізики нового покоління – до їхнього впровадження в освітній практиці.  
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У загальному теоретичному розумінні дефініція «ідентичність» розтлумачується 

як тотожність самому собі, взаємовідносини двох, або кількох пов'язаних між собою 

сутностей, обґрунтовуючих наявність іншого. 

На рівні сучасних обґрунтувань спостерігається своєрідна  неоднозначність 

трактувань поняття «ідентичність», що обумовлене багатоаспектністю різних форм 

його теоретичної проекції на рівні структур: «Я-концепція», «Я-система», «Я-досвід».  

За таких умов, на загальнотеоретичному рівні кристалізувалися основні 

уявлення про ідентичність, сформувався зміст ідентичності, що поєднав у собі основу 

феноменологічного розуміння як найважливішої характеристики цілісності, 

самостійності та зрілості особистості. 

На рівні профільних теоретико-методологічних обґрунтувань феноменологічна 

проекція екстраполюється на рівні: цілеспрямованої діяльності, усвідомлення 

власної єдності, цілісне Я, розуміння власної ідентичності, чіткість усвідомлення 

відмінності власного «Я» відрізняється від решти світу. 

Дослідники психодинамічного підходу вдаються до розкриття процесуальної та 

змістовної аспектів ідентичності, завдяки чому минуле, сучасне та майбутнє 
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«ретранслюється» людиною як єдине ціле, а саме буття особистості сприймається у 

якості певної незмінної у часі «константи». 

Процес становлення ідентичності описується як конфігурація, яка поступово 

закладається у дитинстві шляхом послідовних «я-синтезів» та перекристалізації. 

Теоретично обґрунтовуючи проблему становлення ідентичності у підлітків 

дослідники використали цілісну систему конструктів, два з яких повинні 

сприйматися як подібні між собою, а третій як відмінний від перших двох. 

У розрізі психологічної науки досліджуваний феномен інтерпретується у 

«формі» фінального результату взаємодій на рівні індивідуальних та соціальних 

процесів. З одного боку, ідентичність сприймається дослідницькими колами як 

«виразник» внутрішніх процесів, тобто те, що існує усередині самого індивіда. З 

іншого боку, феноменологічний контекст сприймається як своєрідний «контекст» 

існуючої суспільної системи, яка залишає суттєвий відбиток на внутрішньому світі 

самого  індивіда. 

У сучасному середовищі людині стає все складніше підтримувати внутрішню 

узгодженість та стійкість власного «Я». Спостерігається розмивання усталених 

кордонів і цінностей соціальних категорій, з допомогою яких людина визначає себе, 

своє місце в соціумі. Сьогодні досліджуються і загальні проблеми самоідентифікації, 

і конкретні напрями: соціальна, особистісна, гендерна, професійна, етнічна 

(національна), релігійна ідентичність тощо. Зокрема, остання фактажність 

обумовлює міждисциплінарну проекцію феноменологічної сутності на рівні сучасних 

теоретичних пошуків. 

У ході теоретичних узальнень підсумовано, що патопсихологічні чинники – це 

чинники, які викликають патопсихологічні порушення. Враховуючи комлексність 

формування патопсихологічних характеристик протягом онтогенезу певної людини, 

виокремлюють такі патопсихологічні чинники: генетичні (спадкові), біохімічні, 
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нейрофізіологічні, психофізіологічні, особистісні, соціально-психологічні, соціальні. З 

метою структуризації заявлених патопсихологічних чинників їх об'єднано за за 

визначеними критеріями: 

А) за етіологічною природою – вроджені (генетичні,  біохімічні,  

нейрофізіологічні та психофізіологічні) та набуті (особистісні, соціально-психологічні, 

соціальні); 

Б) за домінуючим джером виявлення – внутрішні (генетичні,  біохімічні,  

нейрофізіологічні, психофізіологічні, особистісні) та зовнішні (соціально-

психологічні, соціальні). 

У ході теоретичних узагальнень з'ясовано, що набуті чинники можуть значною 

мірою підсилювати дію вроджених (наприклад, у стресовій ситуації активізуються 

біохімічні та нейрофізіологічні реації). Передумовою для розвитку тих чи інших 

патопсихологічних порушень, які активізуються впливом патопсихологічних 

чинників, є «прямолінійний особистісний рух» по осі від вроджених до набутих груп 

чинників. При цьому, при досягненні відповідного вікового періоду може 

спостерігатися перехресний вплив обидвої груп на особистість у цілому. 

Зокрема, першопочатковий дисбаланс нейрофізіологічних та біохімічних 

чинників формує задану траекторію підвищеної чутливості до впливу набутої групи 

чинників. Оскільки, феноменоменологічне становлення вирізняється яскраво 

вираженою соціальною центрованістю і відображає рівень стійких взаємозв'язків 

індивіда з соціумом та елементами об'єктного світу, ми можемо припустити, що у 

цілісній структуризації патопсихологічних чинників провідну роль відіграють 

соціально-психологічні та особистісні. 

 

  



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

44  

 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 
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Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

ZhannaDmytrenko@gmail.com 

 

У наукових працях з психології творчості вчені приділяють увагу значенню 

співвідношення творчих здібностей учня з інтелектуальними, стверджуючи, що для 

розвитку його творчих здібностей потрібен певний рівень розвитку інтелектуальних.  

Першим об’єктом розвитку можна вважати потребу у творчості, яка повинна 

формуватися у процесі освоєння предметного середовища. Потреба у творчості, як і 

здібність до неї, формується швидше за все під час виконання нестандартних 

завдань і задач.  

Другим об’єктом розвитку є творча свідомість, яка починається з усвідомлення 

себе творцем, який володіє інструментами творення. Творча свідомість – це 

включення себе в інноваційні процеси, фіксація змін, що визначають дух часу, а 

також домінуючих потреб і категорій цінностей у різних спільнотах.  

Третій об'єкт розвитку – управління творчим процесом. Для управління творчим 

процесом необхідне його постійне включення, яке виробляється, якщо постійно 

дотримуватися установки – нічого не робити безглуздо.  

Всі перераховані об’єкти розвитку є складними психічними утвореннями, яке 

поєднує комплекс якостей і властивостей, що визначають ці здібності. Тому для 

досягнення результату необхідно будувати розвиток за принципом детального 

відпрацювання кожної якості, яка потім інтегрується в цілісне утворення. 

Навчально-творча діяльність включає такі компоненти творчих здібностей 

особистості учня: 

1. Мотиваційно-творча активність і спрямованість особистості. 

2. Інтелектуально-логічні здібності. 
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3. Інтелектуально-евристичні, інтуїтивні здібності. 

Для формування творчої особистості в процесі вивчення фізики важливим є 

другий і третій компоненти. 

Інтелектуально-евристичні здібності особистості включають: здібності 

генерувати ідеї, здібності до фантазії, асоціативність пам'яті, здібність бачити 

протиріччя і проблеми, здібність до переносу знань у нові ситуації, незалежність і 

критичність мислення. 

Методична система навчання фізики, в процесі якого формується творча 

особистість учнів, повинна включати п’ять компонентів: 1. Цілі. 2. Зміст. 3. Методи і 

прийоми. 4. Організаційні форми. 5. Засоби навчання. 

Зміст курсу фізики включає не тільки теоретичний матеріал підручника і систему 

демонстрацій і завдань, передбачених навчальною програмою, а й спеціально 

розроблену систему вправ і задач (творчих), які сприяють розвитку творчості учнів. 

У методиці навчання фізики творчою задачею називають задачу, яка або в 

цілому є незнайома для суб’єкта, або містить новизну, що зумовлює значні розумові 

зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового способу розв’язання. 

На сьогодні у навчальному процесі використовуються для розвитку творчого 

мислення такі задачі: з неформульованою вимогою; із зайвими даними; з кількома 

розв’язками; зі змінною умовою; на доведення. 

До таких творчих задач ставляться такі вимоги. Вони повинні мати реальний 

практичний зміст. Задачі повинні відповідати шкільній навчальній програмі і 

підручнику за формулюванням та змістом, сформульовані доступною і зрозумілою 

мовою, не містити термінів, які вимагають громіздких додаткових пояснень. Числові 

дані в задачах мають бути реальними, відповідати існуючим у життєвій практиці. В 

умові задачі, за можливістю, повинен бути відображений особистий досвід учня, 

місцевий матеріал, ситуації промислового, сільськогосподарського виробництва, 

економіки, торгівлі, що ілюструють використання знань на уроках у конкретних 

професіях. 

У процесі навчання фізики для посилення розвивальної функції творчих задач 

рекомендуються такі прийоми: побудова різних моделей; розширення кола 

запитань до умови задачі; розв'язування задачі різними способами; 
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переформулювання задачі; складання задач подібної до даною. 

Робота учня над творчою задачею можна співставити з науковим пізнанням. 

Цикл наукового пізнання полягає у постановці проблеми з опорою на факт 

спостережень, у вивченні проблеми, у формуванні робочої гіпотези, у розробці 

теорії, у плануванні й експериментальній перевірці нової теорії. Це вимагає 

відповідних етапів роботи над задачею: осмислення запитань задачі; аналіз змісту 

задачі; створення схеми розв’язування задачі (догадка); розвиток ідеї, її реалізація 

(розв’язання задачі); аналіз розв’язків задачі та їх перевірка. 

Практика показує, що найбільш важливі етапи творчої діяльності пов’язані з 

переходом від фактів до побудови абстрактної моделі явища, а також з переходом 

від теоретичного передбачення певних закономірностей явища до його 

експериментальної перевірки. 

Слід указати, що учням повинні бути відомі вихідні факти, які лежать в основі 

побудови фізичної моделі. Від вихідних фактів індуктивно здійснюється перехід до 

побудови моделі, яка виступає спочатку як гіпотеза. З прийнятої моделі дедуктивно 

виводяться наслідки, які експериментально підтверджуються. 

Наведемо приклади творчих задач з фізики: 

1. Дослідіть, від чого залежить звукопровідність газів, рідин і твердих тіл. Яким 

чином можна змінити звукопровідність різних речовин? Як це можна використати 

на практиці? 

2. Водіям автомобілів відомо, яку небезпеку для руху може спричинити 

освітлення світлом фар зустрічних  автомобілів. Застосовуючи явищ поляризації, 

запропонуйте кілька способів захисту від освітлення. 

3. Поясніть відомі вам способи визначення коефіцієнта поверхневого натягу 

рідини. Виконайте відповідні досліди і зробіть висновки. 
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Умови сучасної економічної нестабільності нашої держави напряму 

компілюють до необхідності проведення галузевого реформування, успішність 

проведення якого торкається і професійної підготовки управлінських кадрів. 

Економічний занепад регіонів є наслідковою результативністю неефективної 

політики влади на місцях, яка не залучає до «обігу» природно-ресурсний потенціал 

території, що веде до занепаду, збитковості, територіальної розосередженості. 

Назрілі протиріччя між високою соціально-економічною значущістю розвитку 

туристичної галузі та непродуктивною регіонально-галузевою політикою, яка 

частково є наслідком неефективної професійної підготовки туризмологів, потребує 

сьогодні ретельного переосмислення та педагогічного відрефлексування. 

Глибинність наукового переосмислення феномена «регіонального 

туристичного потенціалу» наводить нас на думку, щодо неоднозначності його 

формулювання. Досліджуваний феномен поєднує у собі сумарну кількість наявного 

ресурсного потенціалу конкретного регіону (природного, соціального, 

економічного, інвестиційного, організаційного та ін.), який створює сприятливі 

умови для отримання прибутку від розвитку туризму. Таким чином, окреслений 

феномен центрований на наявності необхідного природно-ресурсного потенціалу. 
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Враховуючи таку структурованість регіонального туристичного потенціалу, 

актуалізується чергове педагогічне завдання – якісної професійної підготовки 

майбутніх туризмологів до реалізації функцій галузевого моніторингу на місцях. 

Система такого управлінського моніторингу повинна націлюватися на комплексну 

оцінку природно-кліматичних особливостей конкретного регіону, у відповідності до 

якого формуватиметься цілісний ланцюг регіонального туристичного 

обслуговування. Такий ланцюг презентуватиме сукупність готелів та аналогічних 

закладів розміщення, транспортної інфраструктури, закладів харчування та інших 

обслуговуючих одиниць.        

Раціональність проведення перевірки рівня відповідності розвитку напрямів 

туристичної діяльності нормам чинного законодавства повинно ґрунтуватися на 

освоєнні змісту профільних стандартів та відповідних нормативно-правових актів. 

Майбутній туризмолог повинен володіти достовірною інформацією, яка підкріплена 

буквою закону. З цією метою особливо значущим буде проведення семінарських 

занять із оглядом переліку на наповнення статей законів, які містять ключову для 

обраної професії інформацію (зокрема, вимоги на отримання ліцензії туроператора 

та ін.).   

При освоєнні правил оцінювання взаємообумовленості розвитку туристичної 

інфраструктури і економічного розвитку регіону студент-туризмолог повинен 

звернути увагу на ефективності «циркуляції» у межах конкретного регіону основних 

та додаткових функцій соціального управління. Перша група функцій оцінюється 

туризмологом виходячи із наявного туристичного потенціалу, який у повній мірі 

презентуватиме наявний бренд, загальнодержавний чи світовий імідж, 

інноваційність наявної інфраструктури. Друга група – є законодавчо орієнтованою, 

оскільки націлюватиме вузькопрофільного фахівця на пошук відповідності існуючого 

нормативно-регламентованому. Однією із найскладніших є третя група функцій, 
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виходячи із критерію залученості регіональної цільової аудиторії. Безумовно, що 

раціональність розподілу трьох груп функцій повинна узгоджуватися із 

загальноприйнятою управлінською стратегією, траекторію якої повинен уміти 

вибудовувати для себе майбутній туризмолог. У цьому ключі, педагог повинен 

правильно розставити педагогічні акценти у професійній підготовці майбутніх 

туризмологів так, щоб вони виконуючи на місцях функції регіонального моніторингу 

враховували найважливіші соціально центровані критерії – інфраструктурний, 

кадровий, матеріально-технічний, інституційний, інформаційний та інвестиційний.   

На основі проаналізованого можемо зробити висновок, що першопочатково у 

професійній підготовці майбутніх туризмологів слід правильно розставити 

педагогічні акценти. Вони повинні стосуватися цілої низки вузькопрофесійних 

завдань, які повинні бути практично орієнтованими. Рівень їх практичної значущості 

повинен  розкривати усю глибину регіональної забезпеченості тієї чи іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, на теренах якої повинен функціонувати 

дієвий регіональний менеджмент. Налагодження механізму дії такого менеджменту 

повинно центруватися на необхідності урахування наявного регіонального 

ресурсного потенціалу. Найоптимальнішим інструментом у руках майбутнього 

профільного туризмолога повинен стати інструмент моніторингу, який у повному 

спектрі дозволить предметно відтворити усі особливості наявного регіонального 

туристичного потенціалу. 
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Перед Новою українською школою постає проблема формування учнів, які 

вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти 

іншими сучасними вміннями, тому одним із провідних шляхів реалізації накреслених 

положень є розроблення та реалізація в освітньому процесі практико орієнтованих 

завдань інтегрованого змісту, що сприяють розвиткові дослідницьких умінь учнів у 

навчанні природничих наук. Цей соціальний запит знайшов віддзеркалення у 

Державному стандарті базової середньої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 898 від 30.09.2020 р., провідним визначено – 

компетентнісний підхід та висунуто відповідні вимоги до обов’язкових результатів 

навчання щодо реалізації мети освіти в ціннісних орієнтирах, з-поміж яких такі: 

повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного 

вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, 

підтримка пізнавального інтересу та наполегливості тощо [1]. З цього погляду, 

проблема розвитку дослідницьких умінь учнів засобами розв’язування практико 
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орієнтованих завдань інтегрованого природничого змісту виявляється актуальною. 

Поєднання принципів гуманістичної спрямованості, суб’єктності навчання, 

проблемності навчання, практичної спрямованості навчання, цілеспрямованого 

розвитку, системності й систематичності, єдності, циклічності, співробітництва, 

керованості й можливості здійснювати корекцію процесу розвитку та диференціації 

детермінують фундаменталізацію формування змісту навчання природничих наук, а 

компетентнісний, діяльнісний та особистісний підходи сприяють розвиткові в учнів 

дослідницької компетентності, а також виходячи з уявлень про організацію 

дослідницької діяльності учнів з вивчення природничих наук в закладах загальної 

середньої освіти, нами сформовано методику формування дослідницької 

компетентності в природничих науках учнів старшої профільної школи та 

виокремлено чотири структурні складники: цільовий, змістовий, методологічний, 

процесуальний та результативно-оцінювальний (рис. 1). 

Складові компоненти методики розвитку дослідницької компетентності 

старшокласників взаємопов’язані між собою, кожний із них впливає на наступний 

через розв’язання властивих йому завдань, визначає зміст наступного компонента, 

тобто взаємозв’язок між ними здійснюється на змістовному й функціональному 

рівнях, що дозволяє реалізувати функцію всієї методики – цілісний розвиток 

дослідницької компетентності учнів старої школи в навчанні природничих наук. 

Цільовий компонент методики визначає стратегічну мету методики – 

цілісний розвиток дослідницьких умінь, що забезпечує здатність учнів 

здійснювати дослідницьку діяльність із розв’язання практико-орієнтованих 

завдань інтегрованого природничого змісту з погляду готовність і здатності учнів 

до класифікації об’єктів, пояснюючи природні явища і технологічні процеси з 

використанням мови природничих наук і наукової термінології, виявляти 

дослідницькі проблеми, досліджувати природу самостійно чи в групі, установлювати 
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причиново-наслідкові зв’язки, презентувати результати досліджень, 

використовувати наукові знання, здобутки техніки і технологій для розв’язання 

проблем; форми, методи та засоби реалізації компетентнісного, діяльнісного та 

особистісного підходів до розвитку дослідницьких умінь  за когнітивним, 

діяльнісним та особистісним складниками. 

 

Рис. 2.1 Методика розвитку дослідницьких умінь старшокласників засобами 
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розв’язання практико орієнтованих завдань інтегрованого природничого змісту. 

Методологічний компонент методики забезпечено поєднанням 

педагогічних принципів гуманістичної спрямованості, суб’єктності навчання, 

проблемності навчання, практичної спрямованості навчання, цілеспрямованого 

розвитку, системності й систематичності, єдності, циклічності, співробітництва,  

керованості й можливості здійснювати корекцію процесу розвитку та 

методологічних підходів – компетентнісного, діяльнісного та особистісного до 

розвитку в учнів старшої школи дослідницьких умінь з природничих наук, що в 

сукупності визначає теоретико-методологічну основу цього процесу. Вимоги до цих 

підходів в освітньому процесі забезпечують досягнення поставлених цілей. 

Змістовий компонент відбиває смисл, що вкладається в загальну мету, так і в 

кожне конкретне завдання. Він поданий: практико-орієнтованими проблемами, що 

розв’язуються засобами природничих наук (основною формою ознайомлення учнів 

з цими проблемами є практико-орієнтовані завдання), природничими і 

методологічними знаннями, загальноначальними вміннями, досвідом навчально-

пізнавальної діяльності. 

Процесуально-діяльнісний компонент віддзеркалює взаємодію вчителя і 

школярів, їхню співпрацю, організацію і керівництво процесом розвитку 

дослідницьких умінь учнів, без яких не досягається кінцевий результат. Він 

представлений діяльністю учнів і вчителя, методами, формами і засобами навчання. 

До основних форм організації освітньої діяльності нами віднесено: урок засвоєння 

нових знань, урок формування умінь і навичок, урок застосування  знань, умінь і 

навичок, урок узагальнення і систематизація, урок контролю та корекції знань, умінь 

і навичок, комбінований урок. До методів –наочні (демонстраційний експеримент, 

мультимедійні презентації, таблиці, малюнки та ін.), практичні (розв’язування 

практико-орієнтованих завдань та задач, виконання фронтальних лабораторних 
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робіт та робіт практикумів), евристичні (навчальні експериментальні завдання, 

домашні експерименти та екскурсії), дослідницькі (метод проектів). До засобів – 

практико- орієнтовані завдання. 

Результативно-оцінювальний компонент методики являє собою 

компонентну структуру дослідницьких умінь учнів старшої профільної школи, до 

яких віднесено когнітивний, діяльнісний, особистісний складники, критерії, 

показники та рівні розвитку дослідницьких умінь, засоби діагностики тощо. 

Методика розвитку дослідницьких умінь старшокласників засобами 

розв’язання практико орієнтованих завдань інтегрованого природничого змісту 

покликана сприяти ціннісному розвитку дослідницької компетентності, що 

забезпечує здатність учнів здійснювати дослідницьку діяльність. Розробка 

методичних рекомендацій щодо впровадження методики в освітній процес є 

перспективою подальших досліджень. 
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Фізика є фундаментальною наукою, без вивчення якої неможливий розвиток 

технологій. Навчання фізики у старшій школі ґрунтується на засадах гуманізації та 

демократизації освіти, врахування пізнавальних інтересів і намірів учнів щодо 

обрання подальшого життєвого шляху, диференціації змісту й вимог щодо його 

засвоєння залежно від здібностей та освітніх потреб старшокласників. 

На сьогодні існує широкий спектр сучасних цифрових приладів для 

демонстрації явищ та виконання лабораторних робіт з фізики у середній та старшій 

школі. 

З основами розділ «Оптика» учні починають знайомитися в 9 класі , а  

ґрунтовно вивчається він в 11 класі. Так, учні 9 класу в розділі «Світлові явища»  

знайомляться з  поняттями світлового променю, точкового джерела світла, тонкої 

лінзи. Формулюють визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила 

лінзи, показник заломлення світла); закони прямолінійного поширення, відбивання 

й заломлення світла; принцип дії найпростіших оптичних приладів; вади зору, 

способи їхньої корекції та профілактики захворювань органів зору; спектральний 

склад білого світла, причини різнобарв’я. На практиці учні удосконалюють вміння 

застосування законів геометричної оптики під час розв’язування задач різних типів 

та виконання лабораторних робіт [2].  

Основний матеріал цього розділу фізики и припадає на 11 клас. У старшій 

школі, відповідно до програми вивчення фізики відводиться різна кількість годин: на 
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рівні стандарту – 3 години на тиждень, на профільному рівні – 6 годин на тиждень. В 

цьому розділі учні розширюють знання з геометричної оптики (показник 

заломлення, повне відбивання, рефракція, принцип Ферма, зображення, лінзи, 

аберації) та вивчають основи хвильової і квантової оптики: когерентність, 

інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса – Френеля, дифракційні 

ґратки, дифракційний спектр, голографія, спектроскоп, роздільна здатність, 

поляризація світла, квант, стала Планка, фотоефект, тиск світла, рентгенівське 

випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм 

світла. На практиці зможуть вдосконалювати вміння  розв’язувати задачі на 

застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на 

зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і 

мінімумів, на просвітлення оптики та кільця Ньютона, на застосування формули 

дифракційних ґраток, енергії та імпульсу фотона, рівняння Ейнштейна для 

фотоефекту, ефект Комптона. 

Навчальні експерименти у школі є основою вивчення фізики, за допомогою 

них в учнів формується уявлення про фізичні явища, виховується спостережливість, 

здатність до аналізу, формулювання висновків. Навчальний експеримент може бути 

демонстраційним і лабораторним у школі та  самостійним при виконанні 

навчального проєкту чи домашньої роботи.  

Під час вивчення курсу «Оптика» для учнів стандартного рівня запропоновані 

такі експериментальні роботи:  

1. Дослідження заломлення світла на межі «скло – повітря», визначення 

показника заломлення скла відносно повітря.  

2. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз. Метою якої є визначення 

оптичної сили збиральної, розсіювальної лінз та оптичної сили системи двох тонких 

лінз. 

3. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки. 

Але за певних умов, коли учням доводиться більшу частину навчального 

процесу проводити дистанційно, набуває популярності застосування цифрових 

лабораторій та віртуального інструментарію. Оскільки у всіх старшокласників наявні 
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смартфони, то деякі лабораторні роботи можна зробити легшими й цікавішими та 

частину робіт проводити як домашні експерименти. Такі роботи доступні з 

геометричної оптики та для спостереження явищ хвильової оптики (інтерференція, 

дифракція світла) з використанням інструментальних додатків, доступних в Play 

Market. Результати робіт можуть бути у вигляді фотозвіту або презентації. Особливої 

актуальності набирають такі роботи в умовах дистанційної освіти.  

Вимірювальні комплекси Vernier працюють в системі з комп’ютеризованими 

датчиками. Широкий асортимент датчиків дозволяє проводити лабораторні 

дослідження з усіх розділів фізики на сучасному рівні,  формуючи відповідні 

дослідницькі компетентності з фізики [3].  

Фізична лабораторія Vernier дозволяє провести достатню кількість 

демонстраційних і лабораторних експериментів з геометричної і хвильової оптики з 

використанням датчиків освітленості, кольору, ультрафіолету, датчика переміщення, 

датчика обертового руху, комплекта джерел світла, лінз і дзеркал, дифракційного 

апарата DAK, комплекта Поляризатор/Аналізатор PAK-OEK [1].  

Демонстраційні досліди можна показувати у безпосередній трансляції через 

смартфон або у відеозапису. На Рис.1 показана демонстрація відбивання і 

заломлення світла у плоско паралельній пластині та призмі, повне відбивання у 

призмі, фокусування світла збірною та розсіювальною лінзами. Заломлення на 

плоско-опуклій лінзі дозволяє безпосередньо з досліду перевірити закон 

заломлення та визначити показник заломлення скла:   
sin𝛼

sin𝛽
= 𝑛;      

sin 72

sin 40
= 1.48. 

При вивченні лінз комплект Vernier можна використати як для демонстрації 

утворення дійсного збільшеного та зменшеного перевернутого зображення (Рис. 2) 

так і для виконання лабораторної роботи з визначення фокусної відстані лінзи. 

Відстані вимірюються на динамічній доріжці. 
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Рис. 1. Явище відбивання та заломлення світла. 

 

Рис. 2. Утворення дійсного зменшеного та збільшеного перевернутого 

зображення  літери L та дійсне зображення у сферичному дзеркалі. 

Для вивчення хвильових властивостей світла лабораторія Vernier пропонує 

дифракційний апарат DAK з набором дифракційних елементів та комплект 

Поляризатор/Аналізатор PAK-OEK. На Рис. 3 показано установку (1) і демонстрацію 

дифракції Френеля на диску (пляма Пуассона), круглому та квадратному отворах (2, 

3, 4) та дифракцію Фраунгофера на щілинах (5).  

Рис. 3. Дифракція Френеля і Фраунгофера. 

При проведенні лабораторних робіт у цифровій лабораторії Vernier аналіз 

експериментів можливий безпосередньо на інтерфейсі збору даних LabQuest2, де 

результати вимірювань реєструються у таблицях та графічно. Дані експерименту 
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можна транслювати на смартфон через Bluetooth. Оскільки телефони є невід’ємною 

частиною нашого життя, то аналізувати дослідження можна у будь-який зручний час 

у довільному місці без прив’язки до уроків та шкільних приміщень. Також дані 

експерименту можна зберегти та пересилати електронною поштою. Подальшу 

обробку результатів можливо зробити на  комп’ютері у додатку Vernier Graphical 

Analysis.  

Використання сучасної цифрової лабораторії Vernier дає можливість 

проводити навчальні експерименти з фізики на сучасному технологічному рівні як у 

школі так і дистанційно, створювати цікаві навчальні проєкти, вести дослідження у 

Малій академії наук з обдарованими учнями. 
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Учителі фізики ставлять переважну кількість питань психолого-педагогічного та 

методичного плану щодо специфіки навчання фізики учнів з особливими освітніми 

потребами. Іноді виникають побоювання, що за найдосконалішої методики 

викладання учень з особливими освітніми потребами досягне певної «стелі» своїх 

можливостей, і найбільше постраждають природничі знання.  

Навчання фізики будується на тому фундаменті елементарних природничих 

знань, яких учні набувають до її вивчення, спілкуючись з однолітками й дорослими.  

Потребує підтримки процес узагальнення, що виявляється в механічному 

заучуванні визначень, законів, теорій без їх розуміння і застосування на практиці. 

Наприклад, вивчивши закон Архімеда, деякі учні продовжують застосовувати 

нераціональний спосіб його застосування.  

Потребує підтримки мовленнєвий розвиток учнів з особливими освітніми 

потребами, зокрема об’єм словникового запасу, позначається на розв’язанні 

завдань: учні не завжди розуміють деякі терміни і вирази, що містяться в тексті, що 

призводить до неправильного розв’язання. У самостійному складанні завдань вони 

придумують шаблонні тексти, що містять однотипні ситуації й життєві дії, 

повторюючи одні й ті ж запитання і числові дані.  

Усе навчання повинно починатися з розвитку наочних форм мислення. Це 
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означає, що всі початкові фізичні поняття учень повинен засвоювати, спостерігаючи 

за діями вчителя і діючи самостійно з обладнанням і роздатковим матеріалом. 

Підводити учнів до узагальнення слід шляхом поступового переходу від практичних 

дій з реальними (об’ємними) предметами до виконання цих же дій із зображеннями 

предметів, а від них до дій, що спирається на сприйняття предметів (складання схем 

і розв’язання вправ і задач з використанням дидактичних матеріалів), і, нарешті, до 

дій з уявними предметами. Після цього переходять до абстрактних понять, формул і 

арифметичних дій з ними.  

Усі терміни, що містяться в тексті завдання, мусять бути зрозумілими учням. Для 

учнів з особливими освітніми потребами доречне роз’яснення деяких термінів і 

виразів, які використовуються у підручниках з фізики.  

Учителю варто передбачити попередню роботу з роз’яснення та уточнення 

словосполучень. Особливо це стосується тих термінів, які допомагають усвідомити 

залежності величин. Для пояснення деяких ситуацій слід використовувати наочну 

демонстрацію певних дій (в задачах на рух), а також малюнки, креслення. У роботі 

над термінами, що впливають на вибір відповідної дії, слід показати учням, що один 

окремо взятий термін ще не визначає вибір дії, для цього потрібен уважний і 

всебічний аналіз життєвої ситуації, описаної в задачі.  

З огляду на індивідуальні можливості учнів, на кожному етапі уроку вчителю 

слід передбачати завдання різного ступеня складності. Якщо під час ознайомлення 

з новим матеріалом переважна кількість учнів може самостійно виконати аналогічне 

завдання, то учні з відставанням у розвитку справляються з цим під контролем і за 

допомогою вчителя. Потрібні також додаткові запитання і роз’яснення, застосування 

наочності. Наприклад, у закріпленні навичок застосування вивченого матеріалу одні 

учні розв’язують вправи і задачі, інші малюють схеми або обводять відповіді у тестах, 

а непідготовлені доповнюють намальовані учителем зразки.  

Складаючи самостійні роботи, учитель також мусить передбачити і різні за 

складністю індивідуальні завдання. Наприклад: поставте запитання так, щоб задача 

розв’язувалася алгоритмічним способом; поставте запитання до задачі, 

використовуючи терміни «явище», «процес» «закон» тощо.  
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У деяких випадках є необхідність надавати учневі готовий план розв’язання 

вправи або задачі. Переходячи від виконання завдання під безпосереднім 

керівництвом учителя до частково самостійної роботи і далі до повністю самостійної 

роботи, учні послідовно справляються із завданнями різного ступеня складності.  

Ефективним прийомом для нормалізації навчальної діяльності учнів є 

алгоритмізація. Використання даного прийому дозволяє здійснювати корекцію 

недоліків пам'яті учнів з особливими освітніми потребами, тому що в роботі за 

алгоритмом відбувається їх заучування й автоматизація, а також корекція недоліків 

мислення, оскільки відбувається узагальнення дій і операцій.  

Промовляючи і виконуючи інструкцію з окремих етапів, учні навчаються 

правильно міркувати і контролювати себе в процесі самостійної роботи.  

Прийомам користування окремими дидактичними посібниками, пам’ятками, 

схемами, алгоритмами дій слід навчати на індивідуальних корекційних заняттях. 

Причому вчитель має змогу перевірити правильність міркувань учня, зрозуміти чому 

і де він помилився, яку ланку міркувань опустив. Індивідуальні роз'яснення вчителя 

і додаткові тренувальні вправи з детальними поясненнями кожного етапу роботи 

допоможуть учням уникнути помилок у самостійній роботі.  

З початку потрібно вимагати від учнів пояснення своїх дій, навіть правильних, 

привчаючи учнів супроводжувати всі дії словесним звітом, коментувати рішення 

прикладів і завдань. На уроках повинні частіше звучати такі запитання і завдання: 

Чому? Поясни. Доведи. Розкажи, як ти обчислював. Чи можна відразу вирішити (по-

іншому)? Як ти здогадався?  

Засвоєння учнями знань і вмінь з фізики потрібно організувати так, щоб 

одночасно здійснювався розвиток логічного мислення. В іншому випадку засвоєння 

матеріалу відбуватиметься формально, без усвідомлення його. В учнів потрібно 

виховувати вміння бачити логічні співвідношення в різних практичних ситуаціях, 

послугувати методами аналізу, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.  

Відомо, що процес виконання нових дій передбачає ряд етапів: етап виконання 

дій у матеріалізованої формі; етап із проговорюванням дій; етап виконання дій у 

проговорюванні про себе; етап розумових дій.  
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Для учнів з особливими освітніми потребами особливо важливим є перший 

етап, коли дія є повністю розгорнутого і виконується учнем практично, з 

максимальним залученням наочного матеріалу. Проте учням потрібно постійно 

нагадувати про необхідність промовляння, словесного звіту про виконувані дії з 

предметами.  

Щойно учні навчаться правильно виконувати практичні, матеріалізовані дії, 

потрібно переходити до формування вміння здійснювати їх без опори на зовнішні 

предмети і без практичного виконання за допомогою рук. Учні виконують завдання, 

на яких вчаться міркувати вголос, доводити правильність своїх відповідей. Учень 

повинен навчитися виконувати всі операції в новій для нього формі – мовній.  

Перехід у розумову форму відбувається через використання спочатку 

зовнішньої мови про себе: учень промовляє всі операції, але мовчазно. Поступово 

промовляння стає непотрібним, дія переходить із зовнішнього форми у внутрішню. 

Робота, спрямована на розвиток початкових логічних прийомів мислення, 

будується з широким використанням цього різноманітного дидактичного матеріалу, 

а також із залученням знайомих учням життєвих ситуацій і матеріалу підручника з 

фізики. У процесі цієї роботи розв’язуються завдання практичного оволодіння 

учнями логічними операціями й діями, формування вмінь бачити логічні відношення 

в різних ситуаціях, розуміти їх незалежність від конкретного змісту матеріалу, на 

якому будуються вправи і задачі. 
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Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та системного й прикладного 

програмного забезпечення, відмова розробників від підтримки попередніх версій 

операційних систем, змушує навчальні заклади постійно збільшувати фінансові 

витрати на їх оновлення, придбання та обслуговування. Зарадити проблемі частково 

можуть хмарні сервіси, що за певних умов дозволяють економити кошти, 

спрямовуючи їх лише на оплату хмарних послуг, а в разі використання безкоштовних 

сервісів – переважно на освітній  процес. Нині існує значна кількість різноманітних 

хмарних сервісів, які можуть використовуватись у освітній діяльності закладів вищої 

освіти. 

Зберігання в хмарі не лише даних, а й додатків змінює обчислювальну 

парадигму в бік традиційної клієнт-серверної моделі, при якій на стороні 

користувача зберігається мінімально необхідна функціональність. Таким чином, 

необхідність встановлювати оновлення програмного забезпечення, проводити 

перевірку на віруси й інше обслуговування покладається на провайдера хмарного 

сервісу. Це також означає, що загальний доступ, управління версіями, спільне 

редагування стають набагато простішими, ніж коли додатки і дані розміщені на 

призначених для користувача комп’ютерах [3]. 
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Національним інститутом стандартів і технологій США визначено наступні 

обов’язкові характеристики хмарних сервісів:  

1. Самообслуговування на вимогу – споживач самостійно визначає і змінює 

інформаційні потреби, такі як серверний час, швидкості доступу і обробки даних, 

об’єм даних, що зберігаються, без взаємодії з представником постачальника послуг.  

2. Універсальний доступ по мережі – послуги доступні споживачам по мережі 

передачі даних незалежно від використовуваного пристрою. 

3. Об’єднання ресурсів – провайдер об’єднує ресурси для обслуговування 

великої кількості споживачів в єдиний потік для динамічного перерозподілу їх між 

споживачами в умовах постійної зміни попиту на них; при цьому споживачі 

контролюють тільки основні параметри послуги (наприклад, об’єм даних, швидкість 

доступу), але фактичний розподіл ресурсів, що надається споживачеві контролює 

провайдер (у деяких випадках споживачі все-таки можуть керувати деякими 

фізичними параметрами перерозподілу, наприклад, указувати бажаний центр 

обробки даних з міркувань географічної близькості).  

4. Гнучкість, послуги можуть бути надані та розширені або обмежені в будь-

який момент часу, без додаткових витрат на взаємодію з провайдером, як правило, 

в автоматичному режимі.  

5. Облік використання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті 

ресурси на певному рівні абстракції (наприклад, об’єм даних, що зберігаються, 

кількість користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює об’єм 

наданих користувачам потрібних інформаційних ресурсів [1]. 

Переваги хмарних технологій і сервісів зумовили їх активне впровадження в 

різні сфери сучасного життя. Зокрема, використання хмарних технологій в організації 

освітнього процесу закладів вищої освіти суттєво зменшує вимоги до ресурсів 

персональних комп’ютерів, дозволяє педагогам створювати та зберігати потужні 

масиви інформації та забезпечувати доступ до них здобувачам освіти.  

За допомогою «хмарних» сервісів отримуємо доступ до інформаційних 

ресурсів будь-якого рівня і потужності, використовуючи тільки підключення до 

Інтернету і Веб-браузеру.  
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Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес з’явились нові можливості для індивідуалізації та диференціації освітнього 

процесу, зорієнтованого на розвиток самостійного мислення та ефективну 

організацію пізнавальної діяльності студентів закладів вищої освіти 

Наявні сьогодні хмарні технології з точки зору організації навчального 

контенту дозволяють викладачеві: структурувати навчальний матеріал; будувати 

освітній процес на основі взаємодії «викладач-студент»; систематизувати навчальний 

контент; організовувати спільну проектну діяльність майбутніх педагогів [2].  

Аналізуючи  хмарні сервіси, які зручно використати в освітньому процесі, варто 

звернути особливу увагу на пакет сервісів Google, що є доступними і безкоштовними 

для всіх користувачів Google-акаунту. Це сервіси Google (Gmail-пошта, Google-Диск, 

Google Docs, Google Apps, Google-Forms), а також: Майстер-тест, Learning Apps,  

відеохостинг Youtube, Ментальні карти, Хмара тегів, WordArt,  Glogster, Інтерактивні 

мультимедійні плакати, блоги. 

Перераховані хмарні сервіси дають викладачеві можливість створювати якісні 

дидактичні матеріали, що дозволяє покращити освітній процес в умовах 

електронного навчання, зробити навчання більш інформативним та інтерактивним.  
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Державна цільова соціальна програма розвитку професійної (професійно-

технічної) освіти на 2022-2027 роки дає можливість розглянути  модернізацію 

системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до сучасних 

перспективних і викликів. Потреби ринку праці, міжнародні стандарти і практики 

показують необхідність реалізації прав громадян на  отримання якісної та доступної 

професійної освіти. Одним із викликів є створення умов для формування і розвитку 

актуальних професійних компетентностей особи, що необхідні для її успішної 

професійної діяльності та самореалізації [6]. 

Основними формами здобуття професійної освіти є навчання у закладах 

освіти різних рівнів акредитації, стажування, курси  підвищення 

кваліфікації,удосконалення професійної майстерності на виробництві. 

На сьогодні у професійній підготовці студентів актуальною є дуальна освіта. 

Не варто плутати дуальну освіту з дистанційною і заочною формами. Це й не звичне 

поєднання навчання з будь-якою роботою заради заробітку.  

Дуальна освіта – форма денного навчання, яке поєднується із закріпленням 

теоретичних знань на робочому місці студента на підприємстві чи в установі, де він 

працює за трудовим договором. Коли у виробничому процесі студента навчають, ще 

mailto:73@gmail.com
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й платять за це – такого не буває, скажете ви. Буває, і не лише у Німеччині, де понад 

півстоліття тому почали впроваджувати такі нові підходи у навчанні. 

Відтак, в Україні поняття «професійна освіта» визначається як процес  і  

результат  професійного  становлення  і  розвитку  особистості,  який 

супроводжується  оволодінням  знаннями,  навичками  і  вміннями  з  конкретних 

професій і спеціальностей (С. Гончаренко) [3]. 

На  думку  Н.Ничкало, метою  професійної  освіти є  підготовка кваліфікованих,  

конкурентоспроможних  кадрів  з  високим  рівнем  професійних знань, умінь, 

навичок і мобільності, що відповідає вимогам науково-технічного прогресу і 

ринковим відносинам в економіці; виховання соціально активних членів суспільства,  

формування  в  них  наукового  світосприйняття,  творчого  мислення, кращих 

людських якостей, національної свідомості [1]. 

   І.Лікарчук трактує поняття «професійна освіта» як систему професійних 

навчальних закладів, де здійснюється підготовка спеціалістів різних ступенів 

кваліфікації для виконання ними певних функцій [3]. 

Професійну освіту також можна розглядати як один із необхідних етапів 

формування особистості; як одну із ланок єдиної   системи безперервної освіти 

(М.Чобітько) [7]. 

Дослідженню питань розвитку професійно-технічної освіти у сучасних умовах 

присвячено праці Н. Ничкало, С. Ніколаєнка, А. Бєляєвої, В. Радкевич, О. Гаврилюк. 

Авторами досліджувалися питання особливостей взаємного впливу професійної 

освіти та ринку праці, інноваційних аспектів розвитку професійної освіти, 

дидактичних принципів професійної підготовки та організації виробничого 

навчання, оновлення освітніх технологій, що застосовуються їх в професійній освіті 

[1].  

Тому, професійна  освіта забезпечує здобуття громадянами професії 
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відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також вимагає ґрунтовного 

пояснення переваг  дуальної освіти. 

Мета дослідження - розкрити шляхи розвитку професійної освіти. 

Ми зібрали запитання, найактуальніші для студентів та їхніх батьків, яких 

цікавить переваги дуальної освіти. А також допоможемо розібратися в усіх тонкощах 

української дуальної освіти. 

Вважаємо, що дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) — вид освіти, при 

якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації 

Результати проведених досліджень дають можливість стверджувати, що 

дуальна освіта – це такий формат навчання, коли студент проходить підготовку в 

закладі освіти, в компанії, на підприємстві, де працює за спеціальністю, закріплюючи 

отримані знання та опановуючи практичні навички.  

Дуальна освіта у перекладі значить «подвійна» і в процесі навчання  50% 

відводиться на практику. Свого часу дуальна освіта прийшла у німецькі університети 

саме щоб перемогти проходження стажувань для «галочки» і подолати прірву між 

теорією на лекціях та реаліями професій.  

Термін «дуальна система» був введений у педагогічну термінологію в 

середині 1960-х років у Німеччині - як нова, більш гнучка форма організації 

професійного навчання. Дуальна освіта в Німеччині має чітку законодавчу базу та 

здійснюється за допомогою торгово-промислових та ремісничих палат. Від 

Німеччини цю систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни [2].  

Дуальна освіта активно практикується у багатьох країнах Європи, де у цій 

системі навчається 50 % осіб, що здобувають освіту. Дуальна освіта дала новий 

імпульс розвитку таким країнам Східної Азії, як Південна Корея і Китай, де вона 

охоплює 33 % осіб, що навчаються [2]. У Німеччині в цьому процесі задіяні понад 640 
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тисяч німецьких підприємств, щорічно вони укладають близько півмільйона угод про 

надання професійної освіти. 

Батьківщиною дуальної освіти вважають Німеччину, яка запровадила 

навчання у пропорції «30% теорії, 70% – практики» ще в минулому сторіччі. Далі цей 

підхід запозичили країни Європи, Канади, Південній Кореї та Китаю. 

Від загальної кількості закладів професійної освіти найбільший відсоток тих, 

що впроваджували дуальну форму навчання у 2020/2021 навчальному році, 

становлять заклади Хмельницької області (78,6%), м. Києва (75%), Львівської (63,6%), 

Кіровоградської  та Чернігівської (по 50 %) областей [2, 5]. 

Перший випуск трьох експериментальних груп засвідчив позитивні 

результати впровадження елементів дуальної форми навчання: високий рівень 

працевлаштування – до 97%, підвищення якості професійної підготовки на 12-17%, 

додаткові фінансові надходження у кожному закладі, зменшення витрат на 

комунальні послуги та витратні матеріали, більш стійка та взаємовигідна співпраця з 

роботодавцями [2, 5]. 

Відомо, що 19 вересня 2018 року розроблена Міністерством освіти і науки 

України і схвалена Кабміном Концепція підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти,  [6] передбачає: модернізацію освітніх програм; підвищення якості 

підготовки фахівців; зближення освіти з вимогами ринку праці; посилення ролі та 

впливу роботодавців на освіту; підвищення мотивації до навчання серед учнів та 

студентів; ріст рівня зайнятості молоді; скорочення адаптаційного періоду 

випускників на роботі; підвищення конкурентоздатності працівників. 

Також пропонується денна вища освіта з елементами дистанційної. 

На відміну від дуальної освіти, студент, який навчається, по факту  прикріплений до 

конкретного роботодавця на підприємстві якого вони проходитимуть практичні 

заняття. Цей вид освіти називається денна вища освіта з елементами дистанційної 
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та вважається гнучким і зручним варіантом. Така форма навчання забезпечує 

студентів вмінням спрогнозувати власне професійне майбутнє. 

Відтак дуальна форма здобуття професійної освіти – це спосіб навчання, де 

теоретичний матеріал опановується в закладах вищої освіти, а практичне навчання 

проходить на виробництві. Такий підхід суттєво відрізняється від «практичних 

відпрацювань», оскільки в його основі не тільки закріплення теорії на практиці, а 

саме навчання в умовах виробництва.  

Рівень участі роботодавців у дуальній формі навчання становить найбільшу 

кількість у м. Києві (175), Житомирській (160), Львівській (134), Вінницькій та 

Хмельницькій (125), Рівненській (111) областях [2, 5]. 

Після випуску учні, які навчалися за дуальною формою освіти, отримують 

глибокі компетентності, їхнє працевлаштування є досить високим. 

Передумовами застосування дуальної освіти в Україні є бажання студентів та 

їх батьків по завершенню закладу вищої освіти бути конкурентно спроможним на 

ринку праці.  

Таким чином, професійна (професійно-технічна) освіта є комплексом 

педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення 

оволодіння громадянами знаннями, уміннями та навичками в обраній ними 

галузі  професійної діяльності. 

 Розвиток професійної компетентності, загальної та професійної  культури та 

відповідає законам України «Про освіту», « Про вищу освіту» «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту» та Концепції Державної цільової соціальної програми 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ НА ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

 

Красицька Світлана Володимирівна – здобувач вищої освіти,  

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Волинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук,  

старший викладач кафедри  теорії та  

методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Основна ідея кейсу – продемонструвати учням широкий спектр виходів із 

проблемних ситуацій, схожих один на одного. 

Загалом кейсовий метод дозволяє вирішувати такі завдання: 

- навчитися приймати правильні рішення в умовах невизначеності; 

- Розробляти алгоритм прийняття рішень; 

- застосовувати отримані теоретичні знання на вирішення практичних завдань; 

- враховувати інші думки після ухвалення остаточного рішення. 

Ситуаційне навчання відноситься до активних методів навчання, подібно до 

ділових ігор, тренінгу, дистанційної освіти. Кейс – один із таких інструментів. 

Закрите завдання – «класичне» навчальне завдання, в якому обов'язково 

обговорюється, що дано і що не відомо. Ставиться чітке питання:Що потрібно 

знайти?Дії та рішення проводяться відповідно до алгоритму, освоєного на уроці, і є 

найчастіше єдина відповідь. 

Відкрите завдання – характеризуються тим, що вона не має конкретної умови, 

відсутня чітко сформульоване питання. Немає алгоритму і найчастіше в задачі, є 
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суперечність, яка ще більше «заважає» її вирішити; немає відомого наперед рішення 

і немає єдино правильної відповіді. 

Основна, таким чином, мета написання кейсу та групової роботи учнів з ним є 

не так пошук конкретного рішення, як процес виявлення учнями оптимального 

варіанта вирішення проблемної ситуації, що допомагає придбати певні навички та 

вміння виходу з неї, розвитку творчого мислення у учнів. 

Кейс "Електризація" 

Завдання. Визнач, яку дію чинитиме наелектризована паличка на підвішену 

металеву кульку у випадках, зображених на малюнку. 

 

Рис. 2.4 Дія наелектризованої палички на підвішену металеву кульку 

Правильність вирішення перевір шляхом експерименту. 

Використовуючи знання про електрон і про будову атома пояснення: тяжіння 

ненаелектризованих тіл до наелектризованих (випадок а) і б)). 

Відповідай на такі питання: 

1. До електроскопа піднеси (але не торкайся стрижня) заряджене тіло, 

наприклад гребінець. Листочки розійшлися! Чому? Адже електроскоп не 

заряджений, торкання – то не було! Розберіть два випадки: 

а) тіло заряджене позитивно; 

б) тіло заряджене негативно. 

Свої міркування ілюструй малюнком. 

2. Чому металева незаряджена тирса притягується до зарядженого тіла? 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

75  

Провідники та діелектрики. 

За здатністю проводити електричні заряди речовини поділяються на 

провідники та непровідники електрики. Непровідники електрики називають 

діелектриками. 

Заповни таблицю. 

Провідники. 

Діелектрики. 

Відмінність металів від діелектриків. 

Завдання 1. Вкажіть напрямок руху та знак зарядів, що рухаються по 

провіднику, що з'єднує тіло А з землею. 

 

Рис. 2.6 Заряди, що рухаються по провіднику 

Завдання 2. Вкажіть напрямок руху та знак зарядів, що рухаються по 

провіднику АВ, коли до металевого тіла С підносять заряджене тіло Д. 

 

Рис. 2.7 Процес корисної електризації 

Зроби експеримент. Зарядіть електроскоп, не торкаючись його зарядженим 
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тілом. Перевірте зарядний знак на електроскопі. Поясніть явище, що спостерігається. 

Завдання: 

1. Авіаційне паливо електризується під час фільтрування. Зображення фільтра, 

при проходженні через який рідина майже не заряджалася, є важливою проблемою. 

Чому такий фільтр має бути виготовлений із двох різних матеріалів? Якими 

електричними властивостями повинні мати ці матеріали по відношенню до палива? 

2. З якою метою на вибухонебезпечному виробництві приводні ремені мають 

бути оброблені антистатичною (провідною) пастою, а шківи заземлені? 

3. Чи може в ремінній передачі електризуватися тільки ремінь, а шків 

залишатися незарядженим? Чому? Вважати, що шків не заземлений. 

4. Частини механізмів, що труться, наприклад, ремінна передача, друкарський 

папір в ротаційній машині, пряжа на ткацькому верстаті і т. д., наелектризуючись, 

можуть викликати аварії і неполадки. Для усунення статичних зарядів поблизу таких 

механізмів встановлюють нейтралізатори, що промені, що випускають, під дією яких 

молекули повітря розщеплюються на частинки - іони, одні з яких заряджені 

позитивно, а інші - негативно (рис. 2.10). Поясніть принцип дії такої установки. 

 

Рис. 2.10 Нейтралізатор 

Ситуації-кейси мають містити конкретну емпіричну інформацію. 

Специфічні особливості методу дослідження такі: 

центральний пункт – проблема, а чи не предмет; 

кейс повинен мати справу з конкретним об'єктом, а не лише із загальною 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

77  

теорією; 

учні повинні брати активну участь у процесі навчання, а не лише бути 

пасивними слухачами; 

можливе не одне вирішення проблеми. 

В результаті проведеного анкетування та бесід із учнями виявлено, що активне 

використання методики з розв'язування задач на закони постійного струму, може 

сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів.  

У процесі пошукового етапу експерименту оцінювалася складність 

запропонованих завдань, доцільність їх формування на основі до уроків, 

лабораторних робіт, коли учні уже вивчили розділ і мали можливість порівняти 

проведення лабораторної роботи «Електричні кола постійного струму» у ході 

експериментальної роботи.  

Основним завданням формувального експерименту була оцінювання 

ефективності та результативності пропонованого методики для розвитку 

пізнавального інтересу учнів 8 класів у процесі навчання фізики при розв'язуванні 

задач на закони постійного струму. 

По завершенні формувального етапу експериментальна перевірка 

передбачала виконання статистичного аналізу експериментальних даних (на основі 

моделі Пірсона), що були отриманні в результаті проведення анкетування [39]. 

З метою одержання достовірних результатів під час проведення педагогічного 

експерименту, тексти контрольних анкет та критерії оцінювання були однаковими 

для всіх груп. 

Таким чином, перед початком формувального експерименту нами було 

встановлено, що середні значення рівнів розвитку пізнавального інтересу у учнів 

експериментальної та контрольної груп на початковому етапі формувального 

експерименту суттєво не відрізнялися. 
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Ефективність розробленої нами методики розвитку пізнавального інтересу 

засобами використання методики з розв'язування задач на закони постійного 

струму учнів при вивченні фізики у 8 класі (розділ «Електричні явища») була 

перевірена шляхом її впровадження у навчально- виховний процес ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Загальна кількість учнів 8 класу, які були залучені до педагогічного 

експерименту 107.  

Показником ефективності розробленої методики обраний рівень 

пізнавального інтересу учнів. Результати анкетування школярів засвідчили позитивні 

зрушення у рівнях пізнавального інтересу школярів. 
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Посилення компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів фізики 

передбачає формування та розвиток загальних та спеціальних  компетентностей, 

серед яких важливе місце посідає інформаційно-комунікаційна компетентність. 

Формування  в студентів базових знань та вмінь використовувати інформаційні 

технології відбувається на бакалаврському рівні.  Проте, для розширення 

інструментарію для вирішення професійних задач майбутнього вчителя фізики та 

науковця, розв’язання яких потребує інформаційних умінь високого рівня, виникає 

необхідність їх постійного розвитку та вдосконалення, зокрема, й у процесі вивчення 

фахових дисциплін на магістерському рівні. Широкі можливості для цього 

відкривають хмарні технології [1]. 
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У процесі експериментального дослідження нами було розроблено та 

реалізовано засобами хмарних технологій дидактичну систему організації 

самостійної роботи магістрів фізики  з дисципліни «Методика навчання фізики» 

спеціальності «Середня освіта (Фізика)». Добір засобів хмаро орієнтованих 

технологій для організації самостійної роботи магістрантів здійснювався з 

урахуванням специфіки дисциплін циклу методичної підготовки: виконання та 

презентація курсових і кваліфікаційних робіт, дослідницьких завдань, розробка 

дидактичних матеріалів для учнів, підготовка та проведення фрагментів навчальних 

занять тощо. 

Для комунікації, створення та редагування навчальних матеріалів, зберігання та 

синхронізації документів, планування та організації роботи, презентації навчальних 

та наукових результатів використовувалися хмаро орієнтовані пакети програм 

Microsoft Office 365 та Google Workspace. 

Сервіси текстових редакторів Microsoft Word Online і Google Docs 

використовувались для підготовки до дистанційного проведення магістрантами 

фрагментів навчальних занять, виконання та оформлення індивідуально-

дослідницьких завдань, курсових, кваліфікаційних, дипломних, магістерських робіт. 

Електронні таблиці Microsoft Excel Online і Google Sheets використовувалися 

магістрантами на лабораторних заняттях, під час розв’язування завдань 

дослідницького характеру, що передбачали обробку результатів комп’ютерного 

експерименту, при створенні табличних документів, побудові графіків і діаграм для 

візуалізації табличних даних, а також для математичного моделювання фізичних 

процесів. 

Презентаційні матеріали студенти готували в Microsoft PowerPoint Online. Для 

зберігання документів використовували файлові сховища Microsoft OneDrive і 

Google Drive. 

Із цифрових засобів спеціальної професійної діяльності магістранта фізики 

використовувалися віртуальні фізичні лабораторії, системи комп’ютерної 
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математики, спеціалізовані інструментальні середовища, де використовуються 

комп’ютерні моделі фізичних експериментів [2]. 

Експериментальне дослідження впливу розробленої дидактичної системи 

організації самостійної на рівень сформованості в майбутніх учителів фізики   

інформаційно-комунікаційної компетентності здійснювалося шляхом опитування за 

допомогою Google-Forms, у якому взяли участь 37 респондентів — студентів 

магістратури фізико-математичного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Для діагностики рівня сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності магістрів фізики досліджувалися мотиваційний, когнітивний та 

діяльнісний складники, визначені нами як ключові на основі аналізу відповідних 

підходів щодо структури компетентності [3] та вимог до результатів навчання 

здобувачів за спеціальністю «Середня освіта. Фізика». Магістрантам було 

запропоновано три блоки питань, відповідно до виокремлених складників. 

За результатами анкетування було виявлено, що більшість магістрантів 

продемонстрували середній рівень сформованості цифрової компетентності. Всі 

магістранти, які взяли участь в опитуванні, обізнані з найбільш поширеними 

сучасними засобами хмаро орієнтованих технологій, що можуть використовуватись 

в освітньому процесі (Microsoft Online Word, Excel, PowerPoint, Google Drive). 

Найчастіше для розв’язання освітніх та пошукових завдань здобувачі 

використовують Microsoft Online Word, Excel, PowerPoint, Google Drive. Відповідно, 

саме щодо використання цих сервісів магістранти демонструють найбільш 

сформовані методичні вміння. 

Однак такі сервіси, як Google Docs, Google Slides, Google Sheets, студенти значно 

менше використовують, а з окремими сервісами хмаро орієнтованих технологій 

магістранти не знайомі та не користуються ними (CoCalc, MindMeister, Gliffy, 

Bubbl.us, Mindomo). Основними напрямами використання хмарних технологій є 

зберігання та пошук інформації, а також створення навчальних матеріалів. 
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Здобувачі вищої освіти володіють найбільш впевнено саме методикою роботи 

із сервісами для створення текстів, електронних таблиць, презентацій, пошуку та 

збереження даних і можуть навчити цього колег та учнів. Більшість з опитаних 

студентів продемонструвала високий та середній рівень базових знань у галузі 

інформаційних технологій, відзначила важливість сформованості цифрових знань і 

навичок як у навчально-професійній діяльності, так і в повсякденному житті. Також 

за результатами анкетування встановлено, що необхідним  є першочерговий 

розвиток в магістрів фізики діяльнісного складника цифрової компетентності. 

Отже, результати проведеного теоретичного та експериментального 

дослідження показують, що організація самостійної роботи з використанням хмаро 

орієнтованих технологій стає ефективним засобом розвитку цифрової 

компетентності магістрів фізики. Перспективним є подальше дослідження 

організаційно-педагогічних  і дидактичних умов розвитку в майбутніх учителів фізики 

інформаційно-комунікаційної компетентності, а також удосконалення організації 

самостійної роботи засобами хмаро орієнтованих технологій. 
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Нещодавно нами були надруковані статті: «Які фізичні константи можна 

вважати фундаментальними?» [1], «Безрозмірні фундаментальні константи фізики: 

визначення і аналіз» [2]. і «Повна група фундаментальних констант фізики» [3]. Нами 

було запропоновано нові критерії фундаментальності фізичних констант [1]. 

Фундаментальними, на нашу думку, слід вважати константи, які, по-перше, не 

можна виразити через інші константи (незалежність – для розмірних констант); а, 

по-друге, варіації (уявні) числових значень цих констант спричиняють кардинальні 

зміни у нашому Всесвіті.  

Згідно з цим визначенням нами був сформований свій список фундаментальних 

констант фізики, який дещо відрізняється від списків, запропонованих іншими 

авторами. Найбільш ґрунтовно проблемою фундаментальних констант фізики 

займались П. Девіс [4], Й. Розенталь [5], О. Спірідонов [6], К. Томілін [7]. Проте 

відкритим залишалось питання повноти групи фундаментальних фізичних констант, 

які є необхідними і достатніми для характеристики нашого Всесвіту.  

Ми для зручності звели в одну таблицю пропозиції чотирьох зазначених авторів 

щодо переліку фундаментальних констант (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Пропозиції різних авторів щодо переліку фундаментальних констант фізики 

Автор Фундаментальні константи фізики 

П. Девіс [4] c (швидкість світла у вакуумі), G (гравітаційна стала), ħ (стала 
Планка), e (заряд електрона), me (маса електрона), mp (маса 
протона), GF (стала Фермі), gs (стала сильної взаємодії) k (стала 
Больцмана), H0 (стала Габбла), Λ (космологічна стала), pγ nn  

(відношення концентрацій фотонів і протонів у Всесвіті) 

Й. Розенталь [5] Безрозмірні константи фундаментальних взаємодій: αs 
(сильної), αe (електромагнітної), αw (слабкої), αg (гравітаційної); 
N (розмірність простору), pe mm  (відношення мас електрона і 

протона),   ppn mmm   (відношення різниці мас нейтрона і 

протона до маси протона 

О. Спірідонов [6] Розмірні: G, c, ħ, e, k, me, mp, mn, (маса нейтрона), NA (стала 

Авогадро), 722 cGst  (квант простору-часу). 

Безрозмірні: αs, αe, αw, αg, pe mm ,    pnpn2 mmmm   (у 

знаменнику стоїть усереднена маса нуклона). 

К. Томілін [7] Абсолютні міри: c, ħ, e, k (плюс квант магнітного потоку eh 2

(?), стала Джозефсона he2 (?) та інші). 

Константи взаємодій: G, GF, (стала Фермі) або αw, αe, αs. 
Основні масштаби мас (енергій): mPl, (планківська маса), mp і 

me 

 

З табл. 1 видно, що П. Девіс [4] не вважає масу нейтрона фундаментальною 

константою, проте вважає такою сталу Больцмана, на недоцільність чого нами було 

вказано в [1]. Сумнівною є також поява в цьому списку відношення концентрацій 

фотонів і протонів у Всесвіті (надлишок фотонів над баріонами). Значення цього 

відношення 109 навряд чи є критичним для нашого Всесвіту і тому не задовольняє 

запропонованому нами критерію фундаментальності констант [1]. 

Й. Розенталь [5] розглядає переважно безрозмірні константи і надає їх 

найкоротший список. На нашу думку, всього два співвідношення для мас 
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мікрочастинок, не відображають адекватно властивості нашого Всесвіту.  

О. Спірідонов [6] наводить групу розмірних констант, яка далека від повноти, 

однак включає до нього k і NA, на недоцільність чого ми звертали увагу ще в [1]. Щодо 

безрозмірних констант, то Спірідонов наводить фактично той самий список, що і 

Розенталь. Проте, по-перше, цей список також не можна вважати повним, по-друге, 

тут порушується принцип відповідності між розмірними і безрозмірними 

константами. Слід також зазначити, що у другому виданні своєї книги [6] Спірідонов 

прибирає як фундаментальну константу розмірність простору, мабуть, вважаючи, що 

кванта простору-часу st, буде цілком достатньо для представлення нашого Всесвіту. 

К. Томілін [7] розділяє фундаментальні константи на три групи і в кожну групу, 

крім очевидних, включає не достатньо обґрунтовані, з погляду фундаментальності, 

константи (як от квант магнітного потоку або стала Джозефсона – в табл. 1 ми внесли 

не всі). До того ж деякі з них виражаються через інші розмірні фундаментальні 

константи, що, на нашу думку, є неприпустимим. Урешті-решт, повну групу 

фундаментальних фізичних констант за Томіліним уявити складно. 

У результаті проведених досліджень нами сформовано повні (на сьогодні) 

групи розмірних і безрозмірних фундаментальних констант, які, на нашу думку, 

виглядають так (табл. 2 і 3): 

Таблиця 2 
Повна група розмірних констант фізики 

№ Позначення Назва Зміст 
Числове 
значення 

1 c 
швидкість 

світла у 
вакуумі 

максимальна 
швидкість взаємодій у 

нашому Всесвіті 
299792458 м/с 

2 G 
гравітаційна 

стала 

характеристика 
інтенсивності 
гравітаційної 

взаємодії 

 231110673,6 скгм    
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3 ħ стала Планка 
мінімальний квант дії, 

квант кутового 
моменту 

сДж  3410055,1  

4 e 
заряд 

електрона 

характеристика 
інтенсивності 

електромагнітної 
взаємодії 

Кл1910602,1   

5 pm  маса протона 

маса частинки, з яких 
складається речовина 

Всесвіту (видима 
матерія) 

кг27106726,1   

6 nm  маса нейтрона 

маса частинки, з яких 
складається речовина 

Всесвіту (видима 
матерія) 

кг27106749,1   

7 em  маса 
електрона 

маса частинки, з яких 
складається речовина 

Всесвіту (видима 
матерія) 

кг3110109,9   

8 

FG  стала Фермі 
характеристика 

інтенсивності слабкої 
взаємодії 

3621043,1 мДж    

9 

qgg  кольоровий 
заряд 

характеристика 
інтенсивності сильної 

взаємодії 

 2
1

131014,6 мДж    

10 

H0 стала Габбла 

характеристика 
швидкості розширення 

Всесвіту в сучасну 
епоху 

(67,8 ± 1,3) км/(с·Мпк) 

11 
Λ 

космологічна 
стала 

характеристика темної 
енергії Всесвіту 

252100905,1  м  

12 N 
розмірність 

простору 
метрична і топологічна 

характеристики 
3 

 

Табл. 3 
Повна група безрозмірних констант фізики 

 

№ Визначення і Назва Числове 
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позначення значення 

1 
G

c

m
c



e

1
α   безрозмірна «швидкість світла» 22104,2   

2 
c

Gm



2
p

gα   

безрозмірна фундаментальна 
константа гравітаційної 

взаємодії 

39109,5   

3 
Hα

e

λ

λ
α   безрозмірна стала Планка 6107,3   

4 
c

e

0πε4
α

2

e   
безрозмірна фундаментальна 

константа електромагнітної 
взаємодії 

04,137

1
 

5 
p

n

m

m
 відношення мас нейтрона і 

протона 
0014,1  

6 
 
 pn

pn2

mm

mm




 

відношення різниці мас 
нейтрона і протона до середньої 

маси нуклона 

0014,0  

7 
e

p

m

m
 

відношення мас протона і 
електрона 

1836  

8 F
π

G
c

cm

c

2
2

p

w

2
α

















 

безрозмірна фундаментальна 
константа слабкої взаємодії 

510  

9 c4π

2



qgg
sα  безрозмірна фундаментальна 

константа сильної взаємодії; 

~ 1 (для звичайних 
відносних відстаней 

≈ 1Фм) 

10 2

0

2

1
α 










с

RH
H

кг  безрозмірна стала Габбла 5,3 

11 

кр

2

Λ
8π

Λc
α

ρG
  безрозмірна космологічна стала 0,7 

12 N розмірність простору 3 

Тут на позиції 3 константу, яка співвідноситься зі сталою Планка, ми вводимо як 

відношення енергії переходу під час утворення спектральної лінії Hα (λHα = 656,3 нм 

у серії Бальмера) до енергії спокою електрона, а λе – комптонівська довжина хвилі. 

На позиції 10: Rкг – радіус космологічного горизонту, на позиції 11: ρкр – так звана 

критична густина Всесвіту. 

Підсумовуючи, наголосимо, що повні групи фундаментальних констант фізики 
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якраз і представляють (умовно) Код Всесвіту, фіксуючи унікальність нашого Всесвіту. 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ EDPRO ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 
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КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

vgpk2017@gmail.com 

 

Викладання інформатики та комплексу комп’ютерних дисциплін є найбільш 

сприятливим середовищем для застосування сучасних інформаційних технологій. 

Викладаючи комп’ютерні дисципліни, доцільно спиратись на п’ять обов’язкових 

елементів, що присутні в будь-якому процесі навчання: різноманітність, ясність, 

залученість, успіх, подібність. 

Різноманітність. Якщо наш розум постійно сприймає одну й ту ж інформацію, 

він стомлюється та зациклюється. Увагу привертає незвичне і вправний вчитель 

використовує різні засоби, щоб навчання безперервно викликало інтерес. Це 

стосується і змісту матеріалу, і стилю навчання, і вибору засобів. 

Ясність. Заплутану й незрозумілу інформацію опанувати дуже важко або 

взагалі неможливо. Інформація буде сприйнята лише у випадку, якщо вчитель ясно 

і просто подає її в тій формі, яка відповідає рівню інтелекту учнів. Це стосується і 

змісту, і методів навчання. 

Залученість. Навчання – це не пасивна діяльність. Якщо учень так чи інакше 

не бере активної участі у процесі навчання, ніякого навчання не відбудеться. 

Фактично, що інтерактивніший процес навчання, то більшими є успіхи учня. 

Успіх. Чому іноді здається, що інформація проходить повз нашу свідомість? 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

91  

Чому ми не докладаємо зусиль, щоб зрозуміти її? Бо вважаємо, що у нас нічого не 

вийде, впевнені, що не зможемо засвоїти нові знання. Учитель має бути впевнений, 

що учень зможе успішно опанувати те, чому його навчають. 

Подібність. Ми можемо вчитися тільки в тих, кому довіряємо. Для того, щоб 

учень сприйняв інформацію, вчитель має активно прагнути завоювати його довіру. 

Для цього насамперед потрібно залишатися чесним і щиро дбати про учня, що 

дозволить вчителеві адекватно і зі співчуттям реагувати на його потреби [1, 105-111]. 

Для комплексного підходу до навчання здобувачів освіти Комунального 

закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» та  обласного 

наукового ліцею-інтернату використовуємо не окремі засоби, а набір комп’ютерної 

техніки з різноманітним програмним забезпеченням. 

До складу апаратної частини входять сучасні ноутбуки, інтерактивна панель, 

документ камера, високошвидкісний багатоканальний Wi-fi-роутер та ін.  

Чим відрізняється інтерактивна дошка від інтерактивної панелі, окрім ціни 

звісно ж? Головною відмінністю є наявність вбудованого комп’ютера, тобто 

інтерактивну панель не потрібно підключати до зовнішнього комп’ютера чи 

ноутбука. 

По-перше це відсутність зайвих кабелів, які потрібно проводити 

конструктивно, що покращує естетичний вигляд. Наявність вбудованого комп’ютера 

в інтерактивну панель. Інтерактивна панель підтримує технологію мультитач і 

працювати з нею можуть одночасно до 5 учнів. Це означає одночасне відкриття 

декількох вкладок в Інтернеті (це як мінімум), а ще потрібно врахувати, що кожен 

буде виконувати своє завдання та плюс в навантаженні на обчислювальний блок. 

Система охолодження потужних процесорів, як в інтерактивній панелі створює 

досить великий шум. Тому у функціональному блоці інтерактивної панелі всі 

елементи підібрані максимально уважно, з урахуванням робочих параметрів 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

92  

кожного вузла. 

Якість зображення інтерактивної панелі досить високе UHD (3840x2160), що на 

сьогодні є одним з найвищих показників для екранно-проекційної техніки. Екран 

панелі захищає закалене скло, тобто антивандальна поверхня, покрита 

антибліковим шаром. Розмір екрану 65 дюймів (165см) (рис. 1).  

Інтерактивна панель оснащена двома динаміками потужністю по 10 Вт. Звук 

досить гарний для проведення уроку чи презентації. 

Після появи інтерактивних панелей у широкому вжитку вони користувались 

попитом переважно у підприємств і корпорацій з великим бюджетом, оскільки й 

досі ціна їх є високою. 

 

 

Рис. 1. Інтерактивна панель Prestigio multiboard 65" l-series (UHD)  

 

Під час роботи інтерактивна панель дає вчителю свободу руху. Йому не 

потрібно 1 год. 20 хвилин стояти боком і думати, як би так повернутися, щоб і собі 

було зручно і промінь проектора не загороджувати.  

Панель оснащено усіма найпоширенішими стандартами для приєднання аудіо 

і відео техніки та мережі (більше 10 видів інтерфейсів та деякі у множині 
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представлення). 

PRESTIGIO MULTIBOARD L-series – це лінійка інтерактивних дисплеїв IFPD, що 

дозволяє працювати в двох популярних операційних системах: Windows і Android. 

Це мультифункціональні пристрої, універсальність яких робить можливим 

використання дисплеїв як для бізнесу, так і в освіті. 

Програмна продукція, яка пропонується разом із MultiBoard розкриває для 

освітянина нові можливості. З такою технікою доступно і швидко створити вражаючі 

презентації; поєднуйте відео, зображення та власні помітки, щоб найефективніше 

донести повідомлення до слухачів. 

Програмне забезпечення для інтерактивних екранів Multiboard Prestigio 

(Табл. 1):  

    

                         Таблиця 1 
Перелік програмного забезпечення для  

інтерактивних екранів Multiboard Prestigio 
Зображення 

піктограми для 
завантаження 
програми 

Назва 
програми 

Зображення 
піктограми для 
завантаження 

програми 

Назва 
програми 

 

mClass 

   

 

EasiMeeting 

 

EasiNote 

    

 

EasiSign 

 

EasiConnect 

    

 

mozaBook 
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EasiShow 

  

 

Робота з mozaBook та mozaWeb розроблена ТзОВ «Едпро Дистрибюшн» на 

основі сучасної державної освітньої політики та стратегії реформування освітнього 

процесу, зокрема Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами та доповненнями від 27 

грудня 2019 р. № 1133), типової освітньої програми організації і проведення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної 

педагогічної освіти [2]. 

Цифровий освітній ресурс Mozaik Education має різноманітне наповнення, 

зокрема: програмне забезпечення для різних пристроїв, електронні підручники, 

медіа-бібліотека, педагогічний інструментарій та багато різних сервісів. 

 MozaBook – для класної аудиторії – Освітнє презентаційне програмне 

забезпечення для інтерактивної панелі чи дошки. Захоплюючий інтерактивний вміст, 

додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, 

пробуджують зацікавленість учнів та допомагають легше засвоювати навчальний 

матеріал. 

 MozaWeb – для навчання вдома. Цифрові книги, інтерактивний зміст, 

пов'язані з навчальними предметами програми та ігри де завгодно доступні в 

режимі онлайн для учнів і вчителів. 

 MozaBook tablet – для мобільних пристроїв.  Учні можуть взяти з собою 

цифрові підручники куди завгодно і використовувати їх в автономному режимі. На 

уроці вони також можуть приєднатися до запущеної на інтерактивній дошці 

програми mozaBook і взяти участь у класній роботі. 
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 MozaMap – цифрові мапи.  Цифрові атласи інтерактивної картографічної 

програми mozaMap дозволяють розширити інструментарій уроків географії та історії. 

Елементи карт можуть вільно варіюватися, що полегшує підготовку до уроків та їх 

проведення. 

MozaLog – система шкільної адміністрації.  Електронний класний журнал і 

навчально-інформаційна система, робить можливим виконання щоденних шкільних 

адміністративних і організаційних завдань на єдиному інтерфейсі. 

 Медіа-бібліотека наповнена 3D-сценами, відео, додатками. Більше ніж 1200 

3D-сцен, кілька сотень освітніх відео, програми та ігри, призначені для розвитку 

навичок, проведення дослідів та ілюстрування, які доступні в mozaBook і на 

mozaWeb. 

Отже, маємо: наповнення освітньої системи – більше 150 підручників; близько 

1300 3D презентацій; більше 5300 відео та ілюстрацій; 118 інструментів. Програмне 

забезпечення майже щодня поповнюється новими додатками [3].  
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Головна мета впровадження STEM-освіти сьогодні полягає у реалізації 

державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо 

посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній 

діяльності на всіх рівнях. Для розв’язання цього завдання в закладах вищої освіти 

пропонується ввести навчальну дисципліну «Сучасні педагогічні тенденції STEM 

освіти». Проєктування змісту будь-якої дисципліни починається і формування 

стратегічної мети. Основні напрямками-цілями дисципліни при підготовці вчителів 

фізики та математики вбачаємо у  

- інтеграції наук (всебічного вивчення явищ природи, постановка 

інтегрованих дослідницьких робіт з використанням програмно-вимірювальних 

комплексів Nova5000, Einshtein);  

- оволодінні основами робототехніки (управління та програмування роботів 

та автоматизованих систем);  
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- цифровізації всіх ланок освітнього процесу (вивчення цифрових технологій, 

створення Lego-, МіndStorm- та Arduino- проєктів);  

- медіаосвіті (створення науково-навчального відео контенту, формуванні 

критичного мислення при роботі в соціальних мережах);  

- освоєнні інформаційно-комунікаційних технології (проєктування 

педагогічних програмних засобів з фізики, добір засобів і методів дистанційної 

освіти);  

- формуванні навичок управління (радіоуправління роботами, дронами; 

навчально-пізнавальним процесом, дослідницькою діяльністю учнів); - 3d 

проєктуванні і моделюванні (вивченні і дослідженні  середовищ 3d проєктування, 

3d моделювання, 3d друку);  

- розвитку винахідництва і технічної творчості (оволодіння ТРВЗ, 

застосування 3d моделювання до розв’язання прикладних задач);  

- формуванні математичного дизайн (елементів математичного 

моделювання, математичного  мистецтва, фракталів);  

- написанні наукових текстів та повідомлень (анотацій, тез, статей);  

- скрайбінгу (написанні і створення історій з природничих дисциплін 

навчального характеру);  

- розробці і використанні елементів доповненої і віртуальної реальності.  

Досягнення таких цілей можливе за умов сформованого інформаційно 

освітнього STEM середовища. Нагадаємо, що oсвiтньo-iнфopмaцiйнe сepeдoвищe – 

цe сyкyпнiсть кoмпoнeнтiв, якi зaбeзпeчyють iнтepaктивнy взaємoдiю сoцiaльнo-

кyльтypнoгo poзвиткy oсoбистoстi в мeжax oсвiтньoї систeми нaвчaльнoгo зaклaдy 

aбo oкpeмoї дисциплiни[1].  Освiтнє iнфopмaцiйнe сepeдoвищe мaє викoнyвaти тaкi 

oснoвнi фyнкцiї:  

сoцiaлiзaцiї кopистyвaчiв сepeдoвищa – iнтeгpaцiї, зyмoвлeнy влaстивoстями 

цiлiснoстi i yнiвepсaльнoстi oсвiтньoгo сepeдoвищa зa дoпoмoгoю зaсoбiв 

iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй, зaбeзпeчyвaти oбмiн iнфopмaцiєю, 

дaними, вpaжeннями, дyмкaми.  
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yстaнoвчy, якa зaбeзпeчyє фyндaмeнтaлiзaцiю iнфopмaцiйниx peсypсiв з 

виpoблeнню yстaнoвки нa poзв’язaння пoтoчниx зaдaч oсвiти i нaвчaння, 

yсвiдoмлeння мeти, пpoфeсiйнoї спpямoвaнoстi;  

пpoгнoзyючy, якa пoв’язaнa з влaстивoстями бaгaтoaспeктнoстi тa нaдмipнoстi 

i пoлягaє в пpeдстaвлeннi нaдмipнoї шиpoкoї систeми piзнoмaнiтнoї iнфopмaцiї, щo 

вeсь чaс poзшиpюється, i дaвaти вiдпoвiдь пpo пpoгнoзoвaнi peзyльтaти взaємoдiї 

(зaсoби пoшyкy iнфopмaцiй, дoвiдники, глoсapiї, eнциклoпeдiї, тoщo); кoнстpyктивнy, 

пpoпoнyвaти peкoмeдaцiї для poзв’язaння зaдaч, пpийняттi piшeнь, вибopi 

нaстyпнoгo кpoкy взaємoдiї; пpoeктивнy, фopмyвaти eкспepимeнтaльнy, нaдaвaти 

мoжливiсть дoслiднoї пepeвipки гiпoтeз[2,8].  Oсвiтньo-iнфopмaцiйнe сepeдoвищe 

мaє зaбeзпeчyвaти фopмyвaння низки кoмпeтeнтнoстeй, a сaмe: кoмyнiкaтивнy; 

твopчy; дiяльнiснy; цiлeпoклaдaння; opiєнтaцiйнy (ooд); iнфopмaтичнy (здaтнiсть); 

сaмoкoнтpoлюючy (кoнтpoлюючy); poзвиткy iнтepeсiв; yсвiдoмлeння пoтpeб; 

iнфopмaцiйнy (гнoсeoлoгiчнa, знaннєвa);  

Основна ідея побудови STEM освітніх середовища – цифровізація освітнього 

процесу[3,7], оволодіння інноваційними  методами, об’єктами і технологіями. 

Оволодіння цифровою компетентністю в умовах STEM освітнього середовища це 

оволодіння менеджментом прийняття рішень, просування в освоєнні нових 

прийомів і методів діяльності на основі  інноваційних інструментів та технологій 

досягнення мети освіти чи навчання.  

Освоєння інноваційних цифрових технологій передбачає їх дослідження  та  

оцінку,  що  створює передумови для здійснення контролю діяльності через 

формування точності у  виконанні операцій та здійснення обчислень. Разом  з 

автоматизацією це стає основою для здійснення експертизи технологій та  інтеграції 

їх у процес професійної діяльності. Сьогодення ставить задачу надати нинішньому 

та майбутнім поколінням, незалежно від соціального та культурного походження, 

характеристик успішних інноваторів – включно з допитливістю (або цікавістю), 

використанням фантазії, критичним мисленням, розв’язанням проблем та 

наполегливістю (стійкістю чи витривалістю), що включає  позитивне прийняття 
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ризику. Ці характеристики пов’язані з «креативністю», тобто процесом, який 

зазвичай передбачає уявлення можливостей, створення чогось нового, рефлексію і 

зміну об’єкту створення. У ширшому сенсі це спосіб розуміння світу та дій у ньому. 

«Креативність»  тут  означає створення  чогось нового у певному контексті або 

прагнення до досягнення мети у новий спосіб через варіацію, поєднання нових 

способів діяльності.   

Підтримуючи розвиток низки цифрових компетентностей[4,9], які сприяють 

формуванню інноваційного потенціалу, можна розраховувати на ширші переваги 

для суспільства, що забезпечить основу для працевлаштування, особистої 

самореалізації та розвитку, соціальної інтеграції та  активного громадянства. Тому 

основними ознаками сформованості цифрової компетентності є вміння 

використовувати, доступатись, фільтрувати, оцінювати, створювати, програмувати 

та поширювати цифровий контент; керувати та захищати  інформацію, вміст, дані та 

цифрові ідентичності,  а  також  ефективно працювати з програмами,  пристроями,  

штучним  інтелектом та роботами. З проєкцією на освітнє STEM середовище 

виділяємо основні ознаки компетентності: поширення цифрового контенту, його 

оновлення, класифікація, креативність у використанні, поєднанні способів 

діяльності, критичне мислення.   

Робота  з  цифровими  технологіями  та  вмістом вимагає  рефлексивного  та  

критичного,  і  водночас допитливого, відкритого та перспективного ставлення до їх 

розвитку. Вона  також  вимагає етичного, безпечного та відповідального підходу до 

використання цих інструментів[5].  

Таким чином, основними компетентностями у формуванні STEМ фахівця є 

кoмyнiкaтивна; твopча; дiяльнiсна; цiлeпoклaдaння; opiєнтaцiйна (ooд); 

iнфopмaтична (здaтнiсть); сaмoкoнтpoлююча (кoнтpoлюючy); poзвиткy iнтepeсiв; 

yсвiдoмлeння пoтpeб; iнфopмaцiйнy (гнoсeoлoгiчнa, знaннєвa); поширення 

цифрового контенту, його оновлення, класифікація, креативність у використанні, 

поєднанні способів діяльності, критичне мислення.  

Впровадження в навчальний процес моделі STEM-освіти дозволить 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

100  

сформувати в студентів такі STEM-компетентності, як:   

• уміння поставити проблему;   

• уміння сформулювати дослідницьке завдання й визначити шляхи його 

вирішення;   

• уміння застосовувати знання в різних ситуаціях, розуміти можливість інших 

точок зору щодо розв’язання проблем;   

• уміння оригінально розв’язати проблему;   

• уміння застосовувати навички мислення високого рівня.  

• здійснювати оцінювання та прогнозування потреб, які можна реалізувати 

засобами STEM;   

• розробляти міжпредметні проекти в галузі STEM освіти;   

• навчати з використанням технології кейс стаді, методу проектів, тощо[5]  

Результатом навчальної дисципліни «Сучасні тенденції STEM-освіти» в 

підготовці магістрів фізиків вбачаємо у  

• поглибленні знань з теоретичних основ впровадження STEM-освіти; • 

оволодінні нормативно-правовим забезпеченням STEM-освіти;  

• вдосконалення навичок моделювання STEM-навчання шляхом  

інтеграції природничо-математичних дисциплін;  

• вдосконалення навичок організації навчальних досліджень в межах  STEM-

заняття.  

Змістовий компонент вибіркової дисципліни сконцентровано у темах  

1. Завдання STEM освіти з фізики та математики в школі (Поняття STEМ. 

Основні варіанти реалізації STEM-освіти. Завдання STEM-освіти з фізики)  

2. STEM інтеграція і природничо-математична освіта  (Складові STEM в різних 

варіантах впровадження. STEM - інтеграція природничих наук та її результат. STEM у 

школі: вітчизняний і світовий досвід)  

3. Проєктне навчання і STEM. (Основні поняття проектної технології навчання. 

Структура навчального проєкту. Етапи виконання навчальних проєктів. Навчальні 

проєкти студентів з фізики)  

https://classroom.google.com/c/MzIwMTI3MzMyMzUw/a/Mzg4MTQ0OTQ5NDkw/details
https://classroom.google.com/c/MzIwMTI3MzMyMzUw/a/Mzg4MTQ0OTQ5NDkw/details
https://drive.google.com/file/d/1PUY3m03lKbzhSlV52w96M3_Nn4pV3P64/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1PUY3m03lKbzhSlV52w96M3_Nn4pV3P64/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1PUY3m03lKbzhSlV52w96M3_Nn4pV3P64/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1PUY3m03lKbzhSlV52w96M3_Nn4pV3P64/view?usp=drive_web&authuser=0
https://moodle.kpnu.edu.ua/pluginfile.php/370014/mod_assign/intro/61.pdf
https://moodle.kpnu.edu.ua/pluginfile.php/370014/mod_assign/intro/61.pdf
https://moodle.kpnu.edu.ua/pluginfile.php/370014/mod_assign/intro/61.pdf
https://moodle.kpnu.edu.ua/pluginfile.php/370014/mod_assign/intro/61.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Qu9lBnOBmfLeBJGGg2iH29nQl8nQGoJf/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1Qu9lBnOBmfLeBJGGg2iH29nQl8nQGoJf/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1Qu9lBnOBmfLeBJGGg2iH29nQl8nQGoJf/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1AVp91jXIvT1RWSRJQacGEc_xeezAJHA3/view?usp=sharing%29.
https://drive.google.com/file/d/1AVp91jXIvT1RWSRJQacGEc_xeezAJHA3/view?usp=sharing%29.
https://drive.google.com/file/d/1AVp91jXIvT1RWSRJQacGEc_xeezAJHA3/view?usp=sharing%29.
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4. Проєктування STEM уроків (Узгодження освітніх програм з вимогами STEM 

освіти. STEM проекти і мобільні додатки. Дослідницькі проекти STEM)  

5. Ресурси STEAM освіти на уроках фізики та математики (Формування STEM-

навичок у класі на платформі Microsoft. Віртуальний STEM-центр Малої академії 

наук України. Teacherstryscience. Scientix. Портал GoLab. mSTEAM. TryEngineering)  

6. Доповнена реальність на уроках математики, фізики та астрономії (Корисні 

ресурси віртуальних фізичних лабораторій. Що таке доповнена реальність. Ресурси 

CoSpaces. Electricity AR. cg-physics AR. e-Pathshala AR (Augmented Reality). Physics Lab 

AR. Physic virtual lab. ScienceViz)  

7. Основи робототехніки (Проєкти на основі Аrduino на уроках фізики. 

Проектна діяльність з використанням цифрових лабораторій. Цифрові сенсори у 

навчальних дослідженнях. Моделювання на основі Ардуіно в TinkerCAD.  

ARDUINO IDE)  

8. 3D проєктування і STEM (3d проєкти та їх реалізація. 3d проєкти і 3d друк. 

Розробка 3d проєкту в Tinkercad. Основи 3d друку СURA, 3DBuilder)  

9. 3d проєктування і моделювання як елемент STEM (Cередовища для 3D 

моделювання. Paint 3D, SkretchUp, AUTOCAD, COMPAS 3D, tFLEX, 3dMAX) Розробка 

історій Scrach)  

10. Медіапроєкти при вивченні фізики в школі (Поняття про медіа освіту. 

Формування критичного мислення методами медіаосвіти. Медіапроекти в навчанні 

фізики), тощо.  

Таким чином, на основі визначення копетентностей, що формуються 

інформаційно-освітнім середовищем STEM освіти сформовано компетентнісну 

модель навчальної дисципліни «Сучасні педагогічні тенденції STEM освіти», 

визначено її результати, зміст практичної та дослідницької діяльності, форми 

контролю засвоєння теоретичної компоненти, самостійних та індивідуальних 

проєктів. Вважаємо, що середовищно-компетентнісний підхід може стати основою 

для визначення стандартів STEM освіти на змістовому і матеріально-технічному 

рівні.  

https://moodle.kpnu.edu.ua/pluginfile.php/370039/mod_assign/intro/STEM%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.docx
https://moodle.kpnu.edu.ua/pluginfile.php/370039/mod_assign/intro/STEM%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.docx
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ПРОГРАМА РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ERASMUS+ (KA171): ДОСВІД ТА 

МОЖЛИВОСТІ 

Марійчук Руслан Тарасович 

кандидат хімічних наук, доцент, 

Пряшівський університет, 

м. Пряшів, Словаччина, 

ruslan.mariychuk@unipo.sk 

 

Міжнародне співробітництво університетів відіграє важливу роль у підвищенні 

якості освіти студентів усіх рівнів навчання, особистому розвитку та підвищенні 

кваліфікації викладачів та співробітників університетів, через досвід навчання та 

викладання в іноземній аудиторії, знайомству з освітніми системами інших країн, 

знайомство з know-how іноземних викладачів, створенню та зміцненню наукових 

зав’язків. Також приносить унікальний досвід з іншими культурами, підвищує рівень 

володіння іноземними мовами, навичкам та досвіду роботи у міжнародних науково-

дослідних групах. Саме тому, мобільність є ключовою основою Болонського 

процесу, який полягає у структурному реформуванні національних систем вищої 

освіти країн Європи з метою підвищення їх сумісності і можливості надавати і 

отримувати якісну освіту. Зараз, в країнах Європи є звичайним, що студент може 

доповнити список вивчених предметів за рахунок предметів, вивчених в іншому 

університеті та іншій країні, а викладач може вдосконалити свій педагогічний рівень 

через педагогічне стажування в іншій країні, іноземній, а часто міжнародній 

аудиторії. 

В останні роки, на Факультеті гуманітарних і природничих наук Пряшівського 

університету (м. Пряшів, Словаччина), закордонне педагогічне стажування 
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(щонайменші аудиторних 8 годин) є невід’ємною частиною робочого договору. А 

щонайменше одномісячне закордонне науково-дослідне стажування є для 

аспіранта обов’язковим для допуску до захисту дисертаційної роботи. Крім того, 

випускники вузу (незважаючи на формальну втрату юридичного зв’язку з 

університетом), мають можливість прийняти участь у літній практиці випускника 

(стажування в закордонній фірмі), яка фінансується університетом. Це підвищує 

можливості одержати роботу у фірмах, які від нових працівників вимагають наявність 

досвіду роботи. 

В даний час доступно багато різних засобів підтримки мобільності студентів, 

викладачів та працівників університету. Програма Erasmus+, мабуть, одна з 

найвідоміших не лише в Європі, але й у світі. 

У цій роботі ми хотіли б поділитися досвідом і представити деякі можливості, 

доступні в рамках Програми регіонального партнерства Erasmus+ (KA171) [1]. Як 

правило, більшість програм Erasmus+ охоплюють виключно країни ЄС. На відміну він 

них, ця програма підтримує мобільність студентів і співробітників університетів із/до 

третіх країн. Студенти всіх спеціальностей та рівнів навчання (бакалаври, магістри та 

аспіранти) можуть брати одержати можливість вивчити окремі предмети, або 

пройти стажування за кордоном. Викладацький та адміністративний персонал 

вищих навчальних закладів також може брати участь у заходах з підвищення рівня 

свого професійного за кордоном. 

Протягом 2019-2022 рр., в рамках співпраці між кафедрою екології факультету 

гуманітарних і природничих наук Пряшівського університету (м. Пряшів, Словаччина) 

та кафедрою аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) реалізувався проект мобільності 

в рамках програти Регіонального співробітництва Erasmus+ КА107. Незважаючи на 

пандемію коронавірусу та військову агресію на Україну, які суттєво обмежили 
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закордонні поїздки, в січні-липні 2022 було реалізовано два стажування студентів з 

метою навчання (по одному від кожного партнерського університету) та науково-

дослідні стажування п’яти студентів з України. Також, в році 2021, двоє викладачів зі 

Словаччини мали можливість підвищити свою лекторську майстерність у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Так, 6 студентів-магістрів з 

України пройшли кількамісячні стажування  в хімічних лабораторіях Пряшівського 

університету (кафедра екології, науково-дослідний центр Unipolab), де змогли 

отримати навички зеленого (екологічного) синтезу наноматеріалів, досвід роботи на 

сучасних аналітичних приладах а також прийняти участь в демонстраційному 

семінарі від фірми Waters, присвяченому роботі на рідинному хроматографі. 

Що потрібно зробити, щоб стати учасником програми? По-перше, вам потрібен 

партнер із країни ЄС. Партнери з ЄС можуть подати заявку на проекти мобільності 

раз на рік (у лютому). По-друге, потрібна хороша ідея для проекту мобільності. В 

своєму запиті на фінансування, партнери повинні чітко вказати, яку користь для 

студентів, викладачів та інших співробітників партнерський університетів принесе 

реалізація даного проекту. Так, наприклад, планування підготовка оригінальних 

навчальних матеріалів (підручників, методичних вказівок, робочих планів нових 

предметів і т. д.) підвищить якість проекту. 
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На сучасному етапі розвитку освіти як ніколи гостро постає питання 

формування в школярів зацікавленості у вивченні навчальних предметів, особливо 

це стосується фізики. В уявленні більшості здобувачів освіти фізика - досить складна 

наука, проте зважаючи на прикладний характер фізичної освіти і практичну 

значимість фізики, вона може та повинна мати значну зацікавлену в ній аудиторію.  

Станом на сьогодні, існують різні шляхи підвищення рівня активності та 

мотивації учнів, проте одним з найефективніших засобів є застосування 

інтерактивних вправ. Освітня діяльність, в умовах використання інтерактивних 

елементів, стає схожою для школярів на ігрову діяльність, яка є найбільш простим та 

природним шляхом пізнання, оволодіння знаннями, вміннями та навичками. 

У вітчизняній педагогіці, чимало вчених працювали над питаннями 

впровадження в освітній процес інтерактивних вправ з використанням ІКТ, серед них 

Биков Ю.В., Жалдак М.І., Морзе Н.В., Рамський Ю.С., Мерзлікін О.В., Шишкіна М.П. 

та інші. 
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Стрімка інформатизація освіти висуває щораз нові платформи та методи 

оптимізації освітнього процесу. В умовах дистанційного навчання, в Україні 

надзвичайне поширення отримали хмарні хостинги та онлайн- сервіси [1]. Серед 

різноманіття вищезгаданих інструментів, слід виділити сервіс для створення 

дидактичних інтерактивних вправ LearningApps.org.  

Суттєвими перевагами LearningApps перед іншими сервісами є: 

- можливість створення та редагування інтерактивних вправ з різних галузей 

науки й техніки; 

- проходження учнями вправ без попередньої реєстрації; 

- вільне використання бібліотеки створених модулів; 

- більше тридцяти шаблонів для вправ; 

- використання ілюстративних, аудіо- та відеоматеріалів; 

- наявність підказок; 

- простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

- автоматичне створення GR-кодів до вправ; 

- постійне поповнення та вдосконалення числа модулів [2,3]. 

LearningApps являє собою сервіс Web2.0, що підтримує освітній процес за 

допомогою невеликих інтерактивних модулів. Для його реалізації в процесі 

опанування фізичною освітою необхідним є використання технічного забезпечення 

з доступом до мережі  Інтернет, що викликає потребу в використанні BYOD- 

технологій в навчанні [3]. 

Сайт LearningApps.org надає вільний доступ до численних модулів з фізики, які 

відносяться до різноманітних груп: ядерна фізика, механіка, оптика, теплові явища і 

т.п.. Сервіс не обмежує можливості з створення власних вправ на основі вже 

існуючих модулів, що дає змогу вчителю оперативно копіювати та змінювати під 

своїх учнів створену іншим користувачем вправу. Надалі розглянемо приклад 
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використання LearningApps для закріплення вивченого матеріалу. 

На рис. 1 а) подано приклад завдання, що створено на основі шаблону «Пазл», 

пропонується для виконання дане завдання учням 9 класу після вивчення законів 

Ньютона, в ході опанування темою «Рух і взаємодія. Закони збереження». Під час 

виконання модулю учні встановлюють відповідності між законом, його словесним 

формулюванням, формулою та зображеннями, що його ілюструють. 

  

а)                                                                       б) 

Рис. 1 Завдання 1 

Під час виконання завдання, учні мають можливість повторити раніше 

вивчений матеріал та поміркувати над застосуванням законів фізики в реальному 

світі. Після правильного виконання модулю «Пазл» утворюється зображення з рис. 

1 б). 

Ще одним прикладом, інтерактивного завдання створеного на платформі 

LearningApps є модуль створений на основі шаблону «Вікторина». Завдання, 

створене на основі шаблону, передбачає повторення законів геометричної оптики, 

що вивчаються учнями 9 класу в розділі «Світлові явища» (рис. 2 а)). Під час 

самостійного виконання схожих завдань, учні мають змогу перевірити та отримати 

оцінку своїх знань, оскільки вікторина оцінюється по 10-бальній шкалі (рис.2 б)). 
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а)                                                                   б) 

Рис. 2 Завдання 2 

Підводячи підсумки, ще раз підкреслимо важливість використання 

інтерактивних вправ для формування пізнавальної активності та зацікавленості учнів 

фізикою. Частково-ігрова діяльність та яскраві наочності, що супроводжують 

інтерактивні завдання сприяють закріпленню набутих на уроці знань. Серед сервісів, 

що дозволяють створювати подібні завдання, вигідно виділяється LearningApps.org, 

численні переваги якого вже описані вище. 
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Для надання особистості можливостей щодо вдосконалення та самореалізації 

особливого значення набуває підвищення якості освіти. У наш час цифрових 

трансформацій в області освіти ключовою галуззю виступають комп’ютерні 

спеціальності. Водночас на їх розвиток суттєвий вплив здійснюють сучасні 

промислові та технологічні тенденції, зокрема перехід до нового промислового 

щабля – «Індустрії 4.0», що характеризується  роботизацією і кібер-соціалізацією, 

злиттям технологій і стиранням граней між фізичними, цифровими  і біологічними 

сферами. Відповідно до цього основою набуття знань у комп’ютерній сфері стає 

парадигма всебічного розуміння сучасних технологічних процесів та здобуття 

професійних навичок на основі практики [1]. Також відчутний вплив на зміст, методи 

та організаційні форми навчання з комп’ютерних спеціальностей відбувають 

характерні риси сфери ІТ, які на сучасному етапі полягають у безупинному зростанні 

динаміки всіх процесів, у  різкому збільшенні обсягів інформації, потрібної для 

опрацювання в процесі навчання. 

Це відповідає парадигмам Global Computing Education, наведеним у 

останньому релізі СС2020 серії звітів Computing Curricula  від Association for 

Computing Machinery (ACM) та IEEE Computer Society (IEEE-CS).  Один з чотирьох 

основних принципів, яких дотримувалася цільова група при розробці  CC2020, який 
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пов’язаний з необхідністю враховувати у навчальному процесі майбутні тенденції та 

бачення з боку промисловості, засвідчує, що освітні потреби мають відповідати 

існуючим та новим технологіям, відстежувати їх зміни. Також у цьому документі, як і 

багатьох інших, наприклад, в [2], зазначається, що усі комп’ютерні дисципліни мають 

акцентувати увагу не лише на необхідних професійних ноу-хау окремих практик, а й 

у тому числі на спілкування та роботу в команді на основі «м’яких навичок» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вплив сучасних технологічних трендів на комп’ютерну освіту  

 

Таким чином компетентності майбутнього комп’ютерного фахівця 

визначаються як поєднання знань, технічних навичок та суспільних норм,  внаслідок 

чого вони перетинаються у  доменах формального і неформального (рис. 2). З одного 

боку – це знання як науковий факт та практикована поведінка з категоричністю 

оцінок технічної раціональності, з іншого – людські диспозиції, що охоплюють 

інтелектуальні, соціальні та моральні якості, оцінні судження, що не так легко 

піддаються категоричній оцінці.  В цілому це приводить до того, що навчальні задачі 

зазвичай є багатофакторними. 
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Рис. 2. Формальне  і неформальне у компетенціях майбутнього фахівця з 

комп’ютерних спеціальностей 

Багатофакторність предметної області комп’ютерної освіти  продукує 

проблеми, пов’язані з  розширенням кола фундаментальних (традиційних) наборів 

компетентностей і  навичок та потребує методичного окреслення для перспективи 

їх більш широкого застосування в педагогічних системах. Однак в багатьох освітніх 

програмах цим питанням на сьогодні уваги майже не приділяється [3]. 

Постійне збільшення інформаційного навантаження на сферу комп’ютерної 

освіти потребує створення відповідного навчально-дослідницького середовища 

університетів, зокрема на основі трансдисциплінарного підходу та визначених 

пріоритетів відкритої освіти, що поєднувало б різні види послуг для підтримки  

навчальної діяльності та співпраці є суб’єктами галузі [4]. Основою бази знань такої 

інтелектуальної інформаційної системи має бути онтологічна модель предметної 

області   як  концептуальна, або ментальна модель навколишнього світу, що 

перетворює сприйняття зовнішнього середовища у відчуттях та образах в логічні 

уявлення. Подолання впливу можливої неузгодженості рівнів цієї моделі має бути 

пов’язаним не лише з чіткістю постановки задачі, а й з якістю і повнотою зібраної, 

опрацьованої і поданої інформації.  
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Система освіти спрямована на переважне засвоєння системи знань, яка була 

традиційною й виправданою ще кілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному 

соціальному замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і 

відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні 

соціальних та практично-виробничих завдань. Розв’язання цього завдання можна 

забезпечити навчанням учнів на засадах компетентнісного підходу. 

Компетентнісний підхід пов’язаний із такими підходами до навчання, як: 

особистісно орієнтований (оскільки потребує трансформації змісту освіти, 

перетворення його з моделі для «всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, які 

можна виміряти); діяльнісний (тому що може бути реалізований тільки в діяльності, 

тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій). 

Предметних компетентностей учень набуває під час вивчення конкретного 

навчального предмета або освітньої галузі протягом всього терміну навчання. 

елементи предметного змісту визначають системоутворюючу основу загальної 

середньої освіти, як на рівні окремого предметного навчання, так і на рівні 

міжпредметних зв’язків [2]. Наприклад, здатність учня до розпізнавання 

астрономічних понять та теорій; проводити спостереження та досліджувати 

астрономічні об’єкти, процеси та явища; пояснювати астрономічні явища, 

використовуючи при цьому наукову мову та терміни – може визначатися як 

mailto:sashaom6@gmail.com
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предметна компетентність з астрономії. 

Виділяємо три рівні предметної компетентності з астрономії: рівень 

відтворення, рівень встановлення зв’язків, рівень розмірковувань. 

Рівень відтворення – це пряме застосування в знайомих ситуаціях відомих 

фактів, стандартних прикладів, розпізнання астрономічних об’єктів, їх властивостей, 

застосування відомих алгоритмів і технічних навичок при виконанні спостережень, 

робота з стандартними і знайомими формулами, які описують фізику перебігу 

астрономічних процесів і явищ, безпосередній обрахунок значень. 

Рівень встановлення зв’язків побудований на репродуктивній діяльності з 

розв’язання завдань, які не є типовими, але знайомі учням або виходять за рамки 

відомого в незначному ступені. Умова завдання підказує, матеріал якого розділу 

астрономії потрібно використовувати, які відомі методи застосовувати, які 

міжпредметні зв’язки встановлювати. Також цей рівень передбачає встановлення 

зв’язків між астрономічними та фізичними величинами, наприклад, між видимою 

зоряною величиною і освітленістю, між світністю зір та їх ефективними 

температурами і радіусами, між світністю зір та їх масами тощо. Встановлення 

зв’язків між астрономічними об’єктами в наявній ієрархії: мале космічне тіло – 

планета – коричневий карлик – зоря, або об’єктів у еволюційному трекові: газово-

пилова хмара – протозоря – нормальна зоря – червоний гігант – білий карлик (для 

зір з масами до 10 мас Сонця) тощо. 

Рівень розмірковування як розвиток попереднього рівня. Для розв’язання задач 

цього рівня потрібна певна інтуїція, роздуми і творчість при виборі інструментарію, 

інтегрування знань з різних предметних галузей знань (фізика, біологія, географія, 

математика тощо), самостійне планування дій під час проведення астрономічних 

спостережень. Завдання, як правило, містять більше даних, від учнів вимагається 

знайти закономірності, провести узагальнення і пояснити або обґрунтувати отримані 
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результати. 

Таким чином, рівень сформованості предметної компетентності учнів з 

астрономії визначається як системна властивість особистості учня, яка виражається 

міцними знаннями з астрономії, що відповідають ступеню навчання, уміннями 

застосовувати набуті знання для пояснення явищ природи та Всесвіту і процесів, які 

в них відбуваються з позиції розуміння наукової картини світу, здатностями 

пов’язувати зміст програмного навчального матеріалу з розвитком науки і техніки 

[1]. 

Для конкретизації поняття «предметної компетентності» для шкільного курсу 

астрономії виділяємо три групи компетентностей: теоретичні, експериментальні й 

теоретико-експериментальні. 

До першої групи відносяться: знання – розуміння змісту астрономічних понять, 

астрономічних величин, сенсу астрофізичних законів, принципів, постулатів, сенсу 

астрономічних теорій; вміння описувати і пояснювати астрономічні явища і 

властивості тіл, здійснювати самостійний пошук природничо-наукової інформації. 

Другу групу утворюють: здатність до встановлення емпіричних залежностей на 

основі вимірювань; вміння використовувати астрономічні прилади, вимірювальні 

інструменти, карти, атласи; вміння представляти результати вимірювань за 

допомогою узагальнених таблиць, графіків. 

Групу теоретично-експериментальних компетентностей складають: здатність 

застосовувати знання і вміння в практичній діяльності та повсякденному житті, 

розв’язувати задачі з використанням методу моделювання. 

Виділяємо наступні складові предметної компетентності учнів з астрономії – 

світоглядну, спостережувальну, теоретичну.  

Спостережувальна складова забезпечується розвитком в учнів узагальненого 

вміння проводити природничо-наукові дослідження, спостереження методами 
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астрономічного пізнання (планування спостереження, вибір методу дослідження, 

вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів), тому критерії 

спостережувальної складової предметної компетентності учня з астрономії 

передбачають: уміння самостійно організовувати спостереження з самостійним 

вибором обладнання, складанням плану; здійснювати домашні спостереження. 

За допомогою астрономічних спостережень відбувається накопичення 

інформації про небесні тіла, процеси та явища, які відбувається у Всесвіті загалом. 

Обробка накопиченої інформації, результати обрахунків отриманих даних, 

узагальнення спостережуваних даних із пропонованими припущеннями, теоретичні 

розрахунки астрономічних подій, висновки утворюють основу теоретичної 

складової. Вона забезпечує формування в учнів загальних методів та алгоритмів 

розв’язування астрономічних задач різними методами, евристичні прийоми пошуку 

розв’язку проблем відповідними засобами астрономії. 

Розв’язування задач під час вивчення астрономії розвиває в учнів навички 

застосування отриманих теоретичних знань на практиці, коригує недоліки й 

прогалини у теоретичній інформації, закріплює в пам’яті основні фізичні закони та 

принципи, підвищує мотивацію до навчання, активізує пізнавальну діяльність, 

особливо при застосуванні проблемного методу навчання, розвиває вміння 

аналізувати явища, узагальнювати відомості про них, творчо мислити тощо.  

Вимоги до теоретичної складової предметної компетентності учнів старших 

класів, на нашу думку, такі: знання загальних методів та способів розв’язування 

астрономічних задач; вміння використовувати різні прийоми розв’язку задач; вміння 

відтворювати послідовність розв’язування задач; вміння працювати з атласами та 

таблицями; знання критеріїв класифікації каталогів. 

Основу світоглядної складової складає: формування в учнів системи 

астрономічних знань на основі сучасних астрофізичних теорій (наукових фактів, 
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понять, моделей, законів, принципів); розвиток в учнів здатності застосовувати 

набуті знання в пізнавальній практиці; оволодіння учнями методологією 

природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті 

астрономічної картини світу та застосування їх для пояснення різних астрономічних 

явищ і процесів; формування наукового світогляду учнів, розкриття ролі 

астрономічного знання в житті людини і суспільному розвитку, висвітлення етичних 

проблем наукового пізнання, формування екологічної культури людини засобами 

астрономії.  

Систему астрономічних знань складають наступні структурні елементи: явища, 

об’єкти, факти, основою яких є спостереження; поняття закономірності, які 

формуються в результаті аналізу явищ, об’єктів, фактів; теорії, які пояснюють явища, 

факти, закономірності; астрономічна картина світу. Повноцінне засвоєння 

астрономічних знань можливе лише на теоретичному рівні пізнання. 

Перед поясненням того чи іншого явища, необхідний фактичний матеріал. Ним 

є спостереження зоряного неба, руху Сонця, Місяця, планет. Шлях розвитку науки 

про Всесвіт починається з розв’язку проблем переходу від видимого до істинного. 

Спостереження відіграють важливу роль у формуванні астрономічного знання і 

наукового світогляду учнів. Об’єкти астрономічних спостережень є доступними та  

викликають захоплення, самі спостереження створюють позитивну мотивацію до 

навчання.  
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    Загальновідомим є факт, що університети є важливим інструментом у сприянні 

розвитку сучасної економіки, оскільки вони є каталізатором економічного та 

соціального розвитку через виділення нових інноваційних підприємств, які додають 

вартість завдяки створенню знань. 

       Ключовими  передумовами розвитку підприємницьких аспектів у діяльності 

університетів є обмеженість державного фінансування, системи вищої освіти, 

необхідність диверсифікації джерел фінансування, актуальність зближення 

академічної освіти й науки з бізнес-сектром. Елементи підприємництва стабільно 

інтегруються і проникають у різні напрями діяльності сучасних освітніх установ. 

Масштабних обертів набирає також міжнародна діяльність сучасних університетів. 

Для того, щоб не тільки успішно функціонувати, але стати лідерами в сучасному 

глобальному освітньому просторі, університети мають значно посилювати та 

урізноманітнювати свою діяльність. 

      У дійсності підприємницькі та міжнародні аспекти прописують усі основні 

напрями діяльності сучасних передових університетів. Означені вище процеси 
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диверсифікації функцій університетів стали основою появи феномена 

підприємницьких університетів і предметом активних досліджень, як іноземних, так 

і вітчизняних науковців.   

      Як свідчить історичний досвід, на різних етапах суспільного розвитку 

Університети виконували роль інтелектуальних, духовно-культурних просвітницьких 

центрів. Адже саме тут фундаментальні наукові дослідження розвиваються в 

атмосфері поєднання традицій та інновацій, міждисциплінарної взаємодії та 

віковічного діалогу природознавства та гуманістики. 

      Постійний безперервний науковий пошук, який пронизує всі інноваційні та 

репродуктивні форми і методи навчання в університеті, був і має залишитися альфою 

і омегою університетської освіти. 

      Візитною картою Університету є його наукові школи та їхні лідери, які здатні 

генерувати та втілювати в практику яскраві наукові ідеї. 

     Університет надзвичайно приваблює тим, що пробуджує в людині усвідомлення 

своєї самобутності, здатності до самостійного пізнання навколишнього світу. Тут 

студент самостійно бере участь у наукових дослідженнях, долучається до 

самостійного пошуку істини. Це сприяє формуванню у нього інтелектуальної 

дисципліни, він привчається мислити незалежно сприймати природу і суспільство 

критично.  

      Кафедра економіки та економічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова постійно 

шукає можливості суттєво підвищувати стандарти вищої освіти, адаптувати їх до 

Європейських показників. Кафедра бере активну участь у проекті «Підприємницький 

університет», у межах якого в університетських вишах викладають курс «Інноваційне 

підприємництво та управління стартап проектами». 

       Мета проекту – розвиток підприємницької освіти та стартап руху в 

університетах України. Водночас відбувається трансформація моделі 
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функціонування ЗВО в умовах посилення внутрішньої та міжнародної конкуренції, 

швидкого розвитку нових форм здобуття освіти, формування  тенденцій щодо 

зменшення кількості здобувачів вищої освіти в Україні.  

      Зазначене зумовлює необхідність узагальнення існуючих фундаментальних 

засад, перегляду теоретико-методологічних основ та методичних підходів до 

вирішення проблем  організаційно-економічного забезпечення та формування 

стратегічних напрямів функціонування підприємницького університету як центру 

інновацій.  

       Сьогодні в багатьох розвинутих країнах університети, крім освітньої та дослідної 

функції, виконують ще і функцію трансферу технологій, таким чином розвиваючи три 

складові «трикутник знань»: освіту, науку та інновації. 

       Зростання ступеня інтеграції освіти, науки та інновацій працюватиме на 

вирішення найактуальніших проблем системи освіти, серед яких підвищення її якості 

та приведення структури підготовки кадрів у відповідність до реальних потреб 

приватного і суспільного секторів національної економіки. Результатом посилення 

зв’язку між навчальними, дослідницькими  та найголовнішими компонентами, 

оcвітньо-наукової системи стане підготовка кадрів, краще пристосованих до роботи 

в умовах швидких змін і високої конкуренції, здатних проявляти ініціативу і брати на 

себе відповідальність.  

      Разом з цим, сучасне парадигма підприємницького університету впливає на 

трансформацію освітньої діяльності закладів вищої освіти. В епоху «Індустрії 4,0, та 

прискорення цифровізації економіки змінюють підходи до характеру навичок, що 

набувають здобувачі вищої освіти в процесі навчання. З урахуванням, що нові умови 

ведення бізнесу вже не передбачають масове і дешеве виробництво, що дозволяло 

раніше налагоджувати універсальні бізнес-процеси та масштабувати їх. Натомість 

відбувається прискорена переробка вироблених продуктів і послуг, прийнятих 
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рішень за запитом.  

     Для успіху в такій парадигмі вищу освіту необхідно переорієнтувати на навчання 

побудоване на проектній роботі, а також на навички технологічного лідерства та 

інноваційного підприємництва. Зміна освітньої парадигми може перетасувати 

міжнародні рейтинги університетів, масово сформувати людей з новим світоглядом 

та амбіціями і визначити економічний успіх країн. 

      Сьогоднішні абітурієнти, як правило, цікавляться тим скільки часу вони 

витрачають на навчання , які навички отримають, які результати застосування цих 

навичок зможуть вказати в резюме і які нові можливості соціальної самореалізації їм 

відкриваються. Іншими словами все більша частина абітурієнтів ставить за мету: 

максимум зростання самокапіталізації за мінімум часу. 

      Університет, в свою чергу, обіцяє вивести абітурієнта на нову орбіту його 

цінності, недосяжну без  університетської освіти. У такий спосіб університет вступає 

в пряму конкуренцію з усіма варіантами використання часу з метою зростання 

особистої вартості і в наслідок цього починається конкуренція цінностей, культури 

міжособистісної  взаємодії і головне- масштабу, публічності та соціально-

економічного ефекту тих проектів, участь в яких пропонується університетом, 

корпорацією тощо. У рамках сучасної парадигми підприємницького університету 

студенти формують в університеті своє резюме з великим переліком реалізованих 

проектів, або участі у великих проектах, і при цьому проста наявність диплому різко 

втрачає свою цінність. 

      Таким чином у сучасному університеті є базові параметри, на які можна 

впливати з метою зростання вартості студентів: швидкість освоєння релевантних 

навичок і надання доступу до найбільш масштабних проектів для застосування цих 

навичок. 

      Модель підприємницької діяльності в освітньому процесі, що заснована на 
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системі управління інноваціями в закладі вищої освіти, відображає взаємозв’язок 

основних компонентів підприємництва: особистістного економічного організаційно-

економічного.  

     Так, на рівні особистісної компоненти підприємницької  діяльності ЗВО є участь 

науково-педагогічного персоналу в програмах грантів, що виступають основою для 

фінансового забезпечення власних наукових досліджень, результати яких можуть 

бути використані при наданні освітніх послуг в якості практичного прикладу. 

    Також до такого рівня відносяться особисті контакти адміністративно-

управлінського персоналу та науково-педагогічного  персоналу з представниками 

підприємств, що реалізуються через консультації для вирішення існуючих проблем 

на підприємствах, через залучення працівників підприємств до участі  в освітньому 

процесі для скорочення розриву між теорією і практики професійної діяльності; 

популяризацією власних наукових інтересів кафедри ЗВО через провадження 

спільних конференцій, тематичних круглих столів, практичних семінарів з кафедрами 

інших ЗВО, представниками бізнес спільнотами, адміністрацією регіону, що 

дозволяє здійснювати вигідне фінансове співробітництво, а й розвивати професійні 

навички та знання студентів в конкретному напрямку їх майбутньої професійної 

діяльності.  

      Безумовно, така діяльність на рівні окремої особистості, схильної до 

підприємницької діяльності у ЗВО, повинна підтримуватися і заохочуватися 

керівництвом університету, тобто ініціюватись на організаційному рівні. 

       Підводячи підсумок ще раз можна зазначити, що підприємництво в системі 

світи - це інноваційна, креативна, ініціативна діяльність освітнього закладу, 

спрямована на формування та розвиток освітнього потенціалу суспільства, та 

досягнення тим самим соціально-економічного ефекту на мікро і макрорівнях. 

      Інноваційний тип розвитку економіки України в значній мірі визначається 
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інноваційною активністю саме закладів вищої освіти, за яку має нести 

відповідальність  не тільки держава, а й самі університети, формуючи ефективну 

інноваційну зовнішню та внутрішню політику.  

      Розглядаючи заклад вищої освіти, як важливу ланку в системі просування 

інновацій на ринок та їх супроводу в процесі застосування в практичній діяльності ,  

необхідно переглянути функції університеті та систему управління його інноваційної 

діяльності з урахуванням активності суб’єктів ринку. При цьому ЗВО може виступати 

як елемент інноваційної та інвестиційної інфраструктури , як джерело інновацій, та 

як дослідник ринку нової продукції, ідей тощо. 

      Основою для підвищення ефективності інноваційної діяльності закладу вищої 

освіти повинні служити програми його інноваційного розвитку. Формування 

інноваційного розвитку ЗВО є одним з методів ефективного управління його 

ресурсами, проте в сучасних умовах застосовується в недостатній мірі, оскільки, для 

формування інноваційного розвитку університету необхідно змінити, по-перше, 

вертикальні та горизонтальні внутрішньо-університетські зв’язки ЗВО з зовнішнім 

економічним середовищем. 

     По-друге, необхідно забезпечити відтворення інтелектуального капіталу ЗВО на 

основі пошуку, розробки, нововедень й доступності інформації про ці розробки.  

     По-третє, включити в систему економічно-організаційних відносин як 

рівноправних партнерів виробничі підприємства та науково-дослідні організації. 

    Отже, можна зробити висновок що розвиток університетів в тій або іншій моделі 

багато в чому відображає діючі загальносвітові тенденції в сфері освіти.  

    Однак, на нашу думку, еволюційно більш ефективним є шлях розвитку 

університетів за моделю підприємницького університету. Саме інтеграція освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності у закладі вищої освіти здатна істотно розширити 

дослідницький блок в університеті та забезпечити отримання нових  знань. 
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 Освіта сьогодення вносить свої зміни до підготовки майбутнього 

покоління вчителів, у тому числі фізики, а стрімкий розвиток освіти, науки і 

техніки ставлять нові вимоги до виховання й підготовки майбутнього 

покоління, освіченого, висококваліфікованого, обізнаного у різних сферах 

наукової діяльності. Зважаючи на освітню доктрину мету і пріоритетні напрями 

розвитку освіти, ми бачимо, що основна мета державної політики щодо 

розвитку освіти полягає у створенні умов розвитку особистості й творчої 

самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, 

здатних ефективно працювати і навчатися упродовж життя, оберігати й 

примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, 

розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та 

правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти 

[1]. 

Становлення і розвиток системи навчального фізичного експерименту у 

сучасній вищій педагогічній школі тісно пов’язане з іменами таких учених, як, 

С. Величко, Є. Коршак, Д. Костюкевич, О. Ляшенко, М. Мартинюк, М. Шут, П. 
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Атаманчук та ін. Питання професійної компетентності піднімалось рядом 

вчених в тому числі українських, це В.І. Луговий, А.І. Кузьмінський, А.В. 

Хуторський, М.І. Шкіль та інші саме вони розкривали реалізацію професійних 

компетентностей в освітніх системах.  

Професійна науково-предметна підготовка майбутнього вчителя фізики у 

вищому навчальному закладі починається з курсу загальної фізики та 

методики навчання фізики, які є переважно експериментальними. Традиційно 

їх вивчення спирається на методичну систему, важливою складовою якої є 

демонстраційний експеримент, лабораторний практикум, індивідуальні 

експериментально-дослідні завдання. Ці форми навчально -пізнавальної 

діяльності відіграють важливу роль у системі професійної підготовки 

майбутніх учителів і мають на меті підвищення рівня пізнавального інтере су, 

формування й поглиблення теоретичних знань з основних питань курсу, 

ознайомлення з сучасними технічними засобами й методами дослідження 

фізичних явищ і процесів, розвиток професійно орієнтованих практичних умінь 

і навичок, творчих здібностей [2]. 

Важливе місце у формуванні професійної компетентності майбутнього 

вчителя займає професійно-педагогічна комунікація, яка є основною формою 

педагогічного процесу. Професійно-педагогічна комунікація – це система 

безпосередніх чи опосередкованих взаємодій педагога, що реалізуються за 

допомогою вербальних і невербальних засобів з метою взаємообміну 

інформацією, регулювання педагогічних відносин. Він забезпечує 

передавання через учителя учням людської культури, засвоєння знань, сприяє 

формуванню в них ціннісних орієнтацій. Педагогічне спілкування забезпечує 

обмін інформацією, співпереживання, пізнання особистості, 

самоутвердження [1]. 

Сьогодні існує цілий комплекс лабораторних робіт і демонстрацій, який 

складає основу експериментального методу навчання фізики в середн ій 
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загальноосвітній і вищій педагогічній школі [3]. Проте проблема 

вдосконалення навчального фізичного експерименту є ще далеко не 

розв’язаною, і навряд чи це взагалі можливо за умов постійного розвитку 

сучасної науки і техніки, нових інформаційних технологій, коли сфера 

експериментальних досліджень постійно розширюється, охоплюючи дедалі 

складніші явища природи. 

Навчальний фізичний експеримент сьогодні розвивається у зв’язку із 

загальним розвитком науки і техніки, розширенням й оновленням змісту курсу 

фізики, поліпшенням методики її викладання та модернізацією обладнання. 

Цей розвиток об’єктивно відображає зміни, яких зазнає сучасна фізика та 

методи її дослідження і визначається загальною тенденцією наближення 

експериментальних методів навчання фізики до сучасних 

експериментальних методів дослідження, оволодіння майбутніми 

фахівцями методологією і методами наукового пізнання.  Творча діяльність 

викладача педагогічного вишу передбачає два основних взаємозалежних 

аспекти: розробка й удосконалення технічних засобів фізичного експерименту 

та створення сучасних підходів, прийомів і науково обґрунтованих методик 

вивчення навчального матеріалу. Тільки органічне поєднання цих 

взаємозалежних і взаємозумовлених складових діяльності викладача разом із 

залученням до цієї роботи майбутніх учителів фізики сприятиме підвищенню 

рівня їх професійної підготовки. Зазначимо, що розробка, створення та 

удосконалення навчального фізичного експерименту у вищій школі повинні, 

насамперед, переслідувати педагогічні цілі навчання й вихова ння. 

Навчальний фізичний експеримент, як відомо, – це відтворення за 

допомогою спеціального обладнання фізичного явища в умовах, що є 

найбільш зручними для його вивчення. Тому він слугує одночасно джерелом 

знань і критерієм їх істинності, методом навчання та видом наочності. При 

цьому його систему утворюють не лише сукупність навчальних приладів і 
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обладнання, але й методи та методичні прийоми, що відповідають домінуючій 

концепції навчання й виховання [2].  

Завдяки навчальному лабораторному практикуму з методики навчання 

фізики студенти оволодівають досвідом практичної діяльності людства в галузі 

здобуття фактів та їх попереднього узагальнення на рівні емпіричних уявлень, 

понять і законів. За таких умов експеримент виконує функцію методу 

навчального пізнання, через що у свідомості студента утворюються нові 

зв’язки й відношення, формується суб’єктивно нове особистісне знання, тобто 

відбувається своєрідна інструменталізація здобутих знань. Робота в 

лабораторії передбачає широке спілкування студентів і викладачів , 

співіснування індивідуальних і колективних форм роботи, вимагаючи від 

майбутнього педагога передусім ґрунтовного володіння навчальним 

матеріалом, творчої ініціативи й самостійності у прийнятті рішень. Досвід 

засвідчує, що саме через фізичний експеримент найефективніше здійснюється 

діяльнісний підхід до навчання фізики. Фахова експериментальна підготовка 

майбутнього вчителя фізики має передбачати виконання двоєдиного 

завдання: реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання й 

здобуття студентом особистісного досвіду експериментальної діяльності та 

забезпечення його готовності до здійснення такого підходу в навчанні 

школярів. Лабораторний практикум з курсу повинен бути своєрідним 

полігоном для застосування різних методів і засобів активізації самос тійної 

творчої роботи студентів, їх самовдосконалення, упровадження ідей 

демократизації, гуманізації освіти. Адже, як відомо, студенти переносять у 

школу той стиль навчання, який застосовувався до них у виші [ 3]. 

Оскільки фізика – наука експериментальна, то якість особистісних 

набутків і практична підготовка майбутнього вчителя знаходяться в прямій 

залежності від якості забезпечення однієї із складових їх фахової підготовки - 

навчального фізичного експерименту. Перед цим видом діяльності ставиться 
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завдання не лише сприяти поглибленому засвоєнню навчального матеріалу та 

розвитку здібностей використання вимірювальних приладів, але і формування 

професійної компетентності, що дозволяють вчителю самостійно і достатньо 

ефективно вирішувати педагогічні завдання. Саме експеримент стає основою 

предметної діяльності майбутнього фахівця, критерієм істинності і міцності 

його знань [4]. 

Отже, фізичний експеримент, як форма організації навчання, реалізує 

основні пізнавальні задачі, адже студенти працюють з лабораторним 

обладнанням, що розвиває гнучкість і глибину мислення, навички, вміння 

застосовувати здобуті знання на практиці.  
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З часу активного впровадження тестів у освітній процес складалося враження, 

що вони допоможуть вирішити якщо не всі, то принаймні значну частку проблем, 

пов’язаних з якістю освіти та об’єктивністю оцінювання. Але зараз стає 

зрозумілішим, що, як і будь-який інший інструмент, вони мають свою обмежену 

сферу застосування, мають як певні переваги перед іншими засобами контролю, так 

і істотні недоліки. Важливою умовою досягнення мети тестування відіграє якість 

тестових завдань.  

Тестологія як теорія і практика тестування існує більше 120 років. За цей час 

накопичений достатній досвід використання тестів. Корисні методичні рекомендації 

з конструювання  якісних  тестових завдань знаходимо у працях  Булаха І. Є. [1],  Жука 

Ю.В. [4], Сергієнка В.П., Кухар Л.О. [3], Ярощук Л.Г. [6] та ін.   Проаналізувавши 

наукову літературу з проблеми тестування, можемо стверджувати, що для 

досягнення різних цілей потрібні різні тести; якісний тест має розроблятися згідно з 

певними правилами, що забезпечують його якість; навіть якісний тест дає 

результати, придатні для певного усередненого учня, в той час як результати 

тестування окремих учнів можуть виявитися істотно помилковими. 

Формування готовності здобувачів вищої освіти до застосування тестових 

технологій є важливою складовою сучасної фахової підготовки майбутніх вчителів 

фізики [2; 5].  З метою набуття навичок  розробки тестових завдань з фізики здобувачі 
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вищої освіти спеціальності Середня освіта (Фізика) Кам’янець-Подільського 

національного університету  пропонуємо таку діяльність здійснювати поетапно: 

ознайомлення з основним теоретичним матеріалом в галузі тестології; аналіз понять 

«педагогічне і освітнє тестування», «освітні вимірювання», «тестове завдання», 

«якість, валідність і надійність тесту»;  ознайомлення з загальними вимог до тестової 

перевірки знань з фізики, формами тестових завдань, які можна пропонувати для 

тестів різних рівнів, з вимогами до якісного формулювання текстів тестових завдань 

і дистракторів до них; аналіз прикладів помилок та дефектів у готових тестових 

завданнях з фізики; самостійне конструювання варіантів тематичних та підсумкових 

тестів з фізики, що відповідають вимогам якісного тесту.   

Педагогічна практика засвідчує, що тестування як один з методів контролю 

оволодіння знаннями, уміннями й навичками  має ряд важливих переваг над 

традиційними методами: упродовж обмеженого часу можна перевірити якість знань 

у достатньої кількості учнів; контроль можливий на необхідному, заздалегідь 

запланованому рівні; реальним є самоконтроль учнями власної навчальної 

діяльності; порівняно з традиційними підходами знання учнів оцінюють об’єктивно; 

увага учня фіксується не на формуванні відповіді, а на осмисленні її суті; створюють 

умови для постійного зворотного зв’язку між учнем та вчителем. 

Проте, тестовий контроль знань має й істотні недоліки: ймовірність випадкового 

вибору правильної відповіді; можливість оцінки тільки кінцевого 

результату  (правильно-неправильно) у тестах закритого типу, у той час як сам 

процес, що привів до нього, не розкривається; стандартизація мислення без 

врахування рівня розвитку особистості; велика затрата часу на складання 

необхідного «банку» тестів, їхніх варіантів, трудомісткість процесу; 

відсутність  розвитку мовлення; іноді невідповідність навчальним цілям. 

Важливо, що слабкі сторони тестування можна подолати шляхом 

вдосконалення процедури підготовки тестів і чіткого окреслення дидактичних цілей, 

яким повинні відповідати тестові завдання.  До основних умов ефективної 

розробки  тестових завдань відносять [3; 4; 6]: дотримання взаємозв’язку та 

взаємодоповнення; впорядкування за логікою або рівнем  складності; дотримання 

уніфікованості, звичності, зручності форми тесту; застосування загальновідомих 
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термінів, понять; дотримання послідовності розміщення тестових завдань за 

принципом –  від простого до складнішого; досягнення стислості та лаконічності у 

формулюванні. 

Ще до процедури складання ЗНО з фізики учні складають пробне тестування 

та велику кількість тестів з різних предметів. Кожен вчитель у своєму арсеналі має 

готові варіанти тестів з різних тем фізики, набори варіантів тестових самостійних 

робіт, підсумкові контрольні тести. Проте непродумане запитання та 

запропонований набір непродуманих дистракторів (відповідей, схожих на 

правдоподібну) не можна назвати якісним тестовим завдання. Розробка тестових 

завдань – трудомістка і нелегка справа, оскільки тест має відповідати певним 

вимогам, які є важливими для моніторингу якості навчання. Якісний тест здатен 

виконати  всі покладені на нього функції:   діагностичну – виявляє рівень 

знань;  навчальну – стимулює пізнавальну активність, спрямовану на опанування 

знаннями і компетенціями;  виховну – дисциплінує учнів, допомагає виявити й 

подолати прогалини у навчанні [1; 6].   

Розглянемо основні етапи та рекомендації фахівців, які пропонуємо  студентам під 

час конструювання тестів  з фізики [1; 3; 4]. 

1. Визначення мети і завдань  тестування. Зміст тесту має відповідати меті 

тестування. До складу тесту входять як самі завдання, так і критерії  їхнього 

оцінювання, а також інтерпретації результатів тестування. 

2. Аналіз змісту навчального предмета в цілому, структурування навчального 

матеріалу. Вибір тестових завдань для поточного чи підсумкового контролю 

повинен здійснюватися за логікою навчального процесу, бути збалансованим та 

узгодженим зі змістом навчального предмету.  

3. Підготовка специфікації тесту. Специфікація розподіляє завдання за 

змістом, формою та рівнем складності; визначає систему оцінювання окремих 

завдань і тесту в цілому. Проектування змісту тесту відповідає матеріалу, 

опрацювання якого передбачено програмою предмету та підручниками.  

4. Формулювання вимог до тесту. Для тематичної перевірки знань учнів 

старших класів у процесі експрес-контролю можна використовувати 10-15 тестових 

завдань; підсумкова перевірка вимагає залучення до тесту 20-30 тестових завдань. 
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Підсумковий тест не має містити перекосів у бік тієї чи іншої теми та повторів 

тестових завдань.   

5. Визначення часу, який відводять для виконання тесту. Обсяг завдань має 

бути розрахований на відведений проміжок часу. Для правильного розрахунку часу 

тестування враховують довжину та складність тесту. 

6. Підбір тестових завдань найоптимальнішої форми відповідно до 

специфікації. Змісту тестового завдання має відповідати найефективніша форма: 

завдання закритої форми (з вибором однієї або кількох правильних відповідей); 

завдання відкритої форми; завдання на встановлення відповідності; завдання на 

встановлення послідовності. 

7. Добір варіантів відповідей до тестових завдань. У дистракторах не повинно 

бути фальшивих та хибних відомостей. Необхідно використовувати правильні 

твердження, але такі, що не належать до поданого контексту. Варіанти відповідей на 

кожне завдання варто підбирати так, щоб виключити можливості простого 

вгадування чи відкидання свідомо невідповідної відповіді. 

Варіанти відповідей треба розміщувати системно: в логічному, в алфавітному 

порядку, у порядку збільшення або зменшення чисел тощо. Відповіді мають бути 

однорідними за змістом, подібними за зовнішніми ознаками (структурою, стилем, 

довжиною). Не рекомендуються відповіді на зразок «немає жодної правильної 

відповіді», «усі відповіді правильні», «усі відповіді неправильні». 

8. Розроблення критеріїв оцінювання завдань відкритої форми. Необхідно 

перед тестуванням ознайомлювати учнів з критеріями оцінювання, що сприяє 

усвідомленню ними мети, яку треба досягнути та ознайомлює їх з вимогами, яких 

слід дотримуватись для ефективного виконання завдання. 

9. Обробка відповідей і аналіз результатів. Оцінювання результатів тестування 

здійснюється на підставі розроблених критеріїв.  

10. Визначення рівня складності тестових завдань. Розподіл завдань тесту за 

складністю має бути збалансованим. Необхідно розрізняти поняття простота та 

складність тесту. Простота  тесту  –  чіткість, зрозумілість формулювання 

тестового завдання для кожного учня.  Складність тесту – характеристика завдань 

тесту, що відображає статистичний рівень спроможності його розв’язання в 
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конкретній вибірці стандартизації. Наприклад, якщо лише 20 % учасників виконали 

завдання, його можна вважати складним для даної вибірки. Тест, який чудово себе 

зарекомендував на одній вибірці учнів, може бути або заважкий, або надто легкий 

для інших.   

Як бачимо, для будь-якого тесту не може бути ідеального добору системи 

тестових завдань, хоча його якість передусім залежить від якості тестових завдань, 

які його складають. Тому доходимо висновку, що якісний педагогічний тест –  це 

інструмент контрольно-оцінювальної діяльності вчителя, за допомогою якого він 

спроможний об’єктивно виміряти й оцінити ту ознаку учня, яка передбачена метою 

тестування. 
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 „Соціальне середовище є справжній важіль виховного процесу, і вся роль 

вчителя зводиться до управління цим важелем” [49, 83]. 

 Ефективність педагогічної діяльності, здійснення професійної самореалізації 

полягає в перспективній продуктивності організації життєдіяльності курсантів. Ця 

ефективність визначається умінням викладача, інструктора, куратора сприяти 

цілепокладанню діяльності курсантів, трансформувати педагогічні, професійні та 

соціальні вимоги в особистісно-значущі цілі; реалізувати конструювання та 

проектування; демонструвати творчість у виборі засобів реалізації відповідно до 

інтересів та цінностей; організовувати різноманітну діяльність на досягнення 

зумовленої мети; здійснювати діагностування професійного становлення. 

Характеристики «Я» та інші утворення психіки завжди несуть на собі відбиток тих 

макро-, мезо- і мікровпливів навколишнього середовища, і, звичайно, головним 

чином соціальних, в які вона виявляється включеною з моменту народження і далі, 

розвиваючись як індивід (складний живий організм), як особистість (перш за все як 

сукупність відносин) і як суб'єкт діяльності (перш за все пізнання, спілкування і 

праця). 

 Л.С. Виготський розглядав соціальну ситуацію як головне джерело 

особистісного розвитку. «Зона ближнього розвитку» організується соціальним 

оточенням й визначає поглиблення мислення і комунікації особистості [50]. В свою 

чергу, науковець Л.П. Бугаєва зазначає, що «Мікросередовище – це елемент, ланка 
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загального соціального сердовища; специфіка його полягає у тому, що воно 

заломлює й опосердковує вплив суспільства на особистість і її духовний світ» [42, 

124]. Ми завжди маємо справу не з окремими, ізольовано існуючими впливами, а із 

системою впливів. Ситуація, в якій здійснюється поведінка, не зберігається у 

незмінному вигляді, навпаки, вона змінюється під впливом активної поведінки 

(діяльності), дякуючи чому виникають нові впливи на суб’єкт [125]. «Ставлення 

людини до середовища завжди повинне мати характер активності, а не простої 

залежності» [49, 237]. Тобто активність соціальних суб’єктів – особистості і групи – 

визначає соціальне середовище, яке, у свою чергу, зумовлює поведінку суб’єктів.  

 На нашу думку, в процесі професійної самореалізації майбутнього курсанта 

вищого льотного навчального закладу є вкрай необхідним утворити розвивальне 

соціальне мікросередовище (соціальний оазис), що відрізняється від звичайного 

середовища більш високими за змістом й інтенсивністю характеристиками спільної 

діяльності і спілкування (в тому числі професійного), емоційно й інтелектуально 

насиченою атмосферою співробітництва і творчості. В такому соціальному 

середовищі найбільш повно актуалізуються і міжособистісні, і міжгрупові механізми 

успішного саморозвитку особистості   

 Варто виокремити механізмами побудови розвиваючого молодіжного 

соціального середовища у ЛНЗ, а саме: формування духовної культури молодіжного 

соціуму; функціональне включення викладачів / інструкторів / кураторів груп у 

спільну діяльність; включення учасників у високоорганізовану спільність; 

демократичне впровадження організаційного порядку; спільна просторова 

організація колективних дій; соціальне, духовне й предметне збагачення діяльності; 

інтенсифікація інтелектуальних, емоційних і поведінкових компонентів спільної 

діяльності. Вартим уваги є і той факт, що оприлюднення результатів групової / 

індивідуальної діяльності підвищує відповідальність і емоційну віддачу курсантів. 

Більшість заходів у ЛНЗ відбувається у формі змагань. Емоційна насиченість, 

необхідність форсувати інтелектуальні й творчі зусилля, високі енергетичні затрати – 

усе це забезпечує максимальне залучення кожного студента до спільної діяльності, 

усуває небезпеку й недоцільність виникнення порожніх молодіжних «тусовок» і 
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створює ефект значущого, продуктивно-перспективного життя. 

 В центрі концепції професійної самореалізації майбутнього авіаційного 

фахівця знаходиться віра в особистий досвід курсанта та його здатність до 

саморозкриття, у можливість вияву у собі унікальної і неповторної сутності, у 

визначенні напрямку і засобів особистісного зростання. Тут здійснюється вплив 

соціально-професійних вимог на самооцінку, самоствердження, самовизначення, 

професійну самосвідомість, на мотивацію досягнень в професії майбутнього 

авіатора, на цілі професійного зростання.  

 Як засвідчує практика багато вступників до вищого льотного закладу вищої 

освіти переживає незадоволеність й розчарування у зробленому виборі навчально-

професійного поля. Виявляються в дії закономірні особливості психічного й 

соціального розвитку вчорашнього школяра / абітурієнта, які викликають відповідні 

труднощі, пов’язані з процесом адаптації у вищому навчальному закладі наявних 

шкільних стереотипів навчання. Нове, незвичне для курсанта соціокультурне 

середовище і більш вільний характер організації занять активізують на перших – 

других курсах конфлікти особистісного й професійного самовизначення. 

Педагогічний аспект проблеми професійної самореалізації курсанта ЛНЗ передбачає 

подолання особистісних труднощів першокурсників шляхом розробки засобів й 

умов, що стимулюють процеси самопізнання, цілепокладання, проектування 

перспектив індивідуальної / професійної життєдіяльності в спеціально створеному 

соціальному мікросередовищі (молодіжному соціальному оазисі) [54, 7]. 
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На сьогодні в Україні відбуваються незворотні зміни у системі охорони 

здоров’я, які перш за все потребують проведення реформ у системі підготовки  

лікарів. Загально відомим є той факт, що сучасний стан вищої освіти в Україні 

характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями. До позитивних 

передусім відносимо відродження національних традицій і всебічну поступову 

націоналізацію, а також засвоєння світового досвіду та посилення інтегративних 

процесів. До негативних - зумовлені соціально-економічними причинами, такі, як 

недостатність матеріально-технічної бази, неповний державний попит на 

випускників, а іноді недостатньо якісна освіта. 

Поміж тим Україна має власні педагогічні традиції, в тому числі й у галузі вищої 

медичної освіти. Загально відомо, що на сучасному етапі відзначають "посилення 

процесу націоналізації освіти", повернення кращих традицій минулого, хоча в 
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системі вищої медичної освіти ці процеси відбуваються повільніше, ніж в інших 

культурно-освітніх галузях. 

В контексті світових процесів, сучасна українська вища медична освіта набуває 

деяких нових якостей чи принаймні починає засвоювати теоретично досвід світових 

інновацій різного характеру. Відчувається вплив інтегративних процесів, 

міжнародного співробітництва (обмін студентами, стажування за кордоном тощо). 

Засвоюється досвід нових форм і видів навчання. Цьому сприяє розвиток і 

поширення технічних засобів, які надають студентові нові можливості в отриманні 

знань, обміні інформацією тощо, але, на жаль, складна економічна ситуація в країні 

великою мірою стримує їх розповсюдження. 

Важливою позитивною реалією в галузі сучасної української вищої медичної 

школи є зростання її престижності у суспільстві, бажання все більшої кількості молоді 

отримати вищу медичну освіту. Але при цьому виявляється і негативний бік процесу: 

держава не може забезпечити необхідну кількість кваліфікованих робочих місць, і 

тому зараз в Україні отримання диплома вищого навчального закладу не є гарантією 

працевлаштування за спеціальністю і, відповідно, соціальної та матеріальної 

стабільності.  

Загально визнана теза, що вища медична освіта на сьогодні та в майбутньому 

повинна забезпечити високоякісну підготовку студентів – майбутніх лікарів і є 

важливою складовою результату реформи охорони здоров’я, а також реалізації 

соціальних пріоритетів в Україні. Оскільки зрозумілим є те, що від етапності та рівня 

підготовки студентів та лікарів залежить не тільки якість надання медичної 

допомоги, а і якість життя людей в цілому в державі. 

 На сьогодні в Україні є певні складнощі у всіх ланках освіти, починаючи зі 

шкільної до вищої в тому числі і медичної. Перш за все це повномасштабна війна 

Росії проти України з розрушеною електромережою та віяловими відключеннями 
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електроенергії, з сиренами повітряної тривоги та подорожей до бомбосховищ. Та 

продовженням поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. А тому вимушено на сьогодні, мріємо, що скінчиться і є 

тимчасовим проведення занять в дистанційному режимі навчання. Доцільно 

вказати, що дистанційне навчання (ДН) в Україні проводиться майже три роки. 

Кожен ВНЗ визначає самостійно метод проведення ДН. На  томість в НУОЗ 

України імені П.Л.Шупика на кафедрі дитячої хірургії заняття проводяться в додатку 

Zoom, а на кафедрі хірургічних хвороб №1 в «ПВНЗ» КМУ завдяки центру 

інформаційних технологій всім викладачам та студентам створена корпоративна 

пошта, а ДН проводиться з використання додатків Google Classroom та Google Meet. 

Таким чином, власне саме використання додатку Google Classroom та Google Meet 

виявилися найбільш ефективним в плануванні та організації проведення 

навчального процесу: теоретичної, практичної та самостійної роботи студентів. В 

«ПВНЗ» КМУ на початку вивчення предмету викладач кафедри створює окрему групу 

в Google Classroom для самостійної роботи студентів, куди запрошуються всі 

студенти, які вивчатимуть даний предмет, викладач може виставити дату та час здачі 

виконаних самостійних робот. В подальшому викладач дистанційно отримує 

самостійно виконану роботу студентата та оцінює її. В додатку Google Meet 

проводяться відеоконференції з залученням всіх студентів групи. 

Таким чином з врахуванням сьогоденної ситуації в державі – ДН є більш 

оптимальним за для збереження життя та здоров’я студентів, лікарів інтернів та 

курсантів на відміну від самостійного освоєння азів медицини. Поміж тим ДН має 

певні позитивні сторони так і негативні. 

До вимушених позитивних переваг ДН у виконанні навчальної програми у 

підготовці студентів – майбутніх лікарів необхідно виділити наступні моменти. 
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 ДН дозволяє виконувати навчальну програму та проводити навчальний процес 

віддалено від місця навчання (дома), навчання можливо в любий час, 

залишаючись у зоні комфорту (використовуючи планшет, телефон, тощо); студент 

самостійно обирає темп навчання – відповідати відразу, чи повторно пройти 

теоретичну підготовку з рекоментованої учбової літератури викладачем.  

 Сприяє індивідуалізації навчального процесу, за допомогою Google Meet при 

включених відеокамерах у групі в залежності від теми проведення занять та 

патології яка вивчається, а також покрокових тонкощів проведення клініко-

лабораторного та інструментального обстеження пацієнта, а такожобов’язкове 

проведення дистанційної відео-дискусії, викладач - студент. Поміж тим відео-

дискусії, викладач – студент дозволяє зменшити витрати часу викладача на 

пояснення, так як на практиці підтверджується логічність, послідовність кроків, які 

повинен зробити майбутній лікар, що є зрозумілим для викладача. 

 Сприяє розвитку у студентів продуктивного творчого мислення, інтелектуальних 

здібностей у формуванні майбутнього лікаря та науковця, що підтверджується 

гарантованим безперервним відео зв’язком та партнерськими стосунками 

«викладач-студент». 

До недоліків вимушеного дистанційного навчання в умовах війни, віялового 

відключення електроенергії з повітряними тривогами, карантину (самоізоляції) 

студентів медиків та лікарів доцільно віднести наступні чинники: 

 Основним є відсутність очного (живого) спілкування викладач – студент як в 

лекційній аудиторії так і під час семінарського заняття зі жвавим обговоренням 

теми яка вивчається у вигляді тільки діалога; 

 Також відсутність живого спілкування з хворими дітьми та батьками під час яких 

формуються партнерські відносини поміж хворою дитиною та студентом 
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майбутнім лікарем, а також відсутність моніторингу і контролю послідовності і 

ефективності виконання обстежувальних, діагностичних, лікувальних процедур.  

 Важливу роль відіграє відсутність відпрацювання практичних діагностичних 

(аускультація, пальпація, перкусія, вимірювання тиску) та лікувальних (масаж з 

постуральним дренажем, то що) навичок – маніпуляцій (пункція вени, різні види 

анестезії) та операцій на манікенах та муляжах. 

На клінічній кафедрі нами були визначені три основні напрями формування 

світогляду: 1) теоретичні аспекти; 2) змістові аспекти і 3) методологічні аспекти 

навчання і виховання. На наш розсуд процес навчання проявляється у взаємодії 

трьох взаємо пов’язаних елементів: мотивація; діяльність навчання; управління цією 

діяльністю з боку викладача. 

З власного досвіду вважаємо, що реалізація сучасної синергетичної парадигми 

вищої медичної освіти буде більш ефективною за умови поєднання різних форм 

навчальної роботи: традиційних аудиторних занять, організації круглих столів, 

навчальних екскурсій, бінарних лекцій, дебатів, творчих вечорів-діалогів. 

Поміж тим власний досвід проведення дистанційної освіти у прямому та 

зворотньому відеозв’язку в системі Google Classroom, а також Google Meet з 

діагностичної кімнати, приймального відділення чи маніпуляційної з навчальною 

кімнатою засвідчує, що базова якість теоретичної освіти не поступається очній формі 

навчання – звісно за бажання студента – навчитись і викладача - навчити, так як 

дозволяє проводити дискусії під час проведення занять у вигляді діалогу, а також 

проводити як проміжний, так і заключний контроль рівня знань. 

На завершення доцільно вказати, що виконання навчальної програми за 

допомогою використання сучасних технологій в проведенні ДН Google Classroom, а 

також Google Meet, чи Zoom з презентацією лекцій,  відеофільмів за спеціальністю 

дитяча хірургія під час війни, карантину та віялових відключень електроенергії з 
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повітряними тривогами, залежить в першу чергу від бажання, свідомості та 

відношення до цієї справи самого студента, а також від плідної співпраці та вміння і 

бажання самого викладача навчити студента – тільки діалог є запорукою вдалого 

результату підготовки майбутнього лікаря з використання сучасних загальних 

педагогічних підходів, технологій, методів і прийомів навчання і виховання.  
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТА ХАРАКТЕРУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ДО 
ПРЕДМЕТУ «ФІЗИКА» 

Романюк Тетяна Валеріївна – здобувач вищої освіти,  
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Волинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук,  
старший викладач кафедри  теорії  

та методики навчання фізики і астрономії  
НПУ імені М. П. Драгоманова 

 
Одним із пріоритетних завдань сучасної шкільної освіти стає навчання та 

виховання найбільш підготовлених учнів у предметній галузі фізико-математичних 

наук. Значення роботи з планомірної підготовки учнів у предметної галузі фізико-

математичних наук важко переоцінити у зв'язку з характерними рисами соціально-

економічного розвитку, що призводять до гострої необхідності підготовки значної 

частини інженерних кадрів найвищого рівня всім галузей промисловості та 

інформаційної галузі. 

У роботі було проведено експериментальне дослідження визначення 

ефективності методичних розробок активізації пізнавальної діяльності учнів 10 класу 

на уроках фізики. 

Суть педагогічного експерименту з фізики полягала у впровадженні методичних 

розробок активізації пізнавальної діяльності щодо теоретичного матеріалу та 

вирішенні завдань на уроках фізики в 10 класі. 

Запропонована схема педагогічного експерименту полягає у планомірній 

реалізації уроків з елементами самостійної роботи, що використовується при 

навчанні фізики у школі.  

Згідно з наміченою схемою педагогічного експерименту планувалося 

реалізувати самостійну систему в рамках викладання різних тем із шкільної 

програми вивчення фізики у 10 класі. 
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 На початку педагогічного експерименту було представлено дві групи учнів по 

25 школярів в кожній. Перша група – контрольна, в якій учні на протязі всього 

експерименту будуть навчатись за стандартною схемою шкільної програми. 

Інша група - експериментальна – в ній було впроваджено методичні розробки 

з активізації пізнавальної діяльності щодо теоретичного матеріалу та вирішенні 

завдань на уроках фізики в 10 класі. Крім того, у другій, експериментальній групі 

активно використовувалися індивідуальні завдання обраним учням із подальшою 

перевіркою на уроці. Тим самим вдавалося залучити до навчального процесу 

більшу, ніж за традиційної форми навчання, кількість учнів. Елементи семінару були 

реалізовані на комбінованих уроках у формі опитування більшості учнів класу та 

вирішення фізичних завдань біля дошки. На іншому уроці елементи семінару 

реалізовані у формі самостійної роботи у поєднанні з подальшим опитуванням учнів. 

Дослідження 1. Перевірялося припущення, що для підвищення ефективності 

навчального процесу в організації кожного уроку достатньо забезпечити чергування 

форм діяльності школярів у логіці: колективна (постановка, обговорення проблеми, 

завдання зразків діяльності) → кооперована групова (спільна робота 2-4 учнів з 

відпрацювання зразків діяльності) ) → самостійна (індивідуальне відтворення 

зразків діяльності). 

Узагальнюємо результати : короткочасна побудова навчального процесу з 

організацією діяльності у логіці «колективна (спільна з учителем) → групова (або 

парна) → індивідуальна» дає суттєві зміни у мотиваційній сфері, які мають складний, 

різноспрямований характер. 

Дослідження 2. За допомогою двох експериментальних методик перевірено 

ефективність побудови навчального процесу із звичайними (традиційними) 

формами організації занять, але зміненою структурою змісту, орієнтованою на 

формування у школярів модельних уявлень, дій моделювання, умінь 
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використовувати моделі для пояснення явищ.  

Загальні висновки за результатами другого дослідження: побудова змісту 

навколо ідеї освоєння моделей науки сприяє підтримці інтересу до предмета, у тому 

числі у учнів, які мають глибокі знання, дозволяє інтенсивно та якісно формувати 

значний обсяг предметних знань. При цьому фіксуються проблеми в освоєнні 

школярами методологічних знань та умінь, що виражено у недостатньому 

оволодінні уявленнями власне про моделі, невміння грамотно використовувати 

моделі для пояснення явищ у життєвих ситуаціях і при вирішенні завдань, у 

відсутності мотивації подальшого освоєння моделей. У цілому нині отримані 

результати не суперечать висунутому раніше припущенню. Вони підкріплюються 

результатами третього дослідження, проведеного за допомогою методики, в якій 

одночасно реалізовані всі необхідні та достатні умови організації ефективної 

пізнавальної діяльності на уроці фізики.  

Дослідження 3. Проведення дослідження за допомогою методики, в якій 

одночасно реалізовано всі необхідні та достатні умови реалізації ефективної 

пізнавальної діяльності на уроці фізики.  

Звідси зроблено висновок, що зміни, зафіксовані в ході трьох досліджень, 

викликані загальною методикою вивчення матеріалу, а не лише фактом зміни 

діяльності. Загальні висновки та висновок. 

Сукупність отриманих даних дозволяє стверджувати, що необхідні та достатні 

умови для організації продуктивної пізнавальної діяльності при вивченні фізики 

можуть бути забезпечені побудовою навчального процесу у логіці сходження від 

колективного обговорення проблеми до внутрішнього діалогу при методологічно 

стрункому (глибокому за змістом, спрямованому на формування модельної мови та 

дій моделювання) подання навчального матеріалу, при достатній конкретизації 

діяльності щодо застосування моделей в експериментуванні та вирішенні завдань.  
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Для досягнення цілей навчання астрономії в закладах загальної середньої 

освіти необхідна реалізація навчальних завдань, а для цього потрібні адекватні 

навчальні функції дидактичних засобів. Таким чином, при їх класифікації немає 

принципової різниці, що береться за її основу: навчальні функції засобів наочності чи 

навчальні завдання навчально-виховного процесу. Навчальні функції призначені, в 

кінцевому результаті, для розв’язання навчальних завдань. але між властивостями 

дидактичних засобів, які лежать в основі навчальних функцій, і навчальними 

завданнями є різниця. Припустимо, що навчальною завданням є перший етап 

введення поняття – створення зорового образу. Навчальна функція дидактичних 

засобів співпадає з поставленим завданням. а головною властивістю дидактичних 

засобів, в даному випадку, повинна бути не просто зовнішня відповідність об’єкта, 

що демонструється, а така, при якій зовнішній вигляд засобу навчання чи моделі 

буде повідомляти в наочній, схемо-модельній або символічній формі про основні, 

притаманні тільки виділеному об’єкту властивості й особливості, буде нести в собі 

змістовну інформацію, яка використовується в навчальному процесі. Для 

представлення всього необхідного навчального матеріалу потрібна система 

дидактичних засобів. 

Систематизованими дидактичними засобами з астрономії є: 
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1. Формування чуттєвих образів тіл і явищ: Фотографії. Модель розташування зір 

в просторі, імітація зоряного неба (планетарій). Модель руху ШСЗ. Матеріальні 

моделі Сонячної системи та їх комп'ютері аналоги. Рух тіл у подвійній системі. Фото 

конічних маятників, рух тіл у прозорому конусовидному заглибленні. Фотографії 

результатів числового моделювання, дослід Кавендіша. Показ спектрів у ході 

демонстраційного експерименту, показ розщеплення спектральних ліній на моделі. 

Розсіяння і випромінювання світла (дія міжзоряного середовища). Демонстрація 

зовнішнього вигляду Сонця, сонячного затемнення, подвійної зорі і галактики. 

2. Демонстрація властивостей та ознак: Модель армілярної сфери і її аналоги, 

модель небесних координат. Карта зоряного неба і її відповідні модифікації, зоряний 

глобус. Демонстрація петлеподібного руху планет, конфігурації, синодичний і 

сидеричний періоди. Сонячні та місячні затемнення, дати їх настання, фази і рельєф 

Місяця, рух вузлів його орбіти. Рух Сонця по екліптиці, відмінності в системі відліку 

часу, телурій, маятник Фуко. Рух тіл взаємодіючих за допомогою нитки, магнітного й 

електричного статичного полів – подвійні зорі і збурення. Модель гравітаційної 

лінзи, демонстрація припливів, маятник в магнітному полі. Сонячна грануляція 

(комірки Бенара), мерехтіння зір, зоряні величини. ефект Доплера, принцип 

радіолокації, дискретність енергетичних рівнів. Моделі: розширення Метагалактики, 

самозбурення магнітних полів, зв'язок між періодом і світністю цефеїди. 

3. Виділення і показ зв'язків та відношень: Модель «зоряного» годинника. 

Модель внутрішньої будови зір. Діаграма спектр-світність з еволюційними треками 

зір. Діаграма Хаббла. 

4. Формування способів діяльності, вмінь: Фронтальні роботи за фотографіями і 

рисунками. Визначення відстаней способом тригонометричного паралаксу. 

Комп’ютерні програми, що моделюють рух тіл, які гравітаційно взаємодіють. оцінка 

блиску точкового джерела світла в зоряних величинах. 
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Більшість дидактичних засобів першої групи призначені для демонстрації тіл, 

які взаємодіють один з одним силами гравітації. До них відносяться моделі штучних 

супутників Землі, Сонячної системи, руху центра мас подвійної системи, 

стробоскопічні фотографії конічного маятника і результати числового моделювання 

за допомогою ПК, а також імітації руху тіл в гравітаційному полі за допомогою 

воронкоподібного поглиблення. Продовженням функцій даних засобів, 

дидактичними засобами другої групи, є показ наслідків гравітаційно зв’язаних тіл та 

їх освітленості Сонцем: петлеподібного руху планет, їх конфігурацій, синодичного і 

сидеричного періодів, сонячних і місячних затемнень, фаз Місяця, руху вузлів 

місячної орбіти, причини різниці в системах відліку часу, змін пір року і наявність 

теплових поясів на Землі, для чого призначений телурій і маятник Фуко. 

Демонстрація причин дії радіолокації доповнює методи визначення розмірів 

космічних тіл і відстаней між ними. 

Дидактичні засоби навчання другої групи моделюють гравітаційну взаємодію за 

допомогою нежорсткого зв’язку (нитки) між тілами, засобами показу зміни періоду 

коливань маятника і переміщення тіл в електростатичних і магнітних полях. 

Пояснюють причину явищ, що випливають з існуючих сил тяжіння: припливи, 

гравітаційні лінзи і зміни напрямку променів світла в полі тяжіння. 

Однакові ролі в навчальному процесі відіграють об’ємні й плоскі моделі 

небесної сфери, небесних координат, зоряного глобусу і рухомої карти зоряного 

неба. Вони застосовуються при вивченні одних і тих самих питань програми, їх 

навчальні функції схожі між собою, що і дозволяє віднести їх до однієї групи.  

Показ спектрів і розсіяння світла першої групи дидактичних засобів 

доповнюється в другій групі демонстрацією ефекту Доплера, дискретності 

енергетичних рівнів атомів, видимих зоряних величин і побудовою діаграми 

Герцшпрунга-Рессела. 
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Імітація зоряного неба і показ просторового розташування зір першої групи 

засобів доповнюються відтворенням паралактичних еліпсів зір і їх мерехтіння в 

земній атмосфері другої групи. Зовнішній вигляд Сонця доповнюється показом 

конвективних комірок під час фізично експерименту, який моделює грануляцію. 

У третій групі дидактичних засобів тільки моделі внутрішньої будови зір не 

мають серйозної, конкретно-чуттєвої опори у вигляді зорового образу, для них 

немає відомих моделей і фізичних демонстрацій властивостей і ознак. Є тільки 

документальні фотографії, які допомагають формувати зоровий образ внутрішньої 

будови зір. 

Четверту групу складають дидактичні засоби, основною навчальною функцією 

яких є створення умов для застосування отриманих знань, формування способів і 

методів діяльності, відпрацювання практичних умінь і навичок. Це засоби, прилади 

та обладнання, які використовуються на практичних заняттях з астрономії. Всі вони, 

за деяким винятком, можуть використовуватися тільки під час вечірніх 

спостережень, а в денний час за межами класної кімнати. 
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Для навчання учнів учитель фізики та астрономії використовує 

загальноприйняті методи навчання. Методи навчання, як відомо із загальної 

педагогіки, поділяються на п’ять основних груп з врахуванням різних ознак 

класифікації: методи за характером отримання інформації; методи за характером 

пізнавальної діяльності учнів; логічні методи, методи мотивації та стимулювання 

пізнавальної діяльності; методи контролю.  

Найбільш придатними для створення освітнього середовища, котре 

забезпечить розвиток ініціативи й самостійності вільно реалізувати свої здібності і 

освітні потреби, є методи за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративний (інформаційно-рецептивний); репродуктивний; проблемний виклад; 

частково-пошуковий або евристичний метод; дослідницький.  

Пояснювально-ілюстративний метод, сутність якого полягає в тому, що 

вчитель повідомляє готову інформацію різними засобами, а учні сприймають, 

усвідомлюють і фіксують у пам’яті цю інформацію. Учні виконують ту діяльність, яка 

необхідна для першого рівня засвоєння знань, слухають, дивляться, пробують на 
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дотик, маніпулюють предметами і знаннями, читають, спостерігають, співвідносять 

нову інформацію з раніше засвоєною і запам’ятовують. Найбільшу продуктивність у 

навчальній діяльності учнів можуть забезпечити інформаційні комп’ютерні 

технології, за допомогою яких розробляються презентації, забезпечується музичний 

і голосовий супровід, демонструється фотографії, тексти. При такій організації 

матеріалу включаються три види пам’яті учнів: зорова, слухова, моторна. Це 

дозволяє сформувати у них стійкі візуально-кінестетичні та візуально-аудіальні 

умовно-рефлекторні зв’язки центральної нервової системи.  

Знання, отримані в результаті пояснювально-ілюстративного методу, не 

формують навичок і вмінь користуватися цими знаннями. Відтворення і повторення 

способу діяльності за завданнями вчителя забезпечить репродуктивний метод 

навчання, який передбачає організаційну, мотивуючу діяльність учня. Учитель задає 

правила та порядок дій, у результаті виконання завдань учень навчається 

розпізнавати об’єкт (явище), з’ясовує його наявність і одночасно здійснює певний 

порядок дій.  

Частково-пошуковий або евристичний метод побудований індуктивно або 

дедуктивно, при поєднанні прямої та побічної взаємодії учасників процесу. 

Активізувати розумові процеси учня можна шляхом постановки перед ним 

наступних завдань: пізнавального характеру (зіставте, перерахуйте, сформуйте, 

встановіть, опишіть); на розуміння (розкажіть своїми словами, опишіть, що ви 

відчуваєте, покажіть взаємозв'язок, поясніть сенс); на сферу застосування 

(продемонструйте, поясніть мету, скористайтеся цим, щоб розв’язати); аналітичного 

характеру (розкладіть на складові, поясніть причини, порівняйте, класифікуйте, 

поясніть чому); синтетичного характеру (створіть, об’єднайте за ознакою, що 

відбудеться, якщо з’єднати, придумайте інший варіант); оцінювального плану 

(визначте, відберіть і виберіть, що ви думаєте про ...).  
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Сутність проблемного методу полягає в тому, що вчитель висуває, формулює 

проблему, сам її розв’язує, показуючи шлях розв’язання в її справжніх, але доступних 

для розуміння учнів суперечностях, розкриває хід думки в процесі розв’язання 

проблеми. Учитель показує зразки наукового розв’язання проблеми, а учень не 

лише сприймає, усвідомлює і запам’ятовує готові наукові висновки, але й стежить за 

логікою доведення, за плином думки вчителя чи іншого засобу (книга, кіно, 

телебачення, Інтернет тощо), контролює її переконаність, переконується в 

правильності такого аналізу. У нього виникають сумніви, запитання щодо логіки і 

переконаності як доведення, так і самого розв’язання; він сам бере участь у 

прогнозуванні наступного кроку мислення, досліду тощо.  

Дослідницький метод передбачає формулювання вчителем проблеми, на 

розв’язання якої визначається певний інтервал навчального часу, творче засвоєння 

знань, виконує досить важливі функції. Він покликаний, по-перше, забезпечити 

теоретичне використання знань; по-друге, оволодіння методами наукового 

пізнання в процесі пошуку цих методів і використання їх; по-третє, сприяє 

формуванню рис творчої діяльності; по-четверте, є умовою формування інтересу, 

потреби в такій діяльності. В результаті дослідницький метод сприяє формуванню 

повноцінних, добре усвідомлених, оперативно й гнучко використовуваних знань і 

формуванню досвіду творчої діяльності.  

Інклюзивна діяльність учителя фізики та астрономії відрізняється від методики 

навчання учнів у загальноосвітній школі, адже змінилася взаємодія вчителя й учня в 

їх залежності і взаємовпливу один на одного, співпраця, в якій і вчитель, і учень є 

суб’єктами навчання. Тобто розвиток особистості учня залежить не лише від 

вчителя, а й від усього учнівського колективу. Така взаємодія вимагає від учителя 

запровадження інноваційних методів навчання.  

Сукупність обраних учителем інноваційних методів навчання будемо називати 
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методикою інклюзивного навчання, реалізація якої здійснюється через систему 

інтерактивних методів, під якими розуміють взаємодію учнів не лише з вчителем, а 

й один з одним.  

Інтерактивний метод – це взаємопов’язаний спосіб активної суб’єкт-

суб’єктної діяльності між учасниками навчального процесу, спрямований на 

засвоєння знань, умінь та навичок оволодіння соціальним досвідом спілкування, 

розвиток особистості. Інтерактивні методи найбільш відповідають особистісно-

орієнтованому підходу. Вони не змушують учнів виконувати ті чи інші вимоги, дають 

простір для саморегуляції, створюють умови для того, щоб учень сам прийшов до 

виконання поставлених завдань. Тому актуальними для інклюзивного навчання 

серед інтерактивних методів є імітаційні, а саме дидактичні ігри, робота в малих 

групах, технології «портфоліо», кейс методів, дальтон-план.  

Для реалізації завдань навчання, виховання і корекції у методиці вчителя фізики 

та астрономії є специфічні та неспецифічні методи. Використовуючи специфічні 

методи вчитель здійснює прямий корекційний вплив на недоліки (вправи і 

покарання). За допомогою неспецифічних методів (зміни діяльності учнів, зміни 

відносин, зміни навчально-виховної системи) вчитель фізики та астрономії 

опосередковано впливає на особистість учня в цілому, на зміст діяльності, на 

характер відносин з дорослими і учнями.  

Учням з проблемами поведінки необхідно допомагати розвивати навички 

самоконтролю; контролювати рівень своєї концентрації й уваги; навчати їх прийомів 

організації своєї діяльності та управління часом; формувати прийоми контролю 

власної поведінки, щоб зменшити тривожність, соціальну самоізоляцію.  

Для цього вчителі фізики та астрономії в інклюзивному класі повинні 

використовувати наступні методичні прийоми:  

1. Сприяти зайнятості кожного учня. Володіти ситуацією - означає залучити 
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якомога більше учнів до роботи і уникнути концентрації уваги на тих учнях, які 

вчаться. На уроці всі повинні мати завдання. Якщо хтось швидко виконує завдання, 

вчитель тримає напоготові цікаву додаткову роботу.  

2. Контролювати темп уроку. Тобто вести урок у гнучкому темпі, щоб 

навчальний процес відбувався з найменшими зупинками.  

3. Доведення до учня необхідних правил і процедур. До прикладу, «Кому 

здавати роботу», «У мене зламався олівець. «Як мені далі виконувати завдання?», 

«У мене зошит кінчився, що робити». Якщо учні не обізнані з вимогами, тоді у 

подібних ситуаціях розгублюються і, намагаючись звільнитися під відчуття 

невизначеності, починають самостверджуватися, що вчителем сприймається як 

порушення дисципліни.  

4. У розробленій індивідуальній програмі розвитку учня чітко визначати критерії 

досягнення результатів. Учням пояснюється план роботи над предметом, програма 

і способи оцінки знань на всіх етапах навчання, тому кожен учень і кожен учитель 

можуть бачити перспективу, фіксувати своє поступове зростання і просування від 

одного етапу навчання до іншого. Це дає відчуття задоволеності, власної 

компетентності, розвиває самоповагу і відчуття.  

5. Розвиток мотивів навчання, тобто формування позитивних мотивів навчання, 

що підвищить самоповагу учнів в їх пізнавальній діяльності, стимулювання, 

допитливість.  

Важливим у розвитку позитивної поведінки є добір методів профілактично-

корекційної роботи, котрі повинен спрямовуватися на реалізацію таких функцій: 

виховної (поновлення позитивних якостей, що переважали до появи девіантної 

поведінки); компенсаторної (формування прагнення компенсувати певні недоліки, 

активізація діяльності у тій сфері, де особистість може досягти успіху, реалізувати 

потребу в самоствердженні); стимулювальної (активізація позитивної суспільно-
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корисної діяльності через зацікавлене емоційне ставлення до особистості); 

коригувальної (виправлення негативних якостей особистості, коригування мотивації, 

ціннісних орієнтацій, поведінки); регулятивної (забезпечення впливу учасників 

міжособистісної взаємодії для зміни ступеня участі особистості у груповій діяльності 

з поступовим переходом до саморегуляції і самоконтролю).  

Інклюзивне навчання в загальноосвітній школі вносить у педагогічний процес 

особливого підходу до вибору методів навчання. Зокрема вибір і застосування 

методів навчання учнів в умовах інклюзії полягають в: аналізі особливостей 

методичних прийомів, які у своїй сукупності допомагають розв’язанню поставлених 

завдань; встановленні форми обміну інформацією між учителем і учнем: за 

допомогою слухової, зорової та словесної форм передачі навчального матеріалу 

(словесні наочні, практичні); виборі управління видом і рівнем пізнавальної 

діяльності, зокрема їх активністю та самостійністю (пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, пошукові, дослідницькі); визначенні логічного шляху засвоєння 

знань, умінь та навичок (індуктивні, дедуктивні, трансдуктивні); створенні ситуацій 

стимулювання і мотивацій учіння; корекційно-розвивальній спрямованості, тобто 

методи навчання повинні спрямовуватися не лише на навчання, а й на корекцію і 

розвиток; індивідуальному та диференційованому підході до психофізичних 

закономірностей розвитку учнів (рівень знань, темп роботи, динаміка 

втомлюваності, обсяг пам’яті, стійкість уваги, рівень розвитку мовлення, рівень 

розвитку опорно-рухового апарату тощо); контролю отриманих знань.  

Розробка вчителем фізики та астрономії методики навчання в умовах 

інклюзивної освіти передбачає добір особистісно зорієнтовані методи, в основі яких 

покладено урахування індивідуальних особливостей учня, її здібностей, 

особливостей розвитку, індивідуального темпу навчання, власного суб’єктного 

досвіду тощо.  
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Разом з тим, при виборі методів навчання необхідно дотримуватися таких 

критеріїв:  

1. Методи повинні відповідати принципам навчання.  

2. Обов’язкова відповідність меті та цільовим завдання уроку.  

3. Врахування змісту навчального матеріалу та способів організації навчальної 

діяльності на уроці.  

4. Відповідність методів навчання особливостям індивідуального розвитку учнів 

кожного учня класу.  

5. Рівень майстерності вчителя, стан матеріально-технічної бази школи.  
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На сьогодні у будь-якому навчально-виховному процесі широко 

використовуються комп’ютерні технології, які постійно вдосконалюються, стають 

більш насиченими, ємними, гнучкими, продуктивними, націленими на різноманітні 

потреби користувачів. 

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі призводить до 

розвитку нових педагогічних методів і прийомів, зміні стилю роботи вчителів і 

викладачів, які розв’язують відповідні завдання, структурних змін у педагогічному 

середовищі. 

Слід зауважити, що сучасний навчальний процес відбувається за схемою «учень 

– учитель – підручник – комп’ютер», тому зміст праці вчителя суттєво змінився від 

попереднього: основним стало не передача знань, а організація самостійної 

пізнавальної діяльності учнів. 

Фізика – це той навчальний предмет, який дає багатий матеріал для 

відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. 

Навчання фізики пов'язане з використанням великого обсягу багатогранної 

інформації, що робить застосування комп'ютерної техніки особливо ефективним, 

mailto:ldmlslbdnk@gmail.com#_blank
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оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у 

вигляді таблиць, схем діаграм, визначити залежність між різними об'єктами і 

явищами, будовою та функціями. 

На практиці використовуються такі комп'ютерні програми: навчальні, 

тренувальні (програми-тренажери), імітаційно-моделюючі, діагностичні, 

контролюючі, інструментальні, інтегровані, бази даних. 

В основній школі, розробляючи уроки, особливу увагу необхідно приділяти 

логіці викладу матеріалу, що дозволить ефективно використати навчальний час. 

Варто використовувати презентацію – зручну конструкцію, в якій легко 

орієнтуватися. Використання гіперпосилань дозволяє користувачу легко вибрати 

необхідну тему та перейти на необхідний урок. 

Матеріал у програмі зручно розташовувати окремими блоками – темами. На 

кожний урок – окрема презентація, в якій закладені вся етапи уроку. 

Навчальний процес з фізики можна вдосконалити, застосовуючи імітаційний 

експеримент – відтворення в мультиплікації реальних процесів, що спостерігаються 

і явищ з параметрами реального експерименту. Імітація руху, звуку, цифрова 

інформація, зміни кольору, насиченості кольору тощо проходить відповідно до 

заданих оператором параметрів, які оператор вибирає на свій розсуд, працюючи з 

комп'ютером у діалоговому режимі. 

У процесі навчання фізики інформаційні технології можуть використовуватися у 

таких формах: 

1. Мультимедійні сценарії уроків. 

2. Застосування комп'ютерної лабораторії. 

3. Перевірка знань на уроці. 

4. Позаурочна діяльність. 

Мультимедійні сценарії уроків – це мультимедійний конспект, що містить 
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короткий текст, основні формули, креслення малюнки, відеофрагменти, анімації. 

Можна використовувати для демонстрацій на уроці, створені самостійно, або взяті з 

мережі Інтернет, flash-анімації. 

Педагогічні програмні засоби «Віртуальна фізична лабораторія. 7-9» і 

«Віртуальна фізична лабораторія. 10-11» використовуються під час виконання 

лабораторних робіт. Поряд з комп’ютерною моделлю лабораторної роботи слід 

проводити реальну за допомогою приладів. Отримані результати ідеального 

випадку і практичного за допомогою приладів допомагає учням зрозуміти поняття 

похибок і зробити правильні висновки. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють здійснювати проектне навчання, як 

один із методів самореалізації та розвитку творчих здібностей учнів. Даний метод 

дозволяє розвинути: 

- самостійну роботу учнів; 

- вибір напряму роботи, який зацікавлює учня в процесі створення готового 

продукту; 

- частково-пошукову або дослідну роботу; 

- самовираження учнів через творчий підхід до реалізації проекту. 

Перевірку знань, умінь і навичок варто здійснювати за допомогою тестових 

програм. Робота з ними дуже проста – база даних запитань невелика за об’ємом і 

постійно в процесі роботи поповнюється. Для їх використання не потрібні потужні 

комп’ютери, а використовуються будь-які наявні. 

Практика показала, що методика використання таких мультимедійних уроків 

значно підвищує зацікавленість учнів у вивченні фізики. Сучасні технічні можливості 

дозволяють учням відобразити ті явища і процеси, які до цього вони могли лише у 

своїй уяві. 

Мультимедійні технології на уроках фізики дозволяють: 
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- демонструвати мікросвіт, взаємодії, сили, спостерігати за рухом зірок; 

- за короткий час демонструвати процеси і явища, які відбуваються впродовж 

місяців, років і навіть століть; 

- ознайомлювати з явищами, що мають звуковий супровід; 

- проводити практичні та лабораторні роботи, роби фізичного практикуму. 

Враховуючи сказане вище, варто зробити висновок про те, що сучасний можна 

вивести на якісно новий рівень: 

1. Підвищити статус учителя фізики. 

2.  Запровадити в навчальний процес інформаційні технології. 

3.  Розширити можливості ілюстративного супроводу уроку. 

4.  Використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного 

уроку. 

5.  Ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів. 

6.  Полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, 

рефератів. 
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викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін 
Комунальний заклад вищої освіти  

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 
 

Підготовка майбутніх педагогів до здійснення інклюзивного навчання в 

закладах освіти залежить від чіткого визначення аксіології інновацій, а також 

методологічного, змістовного, й особливо, особистісно ціннісного аспекту 

професійної підготовки. Комплекс сучасних соціальних і професійно практичних 

проблем інклюзивної освіти кореспондується з проблемами інтеграції системи 

освіти України до європейського освітнього простору. У науковому контексті – 

модернізація підготовки нового покоління педагогів підготовлених до професійної 

діяльності в інклюзивному освітньому середовищі нині є пріоритетним напрямом 

реформи.  

Зважаючи на те, що розробка «методологічних засад, методичних принципів та 

технологій наразі є предметом широкого обговорення науковців, педагогічної 

спільноти та громадських об’єднань» [1, с. 23] для розкриття методології наукових 

пошуків змістовне значення надаємо підходам до вивчення професійної підготовки 

майбутніх вихователів у закладах вищої освіти (ЗВО), методологічним підходам та 

принципам професійної освіти. Проведений аналіз публікацій дозволив нам 

здійснити об’єктивне і комплексне вивчення теорії і практики підготовки майбутніх 

педагогів до інклюзивного навчання та визначити базові методологічні підходи до 
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формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності в умовах 

інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти (ЗДО): системний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований, компетентнісний, діалогічний, синергетичний, 

деонтологічний, міждисциплінарний, інтегративний, акмеологічний та 

андрагогічний. 

Застосуванням системного підходу забезпечує вивчення педагогічного 

процесу «з точки зору його структури, змісту, функцій, сукупності методів, системних 

зв’язків, можливості трансформувати педагогічні уміння вчителя в практичну 

діяльність» (А. Фокшек [2, с. 216]). 

Діяльнісний підхід ґрунтується на діяльнісній основі, що є засобом і 

вирішальною умовою підготовки майбутніх вихователів до інклюзивного навчання 

через моделювання власної траєкторії підготовки завдяки чому відбувається 

поетапний перехід від теоретичного вивчення особливостей здійснення 

інклюзивного навчання до професійної діяльності та практичного вибору форм 

методів і технологій його впровадження в інклюзивному освітньому середовищі 

(ІОС) ЗДО.  

У багатьох педагогічних дослідженнях діяльнісний підхід пов’язаний з 

особистісно орієнтованим,  реалізація якого є надзвичайно важливою у контексті 

становлення і розвитку особистісних якостей майбутніх вихователів, мотивів, цілей, 

готовності до інклюзивного навчання, комплексу індивідуально психологічних 

якостей. 

Аналізуючи особливості впровадження системного, діяльнісного, особистісно 

орієнтованого підходів доходимо висновку про те, що компетентнісний підхід 

акумулює найкращі традиції світової та вітчизняної освіти, служить способом 

реалізації перелічених підходів, проте є більш комплексним, цілісним, мобільним і 

одночасно практико орієнтованим.  

Сутність компетентнісного підходу до підготовки майбутніх вихователів до 

професійної діяльності науковцями розкривається через перехід від ЗУН-концепції 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

164  

(знання, вміння, навички) до людино орієнтованої концепції, де компетентність – 

якість особистості, а знання і якість знань – тільки одна зі складових компетентності 

– мотиваційна, когнітивна і рефлексивна готовність до професійної діяльності. 

Діалогічний підхід передбачає зміну ролей і функцій учасників освітнього 

процесу на особистісно-рівноправні. Його застосування в контексті дослідження є 

надзвичайно важливим, оскільки майбутні вихователі навчаються активізувати і 

стимулювати, вивчати активність дітей і створювати умови для їхнього саморозвитку 

і створення партнерських взаємовідносин в дитячому колективі, відповідно 

формується толерантність, взаємоповага і готовність сприйняття кожної дитини як 

особистості, до організації спеціального навчання, яке полягає в орієнтації не на 

обмеження та актуальний розвиток дитини з особливими потребами, а на «зону її 

найближчого розвитку» (В. Лубовський) через усвідомлення її необхідності та 

важливості, а також своєї ролі в ній на основі діалогічного емоційного контакту з 

іншими учасниками освітнього процесу. 

Синергетичний підхід передбачає залучення майбутніх вихователів до 

інноваційного, автентичного та значущого процесу як для конкретного учасника 

освітнього процесу, так і для суспільства в цілому; цілеспрямованих і свідомих змін 

себе та навколишньої дійсності; забезпечення найвищої форми активності, 

самостійної діяльності саморозвитку та самоактуалізації. 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що щоденне 

життя людей з особливими потребами має наближатися до умов і стилю життя усієї 

громади, тому надзвичайно вагомим у контексті нашого дослідження є застосування 

деонтологічного підходу задля забезпечення дотримання етичних норм і принципів 

у професійній діяльності майбутніми вихователями під час взаємодії з вихованцями, 

колегами, батьками та іншими учасниками освітнього процесу. 

Ми погоджуємося з думками М. Васильєвої, яка зазначає, що «…деонтологічна 

підготовка має свої цілі, завдання, структуру, функції, комплекс умов і передбачає 

оволодіння студентом знаннями про нормативну поведінку в різних ситуаціях 
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професійної діяльності, сформованість умінь і потреби діяти відповідально та 

будувати відносини в системі «людина – людина» [3, c. 6] та Ю. Ілясової, яка 

зауважує, що деонтологічний підхід «…не тільки залучає до гуманного наукового 

мислення, викликає інтерес до предмета, своєї професійної діяльності, а й сприяє 

розвиткові самостійності, допомагає ширше впроваджувати випереджувальне 

навчання за спеціальністю й налагоджувати внутрішньопредметні й міжпредметні 

зв’язки» [4]. 

Міждисциплінарний підхід застосовується на основі сукупності 

міждисциплінарних зв’язків що зумовлюють формування інклюзивної 

компетентності майбутніх вихователів та застосування набутих знань, умінь та 

навичок у майбутній професійній діяльності.  

Впровадження інтегративного підходу забезпечує реалізацію різних видів 

діяльності (педагогічної, методичної, виховної, корекційної, логопедичної, 

інклюзивної тощо), які в практичній діяльності майбутнім вихователям в ІОС 

повсякчас доводиться поєднувати і взаємодоповнювати в пізнавальному, 

виховному, розвивальному планах. 

Дослідження готовності до інклюзивного навчання потребує обов’язкового 

застосування акмеологічного підходу, що «як методологічна основа інклюзії 

розкриває досягнення кожним учнем інклюзивного освітнього процесу розвитку 

свого особистісного потенціалу, досягнення своєї вершини розвитку, 

самоактуалізації» (Н. Агаркова [5]) та андрагогічного підходу. 

Акмеологічний підхід до підготовки майбутніх вихователів дозволяє 

зреалізувати ідеї соціально особистісного розвитку, професійної діяльності, 

креативності та творчості на основі реалізації задатків та обдарувань за рахунок 

адаптаційних механізмів, що набувають особливого значення під час реалізації 

інклюзивного навчання в ЗДО. 

Уважаємо, що застосування андрагогічного підходу в процесі підготовки 

майбутніх вихователів до інклюзивного навчання акумулюється значним досвідом, 
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що може бути використаний і як джерело передачі і я джерело обміну досвідом 

задля забезпечення безперервного професійного розвитку (андрагогічного циклу) з 

метою формування і розвитку в майбутніх вихователів інклюзивної компетентності 

на високому рівні, формування готовності до здійснення інклюзивного навчання в 

ЗДО; сприяє виділенню тих форм та методів підготовки, що враховують особистісний 

і професійний досвід і спонукають до рефлексії у майбутній професійній діяльності. 
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Вже давно відомо, що джерелом будь якої науки є дослід. Лабораторні роботи, 

фронтальний експеримент – це запорука отримання учнями міцних знань з фізики, 

вони сприяють вихованню в учнів інтересу до вивчення фізики. Звичайно, для цього 

необхідно мати добре обладнаний і наповнений фізичними приладами кабінет 

фізики. 

В своїй роботі я приділяю велику увагу проведенню лабораторних робіт, 

фронтальному експерименту. 

Так, при проведенні в 7 класі лабораторної роботи «Вимірювання об’ємів 

твердих тіл, рідин і сипких матеріалів» в кінці роботи ставлю перед учнями 

запитання про їх досвід вивчення хімії.  Наприклад, коли при хімічній реакції 

виділяється газ, об’єм якого потрібно виміряти, яку б конструкцію приладу вони 

використали для вимірювання цього об’єму. 

Учні дають різні проекти. Вкінці з’ясовуємо, яку установку слід використати для 

розв’язання цього питання. Це сприяє розвитку творчих здібностей учнів.  
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Рис. А. Пристрій для визначення об’єму газу 

Для проведення лабораторних робіт в підручниках є інструкції до них, які не 

стимулюють учнів до самостійної роботи, тому перед виконанням роботи 

намагаюсь, щоб учні самостійно склали хід роботи, з’ясували, які учням необхідно 

мати прилади. Це спонукає їх до творчої праці, активізує їхню навчальну діяльність.  

При вивченні нового матеріалу велику увагу приділяю фронтальному 

експерименту. Так, при вивченні в 7 класі явища дифузії родаю учням пробірки з 

пахучою речовиною, марганцевокислим калієм, водою, листи паперу. При роботі з 

ними з’ясовуємо поширення запаху в кімнаті, учні спостерігають поширення 

марганцевокислим калієм по листочку паперу, а також з’ясовуємо швидкість 

поширення молекул в рідинах і газах, в холодній і гарячій воді. Підводимо підсумки, 

що таке дифузія, від чого вона залежить, і яке значення вона має для нас. 

Таких фронтальних експериментів можна провести досить багато і всі сприяють 

вихованню в дітей творчого мислення, свідомого засвоєння ними навчального 

матеріалу і вихованню інтересу до вивчення фізики. Ми таким чином, вирішуємо ряж 

важливих завдань особистісного розвитку школярів. 
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Головне - це активація форм навчально- виховного процесу, важливим 

компонентом якого є самостійна робота учнів. Розв’язуючи високо 

експериментальні задачі, учні набувають значного досвіду виконання 

експериментальних досліджень, навичок практичного застосування знань, вмінь 

працювати з приладами і в результаті сприймають фізичний експеримент як основу 

фізичних знань. Розв’язування експериментальних задач позитивно впливає на 

якість розв’язування як текстових, так і графічних задач, так і задач – малюнків. 

Школярі свідоміше підходять до їх розв’язування, знаходячи в кожній задачі 

експериментальну основу.  

Лабораторний експеримент став основним знаряддям розвитку 

природознавства і визначив бурхливий розвиток науки, особливо фізики. 

Експеримент – це «ворота» в науку і майбутнього розвитку школярів для їх залучення 

до прикладних науково ємких галузей в середній та вищій освіті. І це слід твердо 

пам’ятати з перших кроків у вивченні фізики. 
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В умовах реформування середньої та вищої освіти в Україні, нового бачення 

набуває проблема творчості у здобувачів освіти педагогічного напряму. Педагогічна 

діяльність, як і будь-яка інша, має свою кількісну міру та якісні характеристики. 

Процес об’єктивного оцінювання змісту та організації педагогічної діяльності 

можливий, на нашу думку, шляхом визначення рівня творчого підходу педагога до 

своєї діяльності, який відображає ступінь реалізації його можливостей в ході 

досягнення означеної мети. Творчий характер є найважливішою об’єктивною 

характеристикою педагогічної діяльності вчителя в сучасних умовах, і зумовлений 

різноманіттям педагогічних ситуацій, їх неоднозначністю, що потребують 

варіативних підходів до аналізу та вирішення завдань, які вони передбачають. 

Досвід пов’язаний із підготовкою здобувачів освіти за напрямом 014 Середня 

освіта (Фізика) та аналіз реальної шкільної практики свідчать про те, що процес 

розвитку творчого потенціалу вчителя носить стихійний, спонтанний в певній мірі 

обмежений прагматичний характер, що зводиться до окремих креативних умінь. 

Потреба у постійному творчому розвитку, саморозвитку та самореалізації, на жаль, 

не стали нормою професійної діяльності сучасного педагога. Реальні умови процесу 

навчання в університеті сприяють засвоєнню передового досвіду, обліку та 

використанню індивідуальних творчих особливостей педагога, активній взаємодії зі 

mailto:s.p.stetsyk@npu.edu.ua
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вчителями-предметниками та викладачами ЗВО, взаємообміну ідеями та 

результатами педагогічної практики, посиленню власних ініціатив у професійному 

самовизначенні, безперервності процесу професійно-творчого розвитку та 

саморозвитку. Проте перелічені вище форми роботи та види діяльності в контексті 

організації розвитку творчого потенціалу не мають систематичного та ґрунтовного 

характеру використання серед здобувачів вищої освіти. 

Означена обставина породжує певний спектр теоретичних та практичних 

питань, пов’язаних з осмисленням творчого потенціалу чи педагогічної творчості 

майбутнього вчителя як педагогічного феномену та особливостей організації його 

розвитку у процесі навчання у ЗВО. 

Проблемою педагогічної творчості у всіх її сутнісних різноманітних проявах 

займалися філософи, психологи, вчені-педагоги та практики В. П. Андрущенко, 

Ю.К. Бабанський, І. А. Зязун, З. Н. Курлянд, В. М. Мадзігон, С.О. Сисоєва, 

В.О. Сухомлинський, В. О. Огневюк, Н. П. Пихтіна та інші. Аналіз їх досліджень 

дозволяє розглядати творчість як багатоаспектну педагогічну категорію. 

Творчість є однією з найважливіших категорій психологічної науки. Вивченням 

психології творчості займалися такі вчені, як А. Адлер, В. Андрєєв, М. Бернштейн, 

А. Бергсон, М. Вертгеймер, В. Роменець, Б. Спіноза, А. Маслоу, І.  Фіхте, Ф. Шеллінг, 

Г. Гегель, Л. Фейєрбах, З. Фрейд та інші.  

Творчість – це діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних та 

духовних цінностей. Творчість за своєю сутністю є культурно-історичним явищем, 

має психологічний аспект: особистісний та процесуальний. 

Сучасна психологія виділяє такі етапи творчого процесу: формулювання 

запитання, що вимагає творчої відповіді (тобто вміння побачити проблему та 

сформулювати її); мобілізація необхідних знань для формулювання гіпотези, 

визначення шляхів і способів вирішення завдання; вирішення проблеми та 
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узагальнення отриманих висновків; перевірка соціальної цінності продукту творчості 

[1]. 

Творчість є найважливішою категорією педагогічної науки і розглядається нею 

як активна діяльність педагога, спрямована на пошуки досконаліших шляхів 

навчально-виховної роботи, успішне вирішення педагогічних проблем, підвищення 

якості навчання та виховання учнів [2]. При цьому в стані творчого пошуку педагог 

нічого сліпо не приймає на віру, а все перевіряє, досліджує і на основі досягнутого 

пропонує власну інтерпретацію, удосконалює свою педагогічну майстерність, яка в 

даному випадку є результатом успішного розвитку педагогічної творчості.  

Поняття «творчість» у більшості робіт розглядається як необхідна умова для 

формування особистості, що пов’язана з розвитком її творчого мислення, уяви, 

вдосконалення професійної майстерності. Педагогічна творчість викликає потребу 

працювати нестандартно, на основі останніх досягнень науки та практики. На етапі 

розвитку педагогічної теорії та практики є потреба,  об’єктивна необхідність та 

реальна можливість системного розвитку педагогічної творчості вчителів. 

Практичний досвід вчителів-новаторів, оновлення змісту шкільної освіти, навчально-

матеріальна база, що постійно оновлюється, представляють педагогічну творчість як 

ознаку успішності сучасного вчителя. 

Ми розглядаємо творчість як педагогічну категорію, що виявляється у трьох 

основних аспектах: по-перше, творчість у педагогіці – це інтегральна якість 

особистості, що передбачає втілення її здібностей та задатків у дію, за допомогою 

яких вона здійснює позитивний вплив на інших людей та навколишню дійсність; по-

друге, творчість у педагогіці виступає, як актуальна діяльність в даний період часу, 

як міра активності особистості та спосіб її самореалізації; по-третє, творчість 

сприймається як якісне новоутворення у нестандартних ситуаціях. Це новоутворення 

має прояв у вигляді оригінального вирішення проблеми, формулювання гіпотез, 
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побудови моделей тощо. 

Суть педагогічної творчості передбачає творчу діяльність та творчий пошук. 

Творча діяльність людини проявляється у створенні нового на основі перетворення 

наявних уявлень та понять. Творчий пошук – це діяльність, куди входять кілька 

етапів: 1) формулювання запитання, потребує творчої відповіді (для цього необхідно 

вміння побачити проблему); 2) мобілізація необхідних знань для формулювання 

попередньої гіпотези, визначення шляхів та способів вирішення завдань; 3) 

проведення спеціальних спостережень та експериментів та їх узагальнення у вигляді 

висновків та гіпотез; 4) формулювання думок (образів) як логічних, образних, 

предметних структур; 5) перевірка соціального значення продукту творчості. 

Ці сторони творчого пошуку далеко не завжди є послідовними. Вони тісно 

взаємопов’язані один з одним, але можуть бути відокремлені один від одного 

часовим проміжком. Надзвичайно важливим у творчому пошуку є вихід за межі 

утвореної системи знань, розгляд явища з різних сторін, додавання різних систем 

знань, умінь встановити подібність між явищами, тобто підведення одиничного під 

особливе та особливе під загальне, що не виключає й зворотної послідовності. 

Необхідними властивостями творчого пошуку є системність, що дозволяє 

класифікувати інформацію за різноманітними принципами, а також динамічність. Ці 

властивості дають можливість не тільки асимілювати нові знання, але й 

перебудовувати систему поглядів, що склалася, коли вона суперечить з новими 

фактами, що вимагають нового розуміння та нового теоретичного узагальнення. 

Педагогічна творчість – це найбільш масштабні та новаторські педагогічні 

рішення (відкриття), що дозволяють побачити нові можливості вдосконалення як 

самої професійної діяльності вчителя, так і безпосередньо його особистість. Така 

діяльність пов’язана з формулюванням нових педагогічних ідей та їх втіленням у 

конкретній системі освітньої діяльності; це перетворення, конструювання окремих 
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елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання; це 

удосконалення (модернізація) та адаптація до конкретних умов вже відомих методів 

та засобів навчання та виховання, результат та прояв педагогічної майстерності. 

Виділяємо такі рівні творчості: рівень професійного становлення, що є рівнем 

елементарної творчості, здійснюється часто методом спроб та помилок; рівень 

стихійного самовдосконалення, ґрунтується як на набутих навичках та вміннях, так і 

на педагогічному передовому досвіді та рекомендаціях приватних методик; рівень 

планомірної раціоналізації та оптимізації процесу та результатів праці через 

реалізацію вчителем індивідуального досвіду, індивідуальної системи роботи. Така 

класифікація є умовною. У діяльності конкретного вчителя можлива наявність різних 

рівнів творчості та різні варіанти їх поєднання. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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Фахова підготовка майбутнього вчителя фізики передбачає формування 

предметно-методичної компетентності у здобувачів вищої освіти. Усі здобутки 

дидактики фізики переконливо засвідчують провідну роль навчального фізичного 

експерименту (НФЕ) в освітньому процесі з фізики як у загальноосвітній школі, так й 

у ЗВО. У методиці навчання фізики у ЗВО навчальний фізичний експеримент є 

флагманом у формуванні професійних якостей майбутніх вчителів фізики. Тому 

наразі важливого значення набуває процес формування у здобувачів вищої освіти 

(майбутніх вчителів фізики) знань, умінь, навичок та здатностей раціонального 

використання в освітньому процесі сучасної школи різних видів НФЕ у поєднанні з 

ІКТ. В освітніх програмах підготовки майбутніх вчителів фізики передбачено 

реалізацію блоку навчальних дисциплін (освітніх компонент (ОК)) методичного 

спрямування, зокрема у Черкаському національному університеті імені Богдана 
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Хмельницького у навчальному плані підготовки майбутніх вчителів ОК «Методика 

навчання фізики у сучасній школі», «Методи діагностики знань учнів з фізики», 

«Шкільний курс фізики та методика його викладання» спрямовані на набуття 

студентами предметно-методичних компетентностей. 

Мета навчальної дисципліни «Методика навчання фізики у сучасній школі» та 

визначені у ній програмні результати навчання студентів (ПРН) враховують 

концептуальні засади реформування української школи, що закладені у Концепції 

НУШ, зокрема, тенденцію до вивчення природничих дисциплін засобами наукового 

дослідження із використанням сучасних технологій, зокрема ІКТ, тенденцію до 

запровадження профільної освіти та формування ключових компетентностей, 

потрібних для соціалізації, громадянської активності та самореалізації в сучасному 

світі.  

Специфіка організації вивчення фахово-орієнтованих ОК методичного 

спрямування зі спеціальності 014.08 Середня освіта (фізика) магістерського рівня 

вищої освіти з урахуванням особливостей освітнього контенту закладів загальної 

середньої освіти перебуває у площині наших наукових розвідок. У Національній 

рамці кваліфікацій [1] визначено компетентності та здатності випускника другого 

рівня (магістерського) вищої освіти, на основі яких в ОПП Середня освіта (фізика, 

інформатика) серед програмних результатів навчання зазначено:  

ПРН06. Аналізувати та оцінювати педагогічні явища, педагогічні системи, 

традиційні та інноваційні технології навчання фізики, астрономії, інформатики 

робити висновки, коригувати навчальну, науково-дослідницьку діяльність учнів та 

студентів й власну професійну діяльність, здійснювати необхідну консультативну та 

методичну підтримку здобувачів освіти. 

ПРН08. Демонструвати вміння використовувати на практиці інформаційно-

комунікаційні технології та фахову термінологію іноземною мовою. 
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ПРН09. Створювати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі природних 

об’єктів та явищ, перевіряти їх адекватність, досліджувати їх для отримання нових 

висновків та поглиблення розуміння природи, аналізувати обмеження. 

Для забезпечення ефективного формування зазначених ПРН у здобувачів 

вищої освіти нами розроблено змістове наповнення методично-інструктивних 

матеріалів до лабораторних робіт з методики навчання фізики для студентів ОС 

магістр, яке ґрунтується на основних положеннях навчальної програми з фізики для 

учнів закладів загальної середньої освіти, і спрямоване на формування фахових 

компетентностей майбутніх вчителів фізики у змодельованих умовах (умовах, 

наближених до професійної діяльності). Запропоновано орієнтовний шаблон «Карти 

фізичного експерименту» [2, с.136] до лабораторного практикуму з методики 

навчання фізики, дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів під час 

лабораторних занять з методики навчання фізики з використанням засобів ІКТ: 

підібрано віртуальні демонстрації та розроблено завдання щодо їх реалізації 

студентами-майбутніми вчителями фізики.  

Дослід №2 

РУХ ТІЛ ПО КОЛУ З РІЗНИМИ ЧАСТОТАМИ 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=en  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1. Визначте для пояснення якої теми шкільного курсу фізики можна використати 

пропоновану анімацію.  

2. Визначити основні програмні вимоги до знань та умінь учнів при вивченні теми.  

3. Повторити відповідний матеріал з підручника.  

4. Скласти опорний конспект з теми.  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ 

1. Ознайомтесь із принципами роботи пропонованої в роботі анімації.  

2.Визначте деталі анімації, на які слід звернути увагу учнів при демонструванні та 

поясненні матеріалу теми.  

3. Складіть проблемні питання до даної анімації.  

4. Визначте теоретичні питання, які слід знати для використання анімації на уроках 

для демонстраційного експерименту.  

Аналіз результатів експерименту 

_______________________________________________________________________ 
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ФІЗИКИ 

Урсул Катерина Володимирівна 
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Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 
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Надзвичайно стрімкий розвиток науки та інформаційних технологій має 

знайти своє відображення в освітньому процесі. Фізика, як наука про матерію та її 

рух, охоплює незбагненний обсяг інформації, що не завжди може бути розкритий 

належним чином у концепції шкільного курсу її вивчення. Однак, формування в учнів 

стійкого інтересу до науки залишається головним завданням освіти. Виникає 

потреба в глибшому вивченні тем, що безпосередньо пов’язані з застосуванням 

наукових досягнень у житті людини, становленні її добробуту. Слід пам’ятати й про 

важливість професійної орієнтації майбутніх студентів ЗВО.  Нами було прийнято 

рішення розробити факультативний курс для учнів 9 – 11 класів.  

Факультативний курс – це навчальний предмет, курс, що вивчається учнями 

спеціальних та загальноосвітніх шкіл за бажанням з метою поглиблення й 

розширення наукових і прикладних знань. 

Завдання курсу: ознайомлення школярів із сучасними науковими 

досягненнями; доповнення навчального матеріалу, що був недостатньо висвітлений 

у шкільному курсі фізики; розширення міжпредметних зв’язків; формування навичок 

роботи з довідниками, науковими посібниками, науково-популярною літературою; 

формування навичок користування інформаційними технологіями; виховувати 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

180  

ініціативу, творче відношення до праці, як основи швидкого професійного 

зростання. 

Метою даного курсу є розвиток творчих здібностей школярів, виховання 

стійкого інтересу до вивчення фізики та формування наукового сприйняття картини 

світу. Учні зможуть оцінити свою готовність до вивчення фізики на більш високому 

рівні.  

Види діяльності, передбачені програмою курсу: бесіди; лекції; лабораторні 

роботи; семінарські заняття; екскурсії; захист індивідуальних учнівських проектів. 

За основу нашого курсу ми взяли розробки авторів Голодаєвої Л. П., Буряк Ю. 

В. «Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки і техніки» [1]. 

Програма (та календарно-тематичне планування) факультативного курсу 

розрахована на 30 годин, з урахуванням резерву часу. Розділ «Iнформацiйнi 

технологiї» (9 год) - учні дізнаються про принцип дiї мoбiльного зв’язку, будoву 

сучaсних кoмп'ютерiв, принципи обрoбки iнформaцiї; навчаться прaцювати з 

рiзними нoсiями iнформації, пoяснювaти процеси інформaційного розвитку, 

пoяснювaти принципи впрoвaдження швидкісного Інтернету. Розділ «Матеріали та 

виробничі процеси» (14 год) – учні ознайомляться з поняттями елeментарних 

чaстинок, глoбальної енергeтики, влaстивостями й використaнням кaрбонових 

нaнотрубок, застосуванням полімерів, особливостями їх будови, властивостями 

полімерних матеріалів, впливом домішок на властивості полімерів, оснoвними 

нaпрямки рoзвитку вирoбничих прoцесів; навчаться описувати методи електричної 

мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу, пояснювати особливості будови 

кристалічних полімерів, виконувати мікроскопію полімерних зразків, виготовляти 

зразки для проведення фізичного експерименту. Розділ «Людина й космос» (3 год) 

– познайомляться зі стaнщм рoзвитку aeронaвтики, всeсвітніми кoсмічними 

прoeктами, нaпрямами кoсмiчних дослiджень; зможуть анaлізувaти сучaсний стaн 
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рoзвитку кoсмічних дoсліджень. Передбачено проведення екскурсії (1 год) та 

підведення підсумків курсу (1 год). 

ПЛАН ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТТЯ 

Тема: Полімери. Будова та властивості полімерних матеріалів 

Тип уроку: комбінований 

Мета:  

1) освітня: увести поняття «полімер»; з’ясувати властивості полімерів та 

особливості їх будови; ознайомитися із прикладами практичного використання 

полімерів; 

2) розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, просторову уяву, 

пізнавальний інтерес, вміння проводити аналогії; показати учням практичну 

значущість набутих знань; 

3) виховні: виховувати культуру оформлення записів; охайність, 

працездатність. 

Обладнання: навчальна презентація, комп'ютер, інформаційні картки. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

I. Актуалізація опорних знань та умінь. 

Проводиться у формі гри – учні мають з’єднати означення та його зміст. 

Наприклад:  

монокристал 
Речовина, властивості якої залишаються сталими за 

будь-якого напрямку, називається… 

фотонним 

кристалом 

Структура, що характеризується періодичною зміною 

діелектричної проникності або ж неоднорідністю, 

період якої є співрозмірним до довжини хвилі світла, 

називається…  
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ізотропною 
Кристали, молекули в яких пов’язані між собою Ван-

дер-Ваальсовими силами, називаються… 

аморфними 

Тіло, що складається з великого числа хаотично 

орієнтованих дрібних кристалічних зерен, 

називаються... 

молекулярними 
Тіла, що при нагріванні розм’якшуються, 

перетворюючись на в’язку рідину, називають… 

 Така форма роботи дає змогу швидко та ефективно пригадати матеріал, діти 

не відчуватимуть стресу, як під час опитування чи фізичного диктанту. Вони бачать 

можливі варіанти перед собою, можуть повернутись до того, що не пам’ятають 

(йдуть від відомого до невідомого).  

II. Вивчення нового матеріалу. 

Учнів об’єднуємо в групи, кожна група отримує інформаційну картку. Діти 

опрацьовують матеріал картки і розповідають його для всього класу. Картки 

переходять від однієї групи до іншої.    

Приклад: 

- Інформаційна картка № 1 «Iсторія становлення хiмії полiмерів»; 

- Інформаційна картка № 2 а «Характеристика та класифікація»; 

- Інформаційна картка № 2 б «Характеристика та класифікація». 

Робота з картками в групах покликана оптимізувати швидкість ознайомлення 

з інформацією, учні самостійно знайомляться з новим навчальним матеріалом і 

закріплюють прочитане, готуючи доповідь, вчаться працювати в команді, розділяти 

обов’язки та нести колективну відповідальність.  

Далі вчитель веде мову про застосування полімерних нанокомпозитів. 

ІІІ. Закріплення, систематизація та узагальнення. 
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Проводиться фронтальне опитування класу – важливий етап для фінального 

засвоєння поданого матеріалу та аналізу продуктивності заняття. 

ІV. Підведення підсумків уроку. 

 Обов’язково підводити підсумки разом з учнями. 

V. Завдання до наступного заняття. 

Підготувати презентацію про полімери в різних галузях промисловості – 

завдання має бути творчим.  

Отже, розроблений факультативний курс для учнів 9 - 11 класів може бути 

використаний учителями закладів загальної середньої освіти як засіб для 

підвищення інтересу учнів до вивчення фізики. Перевірка ефективності цього засобу 

є завданням нашого подальшого дослідження. Наведений план заняття повністю 

реалізує поставлену мету, передбачає самостійну та групову роботу учнів, добре 

оптимізований за часом, не потребує великих витрат на обладнання.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ – УМОВА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Цоколенко Олександр Анатолійович 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри теорії та  

методики навчання фізики і астрономії  

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

tsokol1@ukr.net 

 

Найважливіше завдання сучасної школи – розвивати в учнів здатність до 

самонавчання: самостійного поповнення знань, оволодіння раціональними 

прийомами навчальної роботи. Адже особистість, у якої відсутнє прагнення до 

актуалізації своїх можливостей, виступає пасивним спостерігачем власного 

розвитку. Тільки знання, отримані самостійною працею, роблять випускника школи 

особистістю, здатною творчо розв’язувати професійні та морально-етичні проблеми. 

Якщо враховувати ті вимоги, які стоять на сьогодні перед школою, то необхідно 

дбати про формування в учнів мотивації до самостійної навчальної діяльності. 

Практика показує, що це дуже складний процес, тому що у центрі самостійної 

навчальної діяльності лежить індивідуальна мисленнєва діяльність учня. Для того, 

щоб полегшити шлях до самостійного мислення потрібно цілеспрямовано керувати 

цим процесом. 

Слід зауважити також, що ще однією важливою складовою розвитку 

самостійності учнів є формування стійких позитивних мотивів учіння. Адже від 

позитивної мотивації, природної допитливості та індивідуальних можливостей учнів 

саме і залежить самонавчання. 
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Самоосвітня діяльність учнів включає в себе: 

1. Самоактуалізацію: 

А) Самовиховання: 

- самосвідомість; 

- самоаналіз; 

- самодисципліна. 

Б) Саморозвиток: 

- самореалізація; 

- самооцінка; 

- самопізнання. 

2. Самоосвіта. 

3. Самореалізація. 

Учителю необхідно завжди мати на увазі, що без мотивації учнів та без їх 

особистісних підстав його робота рівнозначна роботі в порожньому класі. На етапі 

мотивації учнів до діяльності доцільно використовувати такі психолого-педагогічні 

прийоми, а саме: «Емоційне прогладжування», «Шикуйсь», «Анонсування», «Ефект 

навіювання» тощо. 

У даному випадку необхідно забезпечити умови для самостійної пізнавальної 

діяльності через інтеграцію змісту предметів природничого циклу. Тому варто 

виробити в учнів здатність самостійно здобувати знання з фізики через зв’язки між 

природничими науками, розвивати вміння самим виявляти їх. Формувати вміння 

розглядати одне і те ж явище з різних позицій, з погляду різних наук. 

Побудова самонавчання фізики за інтегрованим типом відповідає завданням 

особистісно орієнтованого навчання, адже дає можливість виявити ставлення учнів 

до навколишнього світу, що є для них цілісним, багатогранним, динамічним. 

Таким чином, щоб забезпечити належні інтеграційні процеси, необхідно 

узагальнити знання із суміжних предметів і мати змогу точно визначити, які знання 

й уміння мають учні з інших природничих наук. Взаємозв’язки між цими науками 
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можна подати таким чином: 

Фізика: дифузія, осмотичний тиск. Внутрішня енергія. 

Хімія: застосування кисню, кругообіг кисню в природі, добування кисню в 

промисловості. 

Біологія: процес фотосинтезу.  

Фізика: будова атома. Система у фізиці. 

Хімія: Періодична система хімічних елементів. 

Біологія: закономірність, рід родина. Система в біології. 

Фізика: закон збереження і перетворення енергії. 

Хімія: хімічні рівняння. 

На уроках необхідно, щоб міжпредметні зв’язки були системними, суттєвими, 

змістовними. За таких умов в учнів виробляється звичка під час вивчення кожної 

теми використовувати свої знання й уміння, набуті на уроках з інших предметів. 

Унаслідок цього скасовується умовне розмежування між інформацією, почерпнутою 

з різних наук, розширюється горизонт розумової діяльності учнів, розвиваються 

інтелектуальні здібності. Формується цілісна система знань про навколишнє 

середовище. І, чи не найголовніше, в учнів формуються власні погляди на життя, 

створюється цілісна картина світу.. 

Використання таких методів роботи має низку переваг для самонавчання учнів 

і становлення їх як громадян, дає можливість продуктивно будувати своє 

повсякденне життя, правильно визначати його основні лінії, заощаджує час для 

навчання, систематизує знання, вміння та навички, дозволяє бачити практичну 

значущість знань. 
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Професійна орієнтація учнів загальноосвітньої школи передбачає інформаційну 

й педагогічну діяльність сім’ї, школи, державних та комерційних організацій, що 

забезпечують допомогу молоді у виборі професії з урахуванням індивідуальних 

інтересів кожної особистості та потреб ринку праці. Для зацікавлення школярів 

роботою в агропромисловому секторі важливо формувати уявлення про сучасні й 

перспективні агротехнології під час вивчення загальноосвітніх предметів. Такий 

підхід допоможе учням визначитися, де можна працювати після закінчення школи 

та яку професію обрати.  

Останнім часом відбулися значні зміни в техніці та технології 

сільськогосподарського виробництва, також відчутно змінився зміст шкільного курсу 

фізики; для школи розроблені нові завдання, одне з яких ‒ формування 

компетентностей учнів. З огляду на викладене мета нашого дослідження ‒ показати 

mailto:chinchoy@ukr.net
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доцільність ознайомлення учнів із сучасними агротехнологіями для формування 

уявлень учнів про сучасні професії та їх професійної орієнтації. 

Ознайомлення учнів із сучасними агротехнологіями в процесі навчання фізики 

потрібно здійснювати в невіддільному зв’язку з вивченням програмного матеріалу, 

що сприятиме більш міцному його засвоєнню. Для реалізації цього завдання можна 

обрати різні шляхи: 

‒ використання матеріалу практичного змісту під час закріплення  знань на  

уроці; 

‒ використання сучасного нескладного обладнання в навчальному фізичному 

експерименті для ознайомлення учнів з фізичними методами контролю та аналізу, 

що застосовується в агропромисловій практиці; 

‒ розв’язування задач з практичним змістом агропромислової тематики; 

‒ проведення навчальних екскурсій на агропромислове виробництво та 

агропромислові виставки; 

‒ виконання учнями навчальних дослідницьких проектів для ознайомлення з 

фізичною суттю технологічних процесів, що використовуються в агропромисловому 

секторі. 

Прикладний матеріал, відібраний для уроків фізики, має відповідати таким 

вимогам: 

‒ сприяти свідомому й міцному засвоєнню навчального матеріалу; 

‒ забезпечувати професійну орієнтацію учнів; 

‒ відповідати сучасному рівню розвитку технологій і техніки; 

‒ демонструвати здійснюване в Україні технологічне переоснащення 

агропромислової галузі. 

Питання технічного переоснащення галузі особливо актуальне для нашої країни, 

оскільки Україна ‒ аграрна держава. Аграрії постійно змушені підлаштовуватися під 

новітні тренди та виклики через впровадження нових технологій. «Розумні» 

машини, штучний інтелект, різноманітні винаходи сприяють тому, що певні професії, 
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які користувались попитом ще кілька років тому, відходять у небуття, інші навпаки — 

лише набирають популярності.  

На сьогоднішній день, кваліфіковані працівники в аграрному секторі стають 

більш затребуваними. При цьому, вузькоспеціалізовані професії також з часом не 

втрачають своєї актуальності. 

Наведена нижче таблиця віддзеркалює зв’язок сучасних професій в 

агропромисловому комплексі з окремими темами програми профільної школи. 

Таблиця 1 
Зв’язок перспективних професій в агропромисловому секторі з навчальним 

матеріалом профільної школи 

Зміст навчального матеріалу Перспективні професії в 
агропромисловому секторі 

11 клас. Електромагнітні хвилі в 
природі та техніці (Сканери 
ділянок посівів у червоному та 
інфрачервоному діапазонах). 

11 клас. Фізичні основи 
сучасного телекомунікаційного 
зв’язку. (GPS-навігація, електронні 
карти оброблюваних полів) 

 

Агроном-генетик. Агрономи, які 
спеціалізуються в сфері генної модифікації 
рослин. Їх завданням є застосовання 
досягнень біотехнологій на практиці, 
адаптація культури до місцевих 
кліматичних умов, збільшення 
врожайності, покращення смаку і 
подовження термінів зберігання плодів. 

10 клас. Розвиток космонавтики, 
внесок українських учених у 
дослідження космосу (Фотозйомка з 
допомогою БПЛА, супутникова 
зйомка). 

10 клас. Підіймальна сила крила 

Оператор дронів. Фахівці, які 
відповідають за супутникову та 
аеророзвідку на полях, що забезпечують 
дрони. 

11. клас. Електрифікація 
агропромислових підприємств. 
Використання альтернативної 
енергетики в сільському 
господарстві (Фотодатчики. Сонячні 
електростанції. Технології 
розумного обприскування.). 

Агроінженер. З кожним роком 
сільгосптехніка стає дедалі складнішою. 
Навичок механіка вже недостатньо, щоб 
відремонтувати «розумний» трактор або 
комбайн. Потрібні знання з 
мікроелектроніки, програмування та 
мережевих технологій. 

10 клас. Вологість повітря, її 
вимірювання. Капілярні явища.  

Зоотехнік. Спеціалісти такого профілю 
мають створювати ідеальні умови з 



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

190  

11 клас. Напівпровідникові 
технології та елементна база 
сучасної обчислювальної техніки 
(Гаджети для фермерів) 

 

вирощування худоби і птиці: дбати про 
мікроклімат, збалансований раціон і 
своєчасну профілактику захворювань. Ця 
професія потребує знань в галузі біології, 
ветеринарії, дієтології, а також наявності 
технічних навичок. Зоотехніку потрібно 
налаштовувати кліматичні системи, 
пристрої автоматичного годування, тобто 
виконувати завдання з покращення умов 
утримання тварин. 

10 клас. Деформації. Механічні 
властивості твердих тіл. 

10 клас. Переносні метеостанції. 
RTK-станції. 

11 клас. (Фотозйомка з 
допомогою БПЛА, супутникова 
зйомка) 

Сільськогосподарський еколог. 
Завданням таких спеціалістів є утилізація 
відходів, відновлення ґрунту після 
вирощування окремих культур, а також 
створення програм екологічно чистого 
сільського господарства, яке не порушує 
природні процеси. 

10 клас. Рідкі кристали та їхні 
властивості.  

11 клас. Напівпровідникові 
технології та елементна база 
сучасної обчислювальної техніки. 

11 клас. Електроємність 
(сенсорні датчики) 

Агрокібернетик. До функціональних 
обов’язків агрокібернетика входить 
введення нових методів автоматизації, 
налаштування і обслуговування 
«розумних» ферм, а також контроль 
технологічних процесів. 

 

Ознайомлення школярів із сучасними агротехнологіями сприяє готовності 

випускників шкіл до праці в умовах інноваційного розвитку економіки, забезпечує 

цільову орієнтацію на затребувані ринком праці сільськогосподарські професії. 
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Розглянемо специфіку організації вчителем навчального процесу з фізики та 

астрономії з опорою на узагальнені уявлення, які накопичені в методичній науці і є 

інструментом у руках учителя. 

Організація навчального процесу включає постановку цілей, відбір змісту, вибір 

методу навчання, підбір і розробку необхідних для досягнення поставлених цілей 

дидактичних засобів. 

Діяльнісній підхід до постановки цілей будь-якого уроку полягає в тому, що крім 

нових знань учитель визначає дії, які адекватні цим знанням і виконанню яких 

належить навчитися учням. Природне запитання: «Які дії адекватні знанням, що 

вивчаються у шкільному курсі фізики та астрономії?» У результаті педагогічних 

досліджень ці дії виділені на основі методологічних знань. 

Велике число елементів знання, які вивчаються у шкільному курсі фізики та 

астрономії, прийнято ділити на наступні основні групи: поняття про фізичні та 

астрономічні об’єкти, фізичні та астрономічні явища, величини, закони; наукові 

факти; теорії; вимірювальні прилади, астрономічне обладнання і технічні пристрої.  
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Кожен елемент знання є результатом певної діяльності, яку прийнято називати 

діяльністю зі створення знання. Далі кожен елемент знання застосовується у 

конкретних ситуаціях або для розпізнавання ситуацій, відповідних знанню, або для 

відтворення таких ситуацій. Таким чином, кожному елементу знання можуть бути 

адекватні три види діяльності:  

1) «створення» знання;  

2) розпізнавання ситуацій, відповідних знанню;  

3) відтворення ситуацій, відповідних знанню.  

Зміст шкільного курсу фізики та астрономії представлений у програмах і 

підручниках. Однак у них не розкривається зміст дій зі створення і застосування 

знань. Тому вчителеві при підготовці будь-якого уроку необхідно розкрити зміст 

видів діяльності, вказаних у цілях розвитку. 

Зміст діяльності – це послідовність дій для досягнення мети діяльності, 

причому така, що результат кожної попередньої дії використовується як 

предмет або засіб при виконанні наступної. Готуючись до уроку, вчитель 

конкретизує загальну логічну схему для знання, що вивчається на даному уроці.  

При діяльнісному підході вчитель не вибирає метод навчання, а розробляє сам 

відповідно до поставлених цілей програму діяльності своєї та учнів. Під програмою 

діяльності вчителя й учнів розумітимемо послідовність організаційних дій 

учителя і дій учнів, які складають зміст видів діяльності, вказаних у цілях 

розвитку. Ця програма може бути представлена стисло (згорнуто) у вигляді 

структури уроку і окремих його частин і розгорнений у вигляді сценарію уроку з 

достатньо докладними міркуваннями вчителя і очікуваними міркуваннями учнів.  

Оскільки знання і досвід отримуються людиною тільки через власну діяльність, 

основними етапами уроку природно є етапи, кожен з яких присвячується засвоєнню 

одного виду діяльності, вказаного в цілях розвитку. Урок при цьому повинен, крім 
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того, містити як мінімум два допоміжні етапи.  

По-перше, на початку уроку проводиться актуалізація раніше засвоєних знань і 

дій учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу.  

По-друге, завершується урок контролем засвоєння нового матеріалу, 

усвідомленням учнями власних досягнень. 

Кожен з основних етапів уроку має свою структуру – ряд підетапів. 

Обов’язковими підетапами є мотивація засвоєння нового (усвідомлюється тільки те, 

що є метою діяльності!) і організація діяльності учнів.  

При діяльнісному підході у навчанні фізики використовуються ті ж дидактичні 

засоби, що і при будь-яких інших підходах: експериментальні установки, прилади 

для астрономічних спостережень, завдання різного типу, комп’ютерні програми 

тощо. Проте є певна специфіка у підборі традиційних дидактичних засобів під час 

організації уроку на діяльнісному основі. Так, при поясненні вчителем якого-небудь 

явища досить проілюструвати це явище на одній експериментальній установці, з 

одним об’єктом. Якщо ж учитель організовує діяльність учнів зі створення поняття 

про явище, необхідна серія експериментів з різними об’єктами, при різних діях і в 

різних умовах. Отже, вчителеві потрібно розробити декілька експериментальних 

установок, що відтворюють одне і те ж явище.  

Окрім традиційних засобів при діяльнісному підході застосовуються спеціальні 

засоби для управління процесом засвоєння знань і дій. Необхідність використання 

таких засобів зводиться до наступного. Якщо при традиційному навчанні вчитель 

вважає за краще пояснювати матеріал, вважаючи його недоступним для 

самостійного вивчення, то при діяльнісному підході вчитель шукає такі засоби 

підтримки, яка дозволить учням виконати заплановані дії самостійно. Наприклад, 

під час навчання учнів розв’язанню завдань з тієї або іншої теми шкільного курсу 

фізики та астрономії істотну допомогу їм надають узагальнені методи розв’язання. 
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Ці методи вчитель може повідомити учням з необхідними поясненнями. Проте їх 

використання найефективніше, якщо метод розв’язання завдань певного типу 

виділяється самими учнями. На початкових етапах навчання для організації 

діяльності учнів по складанню методу розв’язання завдань можна використовувати 

набір карток, на яких виписані окремі дії, складові методу. Учням пропонується 

встановити послідовність дій, розклавши картки по порядку. 

Таким чином, суть діяльнісного підходу у навчанні фізики та астрономії полягає 

в тому, що на будь-якому занятті організовується діяльність самих учнів зі створення 

і (або) застосування окремих елементів або системи знань з фізики та астрономії. 

Самостійне виконання учнями запланованих дій забезпечується заздалегідь 

розробленою вчителем програмою діяльності на уроці і спеціально підібраними 

дидактичними засобами. 
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За своєю сутністю війна, сама по собі, є відхиленням від норми, тобто від 

мирного стану. Тому під час війни особливо сильно підвищується ризик проявів 

девіантної поведінки людей, а особливо деяких верств населення, в тому числі і 

студентської молоді, яка знаходиться в стані пошуку свого місця у суспільстві, свого 

покликання. Основною задачею цього віку є прагнення до особистісного та 

соціального визначення. Це означає перехід до самостійності та відповідальності, 

знаходження своєї ланки серед дорослих людей, що супроводжується великою 

кількістю внутрішніх суперечностей, конфліктів та протиріч. Тому студентська 

молодь досить сильно піддається впливу інших людей, а також більш гостро реагує 

на різкі зміни обставин.  

Розглядаючи тематику соціально-психологічних особливостей проявів 

девіантної поведінки сучасної студентської молоді в умовах війни необхідно 

виокремити 3 основних напрямки дослідження проблеми. 

Перший напрямок – поняття девіантної поведінки та її прояви. Девіантна 

поведінка – це, перш за все, поведінка, яка відхиляється від існуючих соціально-

культурних норм, визначених суспільством, яка виявляється в тих чи інших формах 

поведінкових розладів. Прояви девіантної поведінки можуть бути пов’язані з двома 

факторами. Перший фактор - відхилення від норм психічного здоров’я людини. Це 
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означає наявність у людини психопатології: схованої або наявної. Другий фактор – 

неадекватний, асоціальний вплив зовнішнього середовища на людину. Це може 

бути пов’язано, насамперед, із внутрішньосімейними відносинами. Діти, які 

опиняються у групі ризику: діти, у яких батьки самостійно транслюють девіантну 

поведінку; у яких батьки дуже забезпечені, тому діти мають фінансовий доступ до 

будь-яких розваг та велику кількість вільного часу, що викликає у дитини відчуття 

«вседозволеності». 

 Все це може проявлятися у різних формах девіантної поведінки, а саме: 

адиктивній, делінквентній, аморальній та суїцидальній. Зазначимо, що адиктивною 

є поведінка, що виникає під впливом різних речовин, які здатні впливати і змінювати 

психічний стан людини. Делінквентна поведінка - це вид девіантної поведінки, який 

характеризується вчиненням правопорушень і злочинів. Аморальна виявляється у 

порушенні загальноприйнятих моральних норм. Суїцидальна поведінка - це спроби 

самогубства або скоєння самогубства 

Другий напрямок. У студентському середовищі вплив зовнішніх факторів 

посилюється проблемами особистісного становлення людини юнацького віку як 

члена суспільства. Тому у студентів, які опинилися у відповідному середовищі, може 

проявлятися поведінка, яка відхиляється від моральних норм. Це може виявлятися в 

різних формах соціальної патології. З одного боку – пияцтво, наркоманія, 

проституція, з іншого – провини, злочини. Що перша, що друга група приводять до 

проблем із внутрішніми органами безпеки держави, із спілкуванням з рідними та 

найближчім оточенням. 

Третій напрямок – війна.  Це слово, як термін, каже саме за себе про 

найактуальніший аспект впливу на людей із схильностями до девіантної поведінки 

сьогодення. Саме війна примушує людину проявляти усі сторони своєї особистості. 

Нажаль, у кожного члена суспільства є  як найсильніші, необхідні для єдності нації та 
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перемоги якості, так і найнижчі, найбільш руйнівні, які тягнуть інших людей до 

слабкості та помилок. Серед девіантних проявів, які найбільшим чином психологічно 

впливають на суспільство у військовий час, можна віднести. 

Дезорганізованість. Психологічно пов’язана із нерозумінням людиною 

частини свого внеску у загальну справу та наслідками його невиконання. 

Демотивованість. Непогодженість відчуття обов’язку із конкретною метою, 

яку необхідно досягти, використовуючи внутрішній ресурс.  

Страх, безініціативність. У ситуації, яка сьогодні склалася, кожна людина у 

нашій країні не відчуває себе захищеною, весь час відчуває небезпеку. Це сильно 

впливає на бажання якимось чином діяти, тому що кожен зроблений, або 

незроблений нами крок має наслідки для інших.  

Якщо подивитися на усе вище перелічене, необхідно зупинитись докладніше 

на предметі дослідження. 

Студентська молодь у наш час, у військовий, зазнає впливу на формування її 

особистості з усіх трьох боків. Вона проходить важкий етап становлення особистості 

у юнацькому віці. Піддається впливу неадекватних проявів девіантних одиниць 

суспільства. Існує у режими незрозумілої, жорстокої дійсності, у якій не знає який 

вибір буде правильним. 

Сьогодні задача психологів та педагогів, особливо працюючих зі 

студентською молоддю, зробити усе необхідне для того, щоб студенти розуміли 

наступне:  

- кожна справа, яку вони роблять для суспільства, для країни взагалі, є 

важливою; що у кожного з нас є потенціал та ресурс, який ми можемо розвивати та 

використовувати для саморозвитку та допомоги іншим; 

- будь-який страх перед новими обставинами – це нормально, це не привід 

відвертатися від своєї мети.  



Збірник наукових праць Міжнародної  науково-практичної  конференції  

«Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики» 

  

199  

- якщо в житті з’явилися перешкоди у будь-якій сфері, або виникли якісь 

питання, з якими студенти вважають, неможна упоратися – це не привід 

відвертатися від своєї мрії, це привід поміркувати над тим, що стандартні методи 

вирішення задач не для них, тому потрібно знаходити нові варіанти рішення 

- якщо вони відчувають сильну втому та усвідомлюють, що самі не 

впораються – перший крок для допомоги: звернутися до сім’ї, близьких, друзів та 

спеціалістів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З 

УРАХУВАННЯМ ВИМОГ РОБОТОДАВЦІВ І ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

Загородня Тетяна Миколаївна  

кандидат технічних наук,  

Сумський державний університет  

zagortan80@gmail.com 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) освіти за 

останні три роки суттєво відрізнялася за попередню через епідемію COVID-19 і 

оголошений через неї тотальний карантин. Але виклики перед освітнім процесом 

стали ще жорсткішими після 24 лютого, коли  РФ розпочала масштабне вторгнення 

до України.  

У відкритому доступі в мережі Інтернеті є достатня кількість матеріалів щодо 

організації навчання в карантинних умовах, умовах воєнного стану в ЗВО. Проте, як 

правило, вони мають теоретичний характер, також ще відсутні науково-практичні 

публікації вчених з окресленого питання. Забезпечення  виконання навчальної 

програми частково дозволяють напрацювання,  набуті протягом останніх двох років 

пандемії (мова йде про дистанційні і змішані форми навчання). Варто акцентувати 

увагу, що однією з ключових відмінностей викладання в умовах воєнного стану і під 

час карантину є труднощі, такі як відсутність Інтернету (як у викладачів так і 

здобувачів освіти), загострення бойових дій, перебування у бомбосховищах чи 

укриттях під час занять. За таких умов навчання наразі гостро, як ніколи ,є  як 

утримання на відповідному рівні так і підвищення компетентності студентів старших 

курсів ВНЗ шляхом формування індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням 

вимог роботодавця. Сучасний темп зміни технологій на виробництві, доступ до 

нових технологій потребує корекції підходів до навчання майбутніх фахівців. 

Роботодавці прагнуть брати на роботу випускників, які відповідають набору певних 

вимог. Відповідність цим вимогам повинен забезпечувати результат навчання у ВНЗ. 

Проте, як свідчить практика і роботи О Д. Парсон, Дж.Грехем, П. Друкер, С. Аржиріс 

та ін. стандарти освіти, на які орієнтований навчальний процес не дозволяють 

повною мірою досягти відповідності «вимогам роботодавця» і «набору 
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характеристик випускника». Випускники, що влаштовуються на роботу, відчувають 

необхідність  подальшого набуття знань і навичок професійної діяльності (рисунок 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Визначення рівня задоволеності споживачів освітніх послуг 

 

Впровадження нових освітніх технологій і принципів організації навчального 

процесу, що забезпечують ефективну реалізацію нових моделей безперервної 

освіти для підвищення рівня підготовки випускників ВНЗ за умов, про які йшлося 

вище, є дуже важливою задачею. Аналіз літератури показує, що майже не 

розроблялось питання розробки інформаційної технології, пов’язаної з управлінням 

навчальним процесом на рівні кафедри в аспекті підтримки рішень викладача щодо 

вибору індивідуальної навчальної траєкторії студента згідно вимог роботодавців. 

Персональні комп’ютери і різне програмне забезпечення широко застосовуються в 

навчальному процесі викладачами, але найчастіше в якості технічних засобів 

навчання. У провідних зарубіжних вузах здійснено перехід до використання 

інформаційних технологій в управлінні навчальним процесом, що спричинило за 

собою зміни в організації всього навчального процесу, пов’язаних з розробкою 

технологій навчання. 

Це підштовхнуло нас звернути увагу на створення і розвиток інформаційних 

Фахівці, для яких

необхідно подальше

набуття знань і навичок

професійної діяльності

Фахівці,  рівень професійної

підготовки яких недостатній

Фахівці,  що мають хороший

рівень знань і потенціал для

професійного зростання
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технологій методів інтелектуальної обробки даних, які би використовували 

динамічні дані вимоги роботодавців та застосування цих методів для їх 

впровадження у процес підготовки та розробки викладачем структури навчальної 

дисципліни в військовий час. 

Структура та наповнення навчального процесу розглядаються з точки зору 

компентнісного підходу до формування знань майбутнього фахівця. При підготовці 

бакалавра за певний проміжок часу можна досягти певного рівня його 

компетентності. Траєкторія підготовки бакалавра суворо регламентована 

державними стандартами. Поте, готуючи магістра, можливі варіації, відхилення від 

«стандартної» навчальної траєкторії. 

Розроблена ІТ, що дозволяє підвищити рівень компетентності випускника і 

підготувати його під вимоги роботодавців, тим самим скоротити час адаптації 

випускника на робочому місці, що в подальшому дозволяє досягти рівня 

професіонала значно швидше ніж за традиційної траєкторії навчання (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Крива досягнення необхідних компетентностей  

за вимогами роботодавця 

 

На рисунку 2  схематично зображено K – рівень компетентності; крива 1 – 

досягнення рівня компетентності за умови навчання традиційними методами; крива 

2 – досягнення рівня компетентності за умови навчання з урахуванням вимог 
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роботодавця, з використанням запропонованої ІТ; ∆K – підвищення рівня 

компетентності після закінчення магістратури; ∆t – зменшення часу адаптації 

молодого фахівця на робочому місці. 

Випускникам-бакалаврам менш адаптованим під вимоги роботодавця  важче 

знайти місце роботи, бажану посаду, оскільки їх рівень компетентності не дозволяє 

пройти жорсткий відбір (вони не мають попереднього досвіду роботи, що як 

найважливішу вимогу його необхідності відмічають ¾  роботодавців,  вони не 

можуть мати відповідних рекомендацій, володіють не в достатній мірі вузько 

професійними знаннями та навичками). Щодо  магістрантів, то тут  ситуація інакша. 

Широкий вибір методів забезпечення фахових компетенцій таких як дуальне 

навчання, дистанційне навчання, змішане, Е-learning та ін., збільшення варіативної 

складової при підготовці магістрів (що передбачено міністерськими нормативними 

документами) до 30 % надає різноманіття повноцінних, специфічних і привабливих 

варіантів освітніх траєкторій, що враховують специфіку майбутньої спеціальності та 

вимоги роботодавців. 

Організація навчального процесу, заснована на створенні індивідуальних 

траєкторій навчання за рахунок поєднання різних навчальних об’єктів у різній 

послідовності, що дозволяє отримати набір характеристик (компетенцій). Цей набір 

характеристик відповідає вимогам, які висуваються до певних робочих посад 

роботодавця. Навчальний об’єкт є структурною одиницею, що входить до складу 

навчального модулю, який у свою чергу є складовою відповідної фахової дисципліни 

варіативної частини. Проте описати навчальний об’єкт є досить складною задачею, 

оскільки він описується латентними змінними які не можуть бути виміряні в явному 

вигляді, а можуть бути тільки виведені через математичні моделі з використанням 

спостережуваних змінних.  

Нами розроблено  інформаційну технологію підтримки прийняття рішень 

щодо навчального процесу, яка враховує вимоги зацікавлених осіб (роботодавців, 

студентів, ПВС) і дозволяє підвищити рівень компетенцій студентів. 

Ми провели такі дослідження:  залежності сформованого рівня компетенцій 

від обмеження загального часу, який відведений на вивчення технічної дисципліни; 

залежності сформованого рівня компетенцій від складності питань, які виносяться 
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на самостійне вивчення студентами. На підставі проведеного аналізу провели 

оптимізацію параметрів навчального процесу. По-перше була зменшена частка 

годин, яка відведена на самостійну роботу студентів, по-друге була зменшена 

складність завдань, які виносяться на самостійну роботу студентів. 

Запропонована інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 

оптимізації параметрів процесу навчання та параметрів навчальних занять при 

вивченні спеціальних дисциплін студентами технічних спеціальностей дозволяє 

шляхом зміни параметрів навчального процесу та навчальних занять підвищувати 

сформований рівень компетенцій на 15-20%. 
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