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РЕФЕРАТ 

Заключний звіт складається з передмови, вступу, основної частини, 

списку публікацій співробітників за темою дослідження. Заключний звіт 

викладено  на 89 сторінках (3 – 73 – основний текст, 74 – 89 – список 

рекомендацій та публікацій).   

     Звіт відображає результати науково-дослідної роботи співробітників 

відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти з теми «Науково-методичне 

забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному 

рівні» (номер державної реєстрації 0115U003086).  

Початок дослідження: січень 2015 р. Закінчення: грудень 2017 р. 

Основні конструктивні та техніко-економічні показники: відповідність 

роботи нормативним документам НДР і сучасним вимогам до організації 

навчання фізики і астрономії в загальноосвітній школі.  

Одержані результати:  

- теоретичні засади формування змісту фізичної й астрономічної 

освіти в старшій школі на профільному рівні, категорійний апарат із проблеми 

дослідження; 

- принципи добору змісту, організаційних форм та методів навчання 

фізики й астрономії у старшій профільній школі на засадах компетентнісного 

підходу, що реалізовано в навчальній програмі, підручниках, посібниках, 

наукових статтях; 

- науково-методичні засади реалізації в навчальних програмах, 

підручниках фізики й астрономії для старшої школи компетентнісного, 

діяльнісного, особистісно-орієнтованого та модульно-інтегрованого підходів;  

- методика формування природничо-наукової та предметної 

компетентностей учнів старшої школи у процесі навчання фізики та астрономії. 

Наукова новизна здобутих результатів полягає у тому, що вперше : 
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- здійснено комплексний науково-методичний аналіз проблеми 

формування і розвитку змісту галузі шкільної фізичної та астрономічної освіти 

в старшій школі на профільному рівні з позицій компетентнісного діяльнісного, 

особистісно-орієнтованого та модульно-інтегрованого підходів; 

- обґрунтувано науково-методичні основи створення підручників з 

фізики та астрономії для старшої школи на профільному рівні виходячи з засад 

компетентнісного діяльнісного, особистісно-орієнтованого та модульно-

інтегрованого підходів; 

- визначено вимоги та принципи реалізації змісту фізичної та 

астрономічної освіти в навчальному предметі «Фізика і астрономія» для 10-11 

класів на профільному рівні, і відображення їх  у підручниках та посібниках. 

- модернізовано і осучаснено сукупність прийомів учіння і керівництва з 

боку вчителя навчально-пізнавальною та самостійною діяльністю учнів.  

Удосконалкно понятійний апарат досліджуваної проблеми, зокрема, 

характеристик категорії предметної компетентності учнів, компетентнісного 

підходу у навчанні фізики й астрономії, складових і функцій підручника з 

фізики та астрономії у контексті модульно-інтегрованого підходу.  

Набули подальшого розвитку положення дидактики і методики навчання 

фізики і астрономії щодо сутності, змісту і структури предметних і ключових 

компетентностей, особливостей їх формування на уроках фізики та астрономії в 

старшій школі на профільному рівні, принципи добору і конструювання змісту 

фізичної освіти, концептуальні засади підручників з фізики та астрономії для 

старшої школи на профільному рівні, форми і методи навчання фізики та 

астрономії в контексті компетнтнісного і діяльнісного підходів. 

Практичне значення результатів дослідження. Розроблені зміст 

навчання фізики та астрономії в старшій школі на профільному рівні та вимоги 

до його засвоєння сприятимуть піднесенню якості шкільної природничої освіти; 

впливатимуть на вдосконалення навчально-виховного процесу в старшій школі; 
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підвищуватимуть професійний рівень вчителів фізики та астрономії; 

сприятимуть оптимізації пізнавальної діяльності учнів, що є важливим засобом 

забезпечення можливостей адаптації та самореалізації молоді у сучасній 

соціокультурній ситуації. 

Соціальна ефективність дослідження. Здобуті результати   сприятимуть 

удосконаленню процесу навчання фізики й астрономії в старшій школі на 

профільному рівні і піднесенню якості шкільної природничої освіти.  

Обґрунтовані теоретично й апробовані експериментально результати 

дослідження відображено в навчальній програмі з фізики та астрономії для 

старшої школи, розміщеній на сайті МОН, рукописах підручників «Фізика і 

астрономія. 10» (профільний рівень) (16,0); «Фізика і астрономія. 11» 

(профільний рівень) (16,0); навчального посібника «Астрономія. 11» (12,0); 

посібників «Формування природничо-наукової компетентності старшокласників  

у процесі навчання фізики» (12,0), «Формування предметної компетентності 

старшокласників  у процесі навчання фізики» (8,0); 66 публікаціях з проблеми 

дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Експериментальна перевірка 

результатів НДР відбувалася в процесі проведення всеукраїнських 

експериментів за темами: «Розроблення методичної системи навчання з 

предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного 

підходу» у Великодимерському середньому загальноосвітньому навчально-

виховному комплексі Броварської районної державної адміністрації і 

Бучанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради 

(наказ Міністерства освіти і науки №1018 від 09.09 2014 року ); «Формування 

ключових компетентностей обдарованої дитини» на базі Хмельницького ліцею 

№17 (наказ Міністерства освіти і науки України № 973 від 01.09.2014 р.); 

«Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї 

«Престиж» м. Києва» (наказ МОН №1268 від 05.11.2014 р.). 
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Апробація результатів дослідження здійснювалася під час міжнародних, 

всеукраїнських, обласних конференцій, науково-методичних семінарів; круглих 

столів, звітних наукових конференцій Інституту педагогіки НАПН України; 

серпневих конференцій учителів, засідань методичних об’єднань учителів 

(разом – 55 заходів). 

На першому етапі (січень 2015 – грудень 2015 р.) розроблено програму та 

методику дослідження; здійснено теоретичне обґрунтування структури й змісту 

предметних і ключових (зокрема природничо-наукової) компетенцій і 

компетентностей з фізики та астрономії, їх дефініції й функціонального 

навантаження, здійснено аналіз стану профільного навчання фізики і астрономії 

на сучасному етапі, прогнозування можливих способів його удосконалення,  

проведено аналіз методичного забезпечення навчання фізики й астрономії на 

предмет реалізації в ньому засад компетентнісного, особистісно орієнтованого 

та діяльнісного підходів; визначено концептуальні підходи та дидактичні 

принципи формування структури та змісту профільного навчання  фізики й 

астрономії в старшій школі; досліджено стан реалізації компетентнсіного 

підходу у навчанні фізики й астрономії.  

На другому етапі (січень 2016 – грудень 2016 р.) змодельовано можливі 

форми організації навчання фізики і астрономії в профільній школі, і відповідні 

варіанти структурування змісту фізичної і астрономічної освіти в шкільному 

курсі, визначено критерії й методику діагностування предметної компетентності 

з фізики, астрономії та природничо-наукової компетентності учнів старшої 

школи, визначено навчально-методичний комплекс з їх формування й розвитку, 

що реалізовано у рукописах розділів підручників і посібників; проведено 

експериментальну перевірку методичної системи профільного навчання фізики 

й астрономії, реалізованої в підручниках та посібниках.  Рукописи продукції 

використовувалися учасниками навчально-виховного процесу 
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експериментальних навчальних закладів. Проведено кількісний і якісний 

підсумковий аналіз результатів педагогічного експерименту.  

На третьому етапі (січень 2017 – грудень 2017 р.)  здійснено узагальнення 

результатів експериментальної перевірки методики навчання фізики й 

астрономії в старшій школі, зокрема, таких аспектів:  

- формування природничо-наукової компетентності старшокласників у 

процесі навчання фізики (Л.В. Непорожня); 

- розроблення компетентнісно-орієнтованої методики навчання фізики й 

астрономії  та її навчального забезпечення (М.В. Головко, Д.О. Засєкін, Т.М. 

Засєкіна, І.П. Крячко); 

- формування предметної компетентності старшокласників  у процесі 

розв’язування фізичних задач (Ю.С. Мельник); 

- формування політехнічного складника предметної компетентності з 

фізики (В.В. Сіпій). 

Доведено можливість запровадження об’єднаного предмету «Фізика і 

астрономія» на профільному рівні. Взято участь у складі робочої групи МОН 

(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 451 від 22.03.2017 року 

«Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм для учнів 10-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів») у розробленні навчальної 

програми «Фізика і астрономія» (рівень стандарту, профільний рівень), де 

реалізовано ідеї, що досліджувалися у ході виконання  НДР.  За результатами 

громадських обговорень та експериантальних апробацій навчальні програми 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1539 

«Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для 

учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів 

загальної середньої освіти». У кінцеві результати дослідження внесено 

відповідні зміни, що полягали у підготовці цілісних рукописів підручників 

«Фізика і астрономія» 10 клас (профільний рівень),  «Фізика і астрономія» 11 
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клас (профільний рівень)  та навчального посібника для курсу за вибором 

«Астрономія».   

Проведено упровадження результатів виконання науково-дослідної 

роботи та прогнозування соціального ефекту від впровадження результатів 

НДР. 

Галузь використання: теорія і методика навчання фізики й астрономії, 

педагогіка, загальноосвітня основна школа, система вищої педагогічної та 

післядипломної освіти. 

Ключові слова: науково-методичні засади, процес навчання фізики й 

астрономії, старша школа, профільне навчання, компетенція, компетентність, 

компетентнісний підхід, діяльнісний підхід, особистісно зорієнтоване навчання, 

модульно-інтегрований підхід, зміст фізичної освіти, підручник з фізики і 

астрономії. 
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ВСТУП 

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку людства, динаміка і системність 

соціальних змін, зумовлених глобалізацією  та розвитком інформаційного 

суспільства висувають нові вимоги до сучасної особистості. Прагнення  

українського суспільства до інтеграції у світове співтовариство, з одного боку, 

та пошук власного місця в складному та багатомірному сучасному світі, з 

іншого, посилення уваги до проблем природничої освіти та виховання 

особистості в нових умовах розвитку національної освіти вимагають 

розроблення відповідного змісту навчання та науково-методичного 

забезпечення. Наразі українське суспільство потребує особистостей, які 

прагнуть до максимальної самореалізації, відкриті до сприймання нового 

досвіду, здатні на свідомий і відповідальний вибір у різних життєвих ситуаціях. 

Виходячи з цього, однією з найбільш актуальних проблем теорії і практики 

сучасної шкільної фізичної й астрономічної освіти є розроблення науково-

методичних основ змісту навчання, зокрема в старшій школі на профільному 

рівні.  

Перехід загальноосвітньої школи на нові державні стандарті освіти у 

поєднанні з новими вимогами до якості і результатів навчання молоді, 

обумовленими викликами ХХІ століття спрямований на виконання завдань 

сучасної освіти – виховання компетентної особистості, яка володіє не лише 

знаннями, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у 

відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність 

за власну діяльність.  Перехід до компетентнісної освіти передбачає оновлення 

змісту шкільної освіти, що забезпечує оволодіння учнями методами 

самостійного здобування знань, умінь і навичок та творчого їх використання в 

практичній діяльності для розв’язання життєвих проблем.  

Фундаментальна природничо-математична   освіта   є   одним  з основних 

факторів розвитку особистості,  що потребує оновлення  її  змісту з 
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урахуванням суспільних  запитів,  потреб інноваційного розвитку науки та  

виробництва, запровадження  сучасних  методів навчання, поліпшення  якості 

підручників,  навчально-методичної    літератури, удосконалення механізмів 

оцінювання   результатів   навчальної   діяльності. Трансформація змісту освіти 

на компетентнісні засади є складним і тривалим процесом, який 

супроводжується вирішенням низки завдань, зокрема, оновлення форм та 

методів організації навчання фізики й астрономії учнів старшої школи на 

профільному рівні на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів, реалізація цих засад в освітніх галузях  та педагогічні 

умови їх ефективного запровадження.  

Варто зазначити, що проблема реформування природничої освіти є 

актуальною не тільки для України. У зарубіжній педагогіці останніх років 

спостерігається кілька пануючих тенденцій в системному оновленні змісту 

природничої освіти, яка модернізується як структурно, так і змістовно. 

Удосконалення структурної організації відбувається шляхом запровадження 

компетентнісно-базових стандартів, які характеризуються відходом від 

традиційної «предметності» в реалізації змісту та запровадженням освітніх 

галузей, розвиток ключових компетентностей, частина з яких є надпредметними 

або трансферсальними – вміння вчитись, ІКТ-компетентність, підприємливість, 

громадянська компетентність. Саме надпредметні компетентності набувають 

більшої значущості на рівні Міжнародної Системи Класифікації Освіти  у 

національних освітніх стандартах країн ЄС. 

Ще одним напрямом модернізації змісту предметів природничої галузі є 

його спрямування на формування у молодої особистості характеристик, які 

нададуть їй можливість успішно застосовувати природничі знання у житті – в 

державах-членах ЄС спостерігається тенденція збільшення часу на 

експериментальну й практичну роботу, використання електронних технологій, 

проекти і позакласну діяльність. 
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Одним з головних завдань природничої освіти багатьох європейських 

країн є формування в молодого покоління вмінь, необхідних для сучасного 

життя: турбуватись про себе та інших зараз і в майбутньому; дбати про фізичне 

і ментальне здоров’я та благополуччя; доглядати за місцем проживання і 

довкіллям; володіти практичними вміннями з догляду. Акцент робиться на 

набуття учнями вмінь розв’язувати проблеми за формулою: виокремити 

проблему – знайти шляхи для її розв’язання – розробити план розв’язання 

проблеми – реалізувати його – оцінити досягнуті результати. 

Проблеми реформування природничої освіти в Україні можуть 

повноцінно вирішуватися лише за умови комплексного підходу, що передбачає 

оновлення державних стандартів, навчальних програм, підручників та практики 

навчання. Загальноосвітні стандарти мають упорядкувати навчальне 

навантаження школярів, перетворити його на позитивний фактор їх фізичного 

та психічного розвитку.  

З метою реформування освітньої галузі Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти 2011 р. визначає основні три підходи до 

сучасного процесу навчання: компетентнісний, особистісно орієнтований і 

діяльнісний. В стандарті зазначено, що особистісно зорієнтований підхід до 

навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-

психологічних та інших здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє 

формуванню ключових і предметних компетентностей. Діяльнісний підхід 

спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у 

практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та 

природного середовища. Отже, трансформація змісту фізичної і астрономічної 

освіти в старшій школі на профільному рівні передбачає підпорядкування усіх 

компонентів цим головним завданням, орієнтуванням природничої освіти на 

якісно новий процес і результати навчання.   
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Відповідно до сучасних запитів суспільства головна мета навчання фізики 

та астрономії в середній школі полягає в розвитку особистості учнів засобами 

фізики та астрономії як навчальних предметів, зокрема завдяки формуванню в 

них предметної компетентності: оволодіння необхідною сумою фізичних та 

астрономічних знань, науковим світоглядом, оригінальним та критичним  

стилем мислення, розвинути експериментальні уміння і дослідницькі навички, 

творчі здібності,  уміння навчатися самостійно та контролювати свою 

діяльність, залучати емоції у процес діяльності; набуття адаптивності, 

самостійності, самоконтролю; готовності та здатності розв’язувати складні 

питання тощо. 

Аналіз Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

дозволив виокремити низку завдань, що стоять перед фізичною і астрономічною 

освітою старшокласників на профільному рівні:   

- забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом фізики та 

астрономії, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг фізичних явищ і процесів; 

- забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів 

фізики та астрономії; 

- набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності 

застосовувати знання у процесі пізнання світу; 

- формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну 

взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. 

У процесі вивчення фізики й астрономії старшокласники мають 

усвідомить фізичні закони і закономірності природи; методи наукового 

пізнання, специфічні для фізики та астрономії; екологічні основи ставлення до 

природокористування; питання екологічної етики; значення природничо-

наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку; рівні та 
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форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в 

астрономічний та фізичній компонентах природничої освіти. 

Фізичний компонент забезпечує усвідомлення учнями основ фізичної 

науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового 

світогляду і стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і 

процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, 

удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності, формування 

ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики в житті 

людини і суспільному розвитку. 

Астрономічний компонент зорієнтований на забезпечення засвоєння 

учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів її дослідження, 

усвідомлення знань про будову Сонячної системи, створення і розвиток 

Всесвіту, формування наукового світогляду. 

Однією з тенденцій модернізації фізичної та астрономічної освіти, є 

застосуванням інтеграційного підходу до формування в учнів ключових 

надпредметних компетентностей, запровадження надпредметних тем з метою 

адекватнішого розкриття комплексності сучасного світу, інтеграції знань з ІКТ,  

включення до змісту навчання тем з історії розвитку науки та про зв’язок науки 

і суспільства, спрямування змісту фізичної та астрономічної освіти на 

формування у молодої особистості характеристик, які нададуть їй можливість 

успішно застосовувати набуті знання у житті. Важливим аспектом модернізації 

фізичної та астрономічної освіти є розвиток екологічної освіти,  освіти з 

охорони довкілля як інструменту морального розвитку учня, формування його 

громадянськості. Разом з тим, потребує подальшого дослідження проблема 

розроблення відповідних оцінних технологій компетентності старшокласників,  

підготовка вчителів у контексті володіння цими інноваційними методиками у 

новому навчальному середовищі. 
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Аналіз існуючих тенденцій розвитку сучасної шкільної фізичної та 

астрономічної освіти виявив низку питань, які потребують свого подальшого 

вирішення:  

- теоретичне обґрунтування структури й змісту предметних компетенцій і 

компетентностей з фізики та астрономії, їх дефініції й функціональне 

навантаження; 

-  навчально-методичного забезпечення формування природничо-наукової 

компетентності у цілому та в процесі вивчення окремих предметів, зокрема 

фізики й астрономії; 

- не повною мірою досліджено внесок окремих шкільних предметів, 

зокрема фізики й астрономії у розвиток природничо-наукової компетентності та 

не визначено її компонентний склад залежно від профілю навчання; не 

виокремлено методологічні основи організації навчання фізики й астрономії, 

спрямованого на розвиток природничо-наукової компетентності учня старшої 

школи на профільному рівні;  

- недостатньо повно визначено критерії й методику діагностування 

предметної компетентності з фізики, астрономії та природничо-наукової 

компетентності учнів старшої школи; не створено навчально-методичний 

комплекс з їх формування й розвитку; 

- у контексті модернізаційних змін в структурі і змісті загальної середньої 

освіти виникає необхідність розроблення варіативних методик навчання, які б 

забезпечували реалізацію різних моделей і організаційних форм профільного 

навчання;  

– у організації профільного навчання існує проблема, зумовлена 

нераціональним структуруванням передбаченого стандартом змісту освіти у 

системі навчальних предметів і курсів (наявність предметів, шо розраховані на 1 

чи 0,5 годинне тижневе навантаження, велика загальна кількість предметів), 

ирішення якої вбачається у об’єднанні шкільних курсів фізики і астрономії в 
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один предмет; розроблені принципів добору і структурування змісту цих курсів 

у навчальній програмі та підручниках; 

- потребує дослідження оптимального балансу між загальноосвітніми і 

профорієнтаційними завданнями профільного навчання фізики і астрономії, 

визначення критеріїв і принципів добору змісту навчання фізики і астрономії на 

профільному рівні та способи вирішення проблеми реалізації змісту в 

навчально-методичному забезпеченні й методиці навчання; 

- потребує вирішення проблема формування змісту навчання фізики і 

астрономії пов’язана з тим, що як правило в старшій школі курс фізики 

структурується за фундаментальними теоріями, а курс астрономії – за об’єктами 

вивчення.  

Виходячи з зазначеного, сучасний етап розвитку школи вимагає 

подальшого дослідження проблеми формування змісту навчання фізики та 

астрономії  в структурному і власне змістовому аспектах,  визначення 

особливостей та оптимального змісту цих предметів з можливістю їх 

об’єднання, особливостей методики  реалізації змісту навчання фізики та 

астрономії на профільному рівні в програмах, підручниках і на уроках а також 

проблеми оцінювання набутої предметної компетентності.  

У цьому контексті наразі недостатньо дослідженими залишаються 

методичні засади навчання фізики й астрономії у старшій школі на профільному 

рівні, зокрема, педагогічні функції, принципи конструювання змісту 

навчального курсу фізики й астрономії та його зв’язки з іншими предметами 

природничого циклу, які мають забезпечити цілісність природничої освіти 

старшокласників, допомогти старшокласникам у визначенні ними подальших 

напрямів самореалізації.  

З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що в педагогічній теорії та 

практиці навчання фізики та астрономії склалася ситуація, що характеризується 

низкою суперечностей: 
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- на соціально-педагогічному рівні: між  соціально зумовленою 

потребою в компетентних особистостях, здатних самостійно розв’язувати різні 

природничо-наукові проблеми й недостатнім рівнем формування  природничо-

наукової й предметної компетентності випускників старшої школи; 

- на науково-теоретичному рівні: між об’єктивно зумовленою 

потребою розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників в 

процесі профільного навчання фізики й астрономії й недостатньою науково-

теоретичною розробленістю цієї проблеми; 

-  на практико-методичному рівні: між потребою педагогічної 

практики в організації процесу розвитку природничо-наукової компетентності 

старшокласників в навчанні фізики та астрономії на профільному рівні й 

недостатньою розробленістю змістовно-методичного забезпечення цього 

процесу.   

Необхідність розв’язання виявлених суперечностей, оновлення змісту та 

методики навчання фізики відповідно до концептуальних положень сучасної 

парадигми фізичної освіти, розроблення відповідного науково-методичного 

забезпечення і зумовлює актуальність теми наукового дослідження: «Науково-

методичне забезпечення навчання фізики і астрономії в старшій школі на 

профільному рівні». 

Ідея дослідження. Зміна провідної освітньої парадигми передбачає 

формування в учнів ключових та предметних компетентностей як невід’ємної 

складової загальнолюдської культури. Реалізація компетентнісного підходу в 

процесі навчання фізики зумовлює розроблення науково-методичного 

забезпечення навчання фізики, що забезпечує реалізацію суб'єкт-об'єктного 

підходу до організації навчально-виховного процесу. Методична система 

навчання фізики та астрономії в старшій школі на профільному рівні має 

забезпечувати всебічний розвиток учнів,  сприяти розширенню їх  

інтелектуального потенціалу, розкривати прикладну спрямованості фізики, 
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формувати вміння використовувати наукові знання для розв'язання практичних 

завдань у різних галузях діяльості, ознайомлювати учнів з широким колом                                           

техніко-технологічних застосувань вивчених теорій та екологічних проблем. 

Концепцію та методологію дослідження складають вихідні положення 

та нормативна основа, викладені у Законі України «Про загальну середню 

освіту» (від 13.05.1999 р. № 651 – ХІV, із змінами, внесеними згідно із Законами 

2000-2011 років), Державному стандарті базової і повної середньої освіти 

(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

р. № 1392), Державній цільовій соціальній програмі  підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (затвердженій 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 561), наказі 

МОН України від 30.12.2008 № 1226  «Про затвердження Плану дій щодо 

поліпшення  якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки». 

Методологічною основою дослідження є: концепції диференціації, 

гуманізації і демократизації навчання, профільного навчання в старшій школі, 

сучасні психолого-педагогічні теорії (розвивального навчання; поетапного 

формування знань, умінь і навичок; змістових узагальнень; вивчення 

навчального матеріалу укрупненими дидактичними одиницями; інноваційних 

технологій добору і конструювання змісту навчального матеріалу тощо); 

орієнтація на передовий вітчизняний і зарубіжний досвід теорії і практики 

загальної фізичної освіти учнів старшій школі на профільному рівні; 

компетентнісний  підхід до процесу навчання. 

Оновлення змісту передбачає не лише запровадження нових підходів до 

його добору і структурування у відповідності до викликів сьогодення, а й 

представлення у навчальній програмі, підручнику, на уроці відповідно до його  

когнітивної, ціннісно-орієнтаційної, операційної та розвивальної функцій, 

повноцінне  і взаємозв’язане набуття учнями предметних, галузевих та 

ключових компетентностей. Оновлений зміст курсу фізики старшої школи на 
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профільному рівні має забезпечити оптимальні умови для реалізації 

особистісного потенціалу кожного учня, оволодіння ним компетентностями, 

методами і прийомами розумової та навчальної діяльності, набуття досвіду 

творчої діяльності, прагнення до самостійного здобуття знань тощо.  

Метою наукового дослідження є розроблення принципів добору і 

формування змісту навчання фізики та астрономії в старшій школі на 

профільному рівні та їх реалізація в  компетентнісно-орієнтованих методиках 

навчання та навчально-методичному забезпеченні задля підвищення 

ефективності та результативності процесу навчання в умовах профільної 

диференціації. 

Основні завдання дослідження. 

1. Вивчити стан дослідженості проблеми у психолого-педагогічній 

літературі та шкільній практиці. 

2. З’ясувати структуру, зміст і основні напрями розвитку методики 

навчання фізики і астрономії в профільній школі. 

3. Визначити та теоретично обґрунтувати науково-методичні основи 

(чинники, методологічні підходи, принципи, критерії) відбору, структурування 

та реалізації змісту навчання фізики і астрономії в старшій школі на 

профільному рівні та структури й зміст предметних компетенцій і 

компетентностей з фізики та астрономії, їх дефініції й функціонального 

навантаження. 

4. Обґрунтувати психолого-педагогічні та методичні вимоги до навчання 

фізики іа астрономії в старшій профільній школі, визначити критерії й методику 

діагностування предметної компетентності з фізики і астрономії та природничо-

наукової компетентності учнів старшої школи;  

5. Розробити та науково обґрунтувати принципи добору і конструювання 

змісту в навчальних програмах з фізики і астрономії на профільному рівні. 
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6. Розробити науково-методичне забезпечення навчання фізики і 

астрономії в старшій профільній школі: рукописи підручників «Фізика і 

астрономія. 10» (профільний рівень) (16,0); «Фізика і астрономія. 11» 

(профільний рівень) (16,0); рукописи навчального посібника «Астрономія. 11» 

(12,0); методичних посібників «Формування природничо-наукової 

компетентності старшокласників  у процесі навчання фізики» (12,0) та 

«Формування предметної компетентності старшокласників  у процесі навчання 

фізики» (8,0). Експериментально перевірити результативність застосування 

пропонованого науково-методичного забезпечення у процесі навчання.  

7. Обгрунтувати методичні особливості  навчання фізики та астрономії в 

старшій школі, які б забезпечували реалізацію завдань профільного навчання в 

старшій школі.  

Визначені завдання пов’язані між собою спільною метою, конкретизують 

її, вказують напрями її розв’язання і мають сприйматись як загальна наукова 

проблема, спрямована на удосконалення навчання фізики і астрономії в старшій 

школі на профільному рівні. 

Об’єктом дослідження є процес навчання фізики і астрономії в старшій 

школі на профільному рівні. 

Предмет дослідження: науково-методичне забезпечення змісту навчання 

фізики і астрономії в старшій школі на профільному рівні. 

Методи дослідження: аналіз філософської, психолого-педагогічної і 

методичної літератури, дисертаційних досліджень узагальнення масове 

анкетування індивідуальні бесіди з учнями, вчителями, батьками та іншими 

категоріями педагогічних працівників вивчення шкільної документації та 

результатів навчально-пізнавальної і практичної діяльності учнів безпосереднє 

спостереження за діяльністю учнів і вчителів у процесі навчання педагогічний 

експерименти. 
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Експериментальною базою дослідження стали: Великодимерський 

середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварської районної 

державної адміністрації, Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

Бучанської міської ради,  ліцей «Престиж» м. Києва, Хмельницький ліцей №17, 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа №2 ім. 

Д.Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу" 

Подільського району м. Києва, гімназія № 178 м. Києва, Кіровоградський 

Державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

За результатами дослідження досягнуто таких результатів:  

 теоретично обґрунтувано структуру й зміст предметних і ключових 

(зокрема науково-природничої) компетенцій і компетентностей з фізики та 

астрономії, їх дефініції й функціональне навантаження, доведено, що 

загальними очікуваними результатами вивчення курсу фізики і астрономії на 

профільному рівні мають стати уміння пояснювати явища природи, розуміти 

принцип дії та будову засобів сучасної техніки, приладів та обладнання на 

основі фізичних та астрономічних знань; характеризувати роль фізичних і 

астрономічних знань у формуванні природничо-наукової картини світу; 

формулювати оціночні судження та пропонувати шляхи вирішення науково-

освітніх завдань;  планувати та реалізовувати фізичні та астрономічні 

спостереження й експерименти, фіксувати та опрацьовувати й правильно 

інтерпретувати та оцінювати  їх результати; добирати методи та засоби 

дослідження природних явищ, адекватні поставленим завданням; оцінювати 

значення фізики й астрономії для дослідження навколишнього світу; уміння 

оцінювати сучасні досягнення природничих наук та перспективи їх подальшого 

розвитку; 

 здійснено аналіз стану профільного навчання фізики і астрономії на 

сучасному етапі, що дало змогу запропонувати спосіб розв’язання проблеми 

організації профільного навчання, зумовленої нераціональним структуруванням 
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передбаченого стандартом змісту освіти у системі навчальних предметів і 

курсів (наявність предметів, шо розраховані на 1 чи 0,5 годинне тижневе 

навантаження, велика загальна кількість предметів), а саме розроблені 

принципи об’єднання шкільних курсів фізики і астрономії в один предмет; 

розроблені принципи добору і структурування змісту цих курсів у навчальній 

програмі та підручниках; 

 визначено концептуальні підходи та дидактичні принципи 

формування структури та змісту профільного навчання  фізики й астрономії в 

старшій школі; розв’язано проблему формування змісту навчання фізики і 

астрономії пов’язану з тим, що як правило в старшій школі курс фізики 

структурується за фундаментальними теоріями, а курс астрономії – за об’єктами 

вивчення. У вирішенні цієї проблеми запропоновано в підручниках цілісно 

подавати навчальний матеріал з фізики і астрономії, зокрема ґрунтуючись на 

тому, що усі фундаментальні фізичні теорії проходять астрономічну перевірку; 

що подавати астрономічні відомості без розуміння їх фізичної суті немає сенсу;  

 проведено аналіз методичного забезпечення навчання фізики та 

астрономії на предмет реалізації в ньому засад компетентнісного, особистісно 

орієнтованого та діяльнісного підходів; запропоновано концепцію 

інтегрованого підручника з фізики і астрономії; 

 досліджено стан реалізації компетентнсіного підходу у навчанні 

фізики, схарактеризовано критерії й методику діагностування предметної та 

природничо-наукової компетентності учнів старшої школи, визначено 

навчально-методичний комплекс з їх формування й розвитку, що реалізовано у 

рукописах розділів підручників і посібників; 

 розроблено навчально-методичне забезпечення навчання фізики і 

астрономії в старшій школі на профільному рівні: навчальну програму «Фізика і 

астрономія» для профільного рівня (затверджена МОН України, наказ № 1539 
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від 24 листопада 2017 р.), підручники: «Фізика і астрономія. 10» (профільний 

рівень) (16,0); «Фізика і астрономія. 11» (профільний рівень) (16,0); навчальний 

посібник «Астрономія. 11» (12,0); методичні посібники «Формування 

природничо-наукової компетентності старшокласників  у процесі навчання 

фізики» (12,0), «Формування предметної компетентності старшокласників  у 

процесі навчання фізики» (8,0); 

  експериментально  апробовано методичну систему профільного 

навчання фізики і астрономії, реалізовану в підручниках та посібниках.  

Встановлено здатність учнів виявляти та вирішувати навчальні проблеми,  

потребують використання знань із фізики і астрономії; визначати ключові 

поняття для знаходження наукової інформації; використовувати методи   

природничо-наукових досліджень для вивчення фізичних і астрономічних явищ 

і процесів; давати науковий опис або пояснення фізичних і астрономічних явищ; 

інтерпретувати отримані результати та робити висновки; обмінюватися 

інформацією; формулювати висновки та пропозиції; висловлювати міркування 

та оціночні судження про соціальні наслідки використання відповідних явищ та 

процесів; 

 статистично доведено наявність позитивних змін у формуванні 

компонентів природничо-наукової та предметної компетентності 

старшокласників (когнітивного, діяльнісного, ціннісного) на підставі чого 

можна стверджувати, що запропоноване науково-методичне забезпечення 

навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні є 

продуктивним і може бути рекомендоване до впровадження у практику роботи 

школи; 

 виявлено особливості суспільно-педагогічного сприйняття  

проблеми дослідження, зокрема, інертність вчителів щодо запровадження   

інтегрованого курсу фізики і астрономії, як цілісного курсу. З огляду на 

об’єктивний характер чинників, що зумовлюють такий стан (традиційні 
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методики підготовки вчителів у вищій педагогічній школі, недостатня 

мотивація вчителя фізики тощо) обгрунтовано та реалізовано в програмі і 

підручників варіативність методики навчання фізики і астрономії (передбачено 

можливість викладання  навчального матеріалу цілісно, або за окремими 

модулями). 

Наукова новизна здобутих результатів: 

- здійснено комплексний науково-методичний аналіз проблеми 

формування і розвитку змісту галузі шкільної фізичної і астрономічної освіти в 

старшій школі на профільному рівні з позицій компетентнісного підходу; 

- обґрунтувано науково-методичні основи створення підручників з 

фізики та астрономії для старшої школи на профільному рівні на основі 

особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів; 

- визначено вимоги та принципи реалізації змісту фізичної та 

астрономічної освіти в старшій школі на профільному рівні в цілісному курсі,  

відображення його у навчальній програмі з фізики і астрономії, підручниках та 

посібниках. 

Удосконалкно понятійний апарат досліджуваної проблеми, зокрема, 

характеристик категорії предметної компетентності з фізики та астрономії 

учнів, компетентнісного підходу у навчанні фізики, складових і функцій 

підручника з фізики та астрономії у контексті модульно-інтегрованого підходу.  

Набули подальшого розвитку положення дидактики і методики навчання 

фізики і астрономії щодо сутності, змісту і структури предметних і ключових 

компетентностей, особливостей їх формування на уроках фізики та астрономії в 

старшій школі на профільному рівні, принципи добору і конструювання змісту 

фізичної освіти, концептуальні засади підручників з фізики та астрономії для 

старшої школи на профільному рівні, форми і методи навчання фізики та 

астрономії в контексті компетнтнісного і діяльнісного підходів. 
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Практичне значення результатів дослідження. Розроблений зміст 

навчання фізики та астрономії в старшій школі на профільному рівні та вимоги 

до його засвоєння сприятимуть піднесенню якості шкільної фізичної освіти, що 

є важливим засобом забезпечення можливостей адаптації та самореалізації 

молоді у сучасній соціокультурній ситуації; впливатимуть на вдосконалення 

навчально-виховного процесу в старшій профільній школі, підвищуватимуть 

професійний рівень вчителів фізики та астрономії, сприятимуть оптимізації 

пізнавальної діяльності учнів. 

Виконання НДР здійснювалось за індивідуальними завданями наукових 

співробітників, які різнобічно розкривають загальну проблему, зокрема:  

  обгрунтування дидактичних умов та механізмів формування природничо-

наукової компетентності старшокласників у процесі профільного навчання (Л.В. 

Непорожня);  

  визначення структури та змісту навчання фізики і астрономії на 

профільному рівні та його реалізація на  основі компетентнісного підходу (М.В. 

Головко, Д.О. Засєкін, Т.М. Засєкіна, І.П. Крячко);  

  розроблення  методики  формування предметної компетентності 

старшокласників  із фізики у процесі профільного навчання (Ю.С. Мельник, 

В.В. Сіпій).  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОБОРУ, 

СТРУКТУРУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

І АСТРОНОМІЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ НА КОМПЕТЕНТНІСНИХ 

ЗАСАДАХ 

1.1. Формування природничо-наукової компетентності 

старшокласників у процесі профільного навчання. 

Актуальність проблеми формування природничо-наукової компетннтності  

учнів профільної школи зумовлена суспільними змінами, що  характеризується 

динамікою і системністю соціальних змін, глобалізацією  та ускладненням 

соціальних практик, плюралізацією життєвих стратегій і стилів  та є 

обов’язковою складовою загальної культури особистості. Вирішення цієї 

проблеми сприятиме усвідомленню учнями фундаментальних ідей і принципів 

природничих наук та суті основних законів і закономірностей природи, 

засвоєнню ними предметних знань, набуттю досвіду практичної та 

експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі 

пізнання світу; формуванню ціннісних орієнтацій на збереження природи; 

розвитку можливостей випускників  адекватно і відповідально реагувати на 

стрімкі соціальні зміни, враховувати соціальні та індивідуальні потреби 

особистості, розширить можливості її самореалізації, способи і засоби 

досягнення бажаного майбутнього.  

У процесі дослідження ставилася мета теоретично обгрунтувати,  

розробити та перевірити експериментально наукові основи формування 

природничо-наукової компетентності старшокласників  у процесі навчання 

фізичного складника освітньої галузі «Природознавство»  в старшій школі на 

профільному рівні.  

У процесі досягнення мети було виконано наступні завдання: 

 досліджено сучасний стан розроблення проблеми формування 

природничо-наукової компетентності в теорії та практиці навчання, вивчено 
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педагогічні, соціальні проблеми, пов’язані з формуванням природничо-наукової 

компетентності старшокласників в процесі навчання фізики на профільному 

рівні; 

 проаналізовано основні дидактичні категорії та поняття, пов’язані з 

формуванням природничо-наукової компетентності старшокласників, здійснити 

їх розвиток, конкретизацію та модифікацію; 

 виявлено сутність, структуру природничо-наукової компетентності 

та розкрито умови її формування в процесі навчання фізики на профільному 

рівні; 

 сформульовано й обгрунтовано психолого-педагогічні умови 

формування природничо-наукової компетентності старшкласників та 

технологічні основи їх формування в процесі навчання фізики на профільному 

рівні; 

 розроблено і апробовано науково-методичне забезпечення розвитку 

природничо-наукової компетентності старшокласників в процесі навчання 

фізики на профільному рівні. 

Зокрема, в результаті дослідження було з’ясовано, що природничо-

наукова компетентність - цілісна система ціннісно-смислових орієнтацій, знань, 

здібностей, умінь і ставлень особистості, що мобілізується в специфічних 

сферах її  життєвої діяльності, пов’язаних з галуззю природознавства. 

Найважливішим завданням розвитку природничо-наукової 

компетентності старшокласників є формування в них наукового світогляду, 

наукового стилю мислення та природничо-наукової картини світу, які скадають 

системотвірну основу природничо-наукової компетентності. 

Встановлено, що природничо-наукова компетентність старшокласників 

має наступні особливості: вона є загальною, тобто такою, що формується 

впродовж всього періоду навчання, належить до навчання в цілому, має високий 



28 

 

ступінь узагальнень і визначає кінцеві результати освіти, закріплені в освітніх 

стандартах; має міждисциплінарний характер, оскільки належить відразу до 

декількох освітніх дисциплін, зокрема до наук про закони природи (фізика, 

біологія, хімія тощо); вбирає в себе предметні компетентності, які належать до 

кожної шкільної природничої дисципліни і формуються впродовж усього 

періоду їх вивчення; вбирає в себе субкомпетентності, які є компонентами 

предметних компетентностей. 

Підтверджено, що набуваючи природничо-наукову  компетентність 

учень оволодіває сукупністю здатностей особистості, мобілізованих для дії або 

комплексу дій, що допомагають особистості вирішити конкретну проблему, 

пов’язану з галуззю природознавства. Еелементами природничо-наукової 

компетентності особистості є наступні компоненти:  

 здатність виявити і визначити природничо-наукову проблему; 

 здатність виявити необхідні природничо-наукові знання та теорії для її 

розв’язання; 

 здатність розробити способи розв’язання визначеної проблеми та 

передбачити наслідки; 

 здатність оцінити альтернативні рішення; 

 здатність розв’язувати природничо-наукову проблему поступово з 

використанням таких умінь: добирати необхідну інформацію, аналізувати 

її, висувати гіпотези та створювати моделі; 

 розробляти стратегічні, тактичні й оцінні програми; узгоджувати інтереси 

і взаємодію різних людей з власною участю в діяльності з розв’язання 

проблем: усвідомлювати суть власної позиції; 

 здатність організувати дії з розв’язання проблеми відповідно до 

прийнятого рішення; 

 здатність брати на себе відповідальність за результати діяльності.    
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За результатами дослідження з’ясовано структуру природничо-наукової 

компетентності учнів старшої школи (рис. 1.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведені механізми досягнення мети та виконання завдань на кожному з 

етапів діяльності педагога передбачають: 

1) узагальнення і систематизацію знань фізики, хімії, біології навколо 

фундаментальних природничо-наукових теорій і навколо цілісної природничо-

наукової картини світу; 

2) вивчення історії природознавства, фундаментальних дослідів і 

спостережень, сучасного стану виробничих технологій, які базуються на 

природничо-наукових знаннях; 

Природничо-наукова компетентність старшокласників 

Природничо-наукова 

грамотність 

Досвід самостійної навчально-

пізнавальної діяльності  
Ставлення 

  

Мотиваційно-

ціннісний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Операціонально-

технологічний 

компонент 

Рефлексивний 

Мотивація та 

ставлення до 

навчально-

пізнавальної 

діяльності у 

природничій 

галузі 

Природничі 

знання: 

емпіричні, 

теоретичні  

Досвід 

практичного 

застосування 

знань 

Залучення до 

діяльності у 

галузі 

природознавства 

та її рефлексія 

Рис.1.1.1. Структура природничо-наукової компетентності 

старшокласників. 
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3) вирішення якісних і кількісних завдань природничо-наукового і 

екологічного змісту, виконання творчих проектів; 

4) виконання віртуального і натурного експериментів в предметній галузі 

природознавства;  

5) організацію і проведення диспутів, дискусій, семінарів, ігор з 

використанням матеріалів навчальної, науково-популярної літератури та інших 

інформаційних джерел; 

6) використання різних форм організації навчання для знайомства учнів з 

системами екологічних, етичних і естетичних цінностей, інших елементів 

моральних норм та ідеалів; 

7) набуття практичного досвіду співвіднесення навчального матеріалу з 

елементами системи моральних цінностей. 

Формування ключової природничо-наукової компетентності є необхідним 

компонентом сучасної освіти, оскільки наукові галузі інтегровані і 

взаємопов'язані в одне ціле. В цьому контексті важливими є аспекти діяльності 

вчителя в процесі підготовки та проведення уроку фізики:  

1. Процес навчання має передбачати практичну діяльність учнів. Учні 

мають вчитися співпрацювати, вирішуючи певні проблеми.  

2. Підвищення активності учнів і використання сучасних технологій.  

3. Використання інженерного проектування процесів, зокрема створення 

та дослідження моделей. 

4. Заохочення і створення умов для співпраці учнів.  

5. Добір завдань, спрямованих на вирішення реальних проблемних 

ситуацій.  

6.  Підтримка зацікавленості учнів.  

7. Посилення уваги щодо розвитку міжпредметних зв’язків. 

 8. Створення навчальних ситуацій, які б сприяли розвитку творчого 

підходу до пошуку учнями способів вирішення проблем, критичного 
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оцінювання одержаних результатів.  Важливими є умови для створення творчої 

атмосфери, самокерування, взаємодопомоги і взаємоконтролю. Саме 

нетрадиційні уроки сприяють розвитку творчих здібностей дітей, виховують 

навички дослідницької діяльності, дають високий ефект практичної 

спрямованості матеріалу, що, зрештою, приводить до глибокого розуміння 

предмета, зацікавленості ним. 

В процесі виявлення рівня сформованості природничо-наукової 

компетентності встановлюється здатність учня: 

- виявляти і формулювати наукову проблему (виявляти проблему, яка 

може бути досліджена за допомогою природничих наук; визначати ключові 

поняття для знаходження наукової інформації; визначати особливості 

проведення необхідних  досліджень); 

- давати наукове пояснення явищ (застосовувати природничо-наукові 

знання в конкретній ситуації; давати опис або пояснення явища і здатність 

прогнозувати зміни його перебігу на основі природничо-наукових уявлень); 

- проводити наукові доведення (інтерпретувати природничо-наукові 

дані, робити висновки і обмінюватися інформацією на задану тему; 

формулювати припущення, аналізувати дані, проводити наукові міркування, 

робити висновки; висловлювати міркування про соціальні наслідки розвитку 

подій про які йдеться в завданні та їх вплив на розвиток науки і техніки). 

У процесі дослідження розроблено, апробовано й експериментально 

перевірено дидактичні основи формування природничо-наукової 

компетентності старшокласників. Результати досліджень відображено в 

посібнику «Формування природничо-наукової компетентності старшокласників 

у процесі навчання фізики». 
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1.2. Формування структури та змісту навчання фізики і астрономії на 

профільному рівні та його реалізація на основі компетенісного підходу.  

1.2.1. Удосконалення  профільного навчання фізики і астрономії в 

старшій школі.  

Упродовж виконання дослідження співробітники брали активну  участь в 

обговорені реформування загальної середньої освіти, зокрема її змісту, 

тривалості, структури.  Щодо старшої школи, то обговорювалися такі позиції: 

старша школа має бути  профільною, трирічною, і поділятися на школу 

академічного спрямування і школу професійного спрямування. Перша 

працюватиме над тим, щоб підготувати дітей до вступу до ВНЗ. У другій – 

поруч із повною загальною середньою освітою можна буде отримати 

професійну кваліфікацію. Над цим завданням працюватимуть професійні ліцеї, 

які готуватимуть кваліфікованих робітників, і професійні коледжі, в яких можна 

буде отримати освітній ступінь молодшого бакалавра. Прийнятий восени 2017 

року новий Закон України «Про освіту» утвердив ці позиції. Проте з 2018-2019 

н.р. ще має впроваджуватись у частині старшої школи Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. 

Науковцями відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту 

педагогіки НАПН України  здійснено аналіз змісту загальної середньої освіти. 

Його результати детально висвітлені у науково-аналітичній доповіді НАПН 

України «Про  зміст загальної середньої освіти». Частина цієї роботи тісно 

пов’язана із завданнями дослідження.  Зокрема виявлено, що в організації 

профільного навчання, регульованого попереднім Державним стандартом 

повної загальної середньої освіти (2004 р.) одним із факторів, що не сприяє 

успішності навчання та посилює перевантаженість учнів є нераціональне 

структурування передбаченого стандартом змісту освіти у системі навчальних 

предметів і курсів. Згідно з типовими навчальними планами 2010 року 
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старшокласникам незалежно від обраного профілю у кожному класі доводиться 

вивчати понад 20 навчальних предметів, з них від 6 до 9 одногодинних (а то й 

півгодинних), ефективність яких дуже низька, здебільшого близька до нуля. 

Оновлення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 

професійного самовизначення має забезпечуватися за рахунок змін у цілях, 

змісті, структурі та організації навчального процесу, різнорівневості вимог до 

навчальних результатів учнів, урізноманітненні форм і методів профільного 

навчання. За цим принципом розроблено новий типовий навчальний план для 

10-11 класів закладів освіти (участь у розробленні якого брали виконавці НДР). 

Ним визначено механізм складання власного навчального плану для закладів 

загальної середньої освіти шляхом вибору профільних предметів, а також 

спеціальних курсів, факультативів, індивідуальних занять, що разом з базовими 

і вибірково-обов’язковими предметами визначає профіль навчання. 

Ефективність організації профільного навчання залежить від наявності умов для 

вільного вибору предметів навчання та рівнів оволодіння ними. Тому 

навчальний план окрім переліку традиційних предметів і курсів містить нові – 

інтегровані курси, одним із яких є  розроблений  за нашої участі курс «Фізика і 

астрономія» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що 

запроваджуватиметься з 2018-2019 н.р. Оскільки в старшій школі засвоєння 

фізичного і астрономічного компонентів освітньої галузі «Природознавство» 

мають споріднений предмет навчання, методи дослідження і, як правило, 

спільний внесок у формування наукової картини світу, пропонується  ці два 

компоненти об’єднати в єдиний навчальний предмет «Фізика і астрономія», не 

втрачаючи при цьому своєрідності кожного з цих складників.  
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1.2.2. Особливості формування змісту курсу                                

«Фізика і астрономія» на профільному рівні  

Шкільні  курси фізики та астрономії побудовано за двома концентрами. В 

основній школі вивчається базовий курс фізики, що закладає основи фізичного 

знання на явищному (феноменологічному) рівні. Початкові знання з астрономії 

в основній школі здобуваються в курсі «Природознавства» 5 класу, а також під 

час вивчення міжпредметних тем на уроках географії і фізики. Курс фiзики і 

астрономії старшої школи є продовженням першого концентру природничої 

освіти основної школи, який  забезпечив ознайомлення  з проявами фізичних і 

астрономічних явищ природи, оволодiння елементарними навичками їх 

пізнання, формування початкових уявлень про природничо-наукову картину 

свiту, сутнiсть наукового пiзнання засобами фiзики й астрономії; 

фундаментальними науковими фактами, основними поняттями i законами з 

фiзики, розвитком фундаментальних ідей i принципiв, початковими 

відомостями про планету Земля, Сонячну систему, Землю i Місяць, освоєння 

космосу тощо. 

 Оскільки в старшій школі засвоєння фізичного і астрономічного 

компонентів освітньої галузі «Природознавство» мають споріднений предмет 

навчання, методи дослідження і, як правило, спільний внесок у формування 

наукової картини світу, пропонується  ці два компоненти об’єднати в єдиний 

навчальний предмет «Фізика і астрономія», не втрачаючи при цьому 

своєрідності кожного з цих складників. Враховуючи це, фізичний та 

астрономічний складники можуть викладатися як відносно самостійні модулі 

або інтегровано.  

Зазначений у програмі зміст навчального матеріалу з фізики і астрономії 

не дублює зміст раніше вивченого базового курсу фізики основної школи, а 

зосереджений на тих питаннях, які поглиблюють раніше здобуті знання і 
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вміння. У графі «Очікувані результати» конкретизовано, які саме предметні 

компетентності мають здобути учні і яким чином вони можуть бути застосовні.   

Зважаючи, що навчання фізики і астрономії здійснюється на 

компетентнісних засадах і передбачає формування ключових і предметних 

компетентностей учнів і засобами навчального предмету «Фізика і астрономія», 

незалежно від рівня його опанування здійснюється формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її життєдіяльності у 

програмі міститься відповідна таблиця, що відображає компетентнісний 

потенціал предмету.  

Програма профільного навчання фізики і астрономії передбачає 

систематизоване вивчення основних фізичних та астрономічних теорій, 

формування світогляду та наукового стилю мислення учнів на основі сучасної 

науково-природничої картини світу,  оволодіння методами наукового пізнання 

та усвідомлення фізичного та астрономічного знання на рівні, необхідному для 

подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні 

природничої чи технічної освіти.  

Головною метою вивчення астрономії в профільній школі є формування 

загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи 

знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, 

еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому. Основні завдання вивчення 

астрономії ґрунтуються на вимогах Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти та передбачають формування в учнів профільної 

школи знань про особливості обліку часу й календарі, небесні тіла, які 

складають Всесвіт та їх відмінності (планети, планетні системи, зорі, скупчення 

зір, галактики, скупчення галактик), засоби проведення астрономічних 

досліджень із поверхні Землі та за межами земної атмосфери, загальні 

особливості  походження Сонячної системи та Всесвіту, а  також умінь 

орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил, пояснювати явища 
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добового й річного руху небесних тіл,  розуміти причини сонячних і місячних 

затемнень, появи комет і метеорів, знати будову Сонячної системи.  

Важливим є також формування в учнів розуміння, що астрологія є 

реліктом історії розвитку цивілізації, псевдонауковим вченням, а її принципи 

науково не обґрунтовані. Комплекс понять і явищ, які вивчає астрономія, 

узагальнює й завершує цикл природничого навчання. Всі ці обставини 

необхідно враховувати під час навчального процесу. Під час вивчення 

астрономії необхідно повною мірою використати знання й уміння, засвоєні 

учнями в процесі вивчення інших природничо-наукових предметів в основній 

школі, у першу чергу, з фізики. Взаємозв’язок астрономії та фізики є особливим 

— астрономія містить у собі весь діапазон понять сучасної фізики й значною 

мірою спирається на її закони. 

Важливою особливістю змісту астрономічного складника є його 

національно-культурна зорієнтованість, яка реалізована через представлення 

внеску в астрономічну науку вітчизняних учених та наукових установ України. 

Практичні роботи, включені в навчальну програму, мають для курсу астрономії 

таке ж важливе значення, як і лабораторні роботи в курсах інших природничих 

наук. Уміння, сформовані під час виконання практичних робіт, дозволять учневі 

застосовувати на практиці різні астрономічні методи; опановувати елементи 

проведення науково-дослідної роботи;  співвідносити результати практичної 

діяльності з теорією; використовувати на практиці міжпредметні зв’язки.  

Навчальною програмою передбачено практикум із розв’язування 

астрономічних задач, що має  сприяти закріпленню вивченого матеріалу, 

демонструвати єдність астрономії з математикою та іншими предметами 

природничого циклу. Особливо важливим для курсу астрономії є проведення 

спостережень небесних світил, під час підготовки яких  формуються вміння 

користуватись «Шкільним астрономічним календарем» чи «Астрономічним 

календарем» та рухомою картою зоряного неба.  
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У програмі наводиться загальна кількість годин на вивчення предмету 

«Фізика і астрономія» в 10 та 11 класах. Розподіл кількості годин, що 

відводиться на вивчення окремих тем, визначається учителем самостійно. За 

необхідності й виходячи з наявних умов навчально-методичного забезпечення, 

учитель має право замінювати порядок вивчення тем, проводити лабораторні 

практикуми та практикуми з розв’язування задач в кінці розділу або під час 

його вивчення, вносити інші зміни відповідно до власного бачення навчання 

предмета, забезпечуючи при цьому вимоги до очікуваних результатів у 

формуванні компетентностей учнів.  

 

1.2.3. Концепція створення навчально-методичного забезпечення 

курсу «Фізика і астрономія» на профільному рівні 

Розроблено концепцію створення підручників з фізики і астрономії для 

старшої школи, що встановлює пріоритети у функціях, спільні й відмінні ознаки 

структури й методичного апарату підручників з фізики для основної школи (7-9 

класи) та для профільної (10-11 класи) школи, особливості реалізації модульно-

інтегрованого підходу до підручника.  

Визначено такі провідні функції підручника для старшої школи: 

самоосвіти, репрезентативна, інтегрувальна, компенсаторна, координаційна і 

регулятивна (щодо професійного самовизначення).  

Зміст, структура та методичний апарат підручника мають виконувати 

компенсаторну функцію корегування змісту з метою наближення його до 

вимог раціонального професійного вибору молодими людьми і мати певну 

академічну заданість, що виявляється у вивчені основ фізичної та 

астрономічної наук; відповідати принципу наступності між рівнями освіти 

щодо глибини і розширення змісту, ускладнення вимог до його засвоєння, 

уникнення формального дублювання; сприяти єдності формування 

фундаментальних (або світоглядних) фізичних і астрономічних знань і 
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професійного самовизначення старшокласників, формувати їх уміння 

розв’язувати навчальні та життєві проблеми, вчити вчитися; бути спрямованими 

на соціалізацію учнів, тобто бути твірними таких форм і методів навчання, за 

яких учні змогли б усвідомити власні бажання і наміри (що я хочу), оцінити 

особистісні можливості (що я можу) і відчути те, що чекає від них суспільство 

(що від мене потрібно), враховували основні психологічні особливості цієї 

вікової категорії, серед яких найбільш важливими є вміння зіставляти «образ – 

Я» з вимогами професій до особистості та кон’юнктурою ринку праці й 

створювати на цій основі професійний план і перевіряти його (у тому числі за 

рахунок «професійних проб», можливості самореалізації в різних видах 

професійної діяльності тощо). 

Окремо слід відзначити особливості структурування і добору змісту для 

цілісного підручника «Фізика і астрономія». Зазначимо, що це об’єднання 

неоднозначно сприймається учителями, науковцями, експертами. До переваг 

об’єднання  можна віднести наступне. В сучасних умовах усі фундаментальні 

фізичні теорії проходять астрономічну перевірку і ввідповідно пояснити сучасні 

астрономічні відомості без розуміння їх фізичної суті неможливо. Іншими 

словами якісна астрономічна освіта потребує серйозного фізико-математичного 

підходу і вивчення багатьох питань можливе лише за їх цілісного одночасного 

розгляду. Не менш важливим і для розуміння фізичної суті природних явищ є  

ілюстрація того, як діють закони фізики поза Землею, демонстрація 

універсальності фізичних законів, можливості фізичного пояснення 

спостережуваних явищ як на Землі, так і в космосі. Щоб практично досягти 

такого результату нами враховано деякі особливості інтеграції курсу фізики і 

астрономії для старшої школи. Як правило в старшій школі курс фізики 

структурується за фундаментальними теоріями, а курс астрономії – за об’єктами 

вивчення, які умовно можна об’єднати у групи. Перша – це інструментарій 

астрономії, методи спостережень і досліджень. Друга – фізичні закони, знання 
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яких дозволяє пояснювати результати, отримані за допомогою астрономічних 

інструментів. Третя – власне об’єм знань про Всесвіт, накопичених в результаті 

численних спостережень і їх пояснення за допомогою фізичних законів. Перші 

дві частини легко інтегруються у розділи фізики. Наприклад,  телескопи 

вивчати у розділі оптика, закони руху планет на основі законів механіки. А 

третю частину астрономічного матеріалу подавати окремими параграфами чи 

розділами.  І обов’язково мають бути об’єднані вступні і узагальнюючі 

параграфи. Саме таких концептуальних засад ми дотримувались розробляючи 

підручники профільного рівня для учнів 10-11 класів.   

Інтеграція в підручнику здійснюється на різних рівнях: інформаційному, 

узагальнено-понятійному, методологічному. Інформація подається не як готове 

й остаточне знання, а через систему відкритих запитань, гіпотез, перевірок, що 

сприяє розвиткові критичного та самостійного мислення учнів. Відбуваються 

постійні порівняння і перенесення із масштабів мікро-, макро- до мегасвіту, що 

особливо важливо під час узагальнення. У системі завдань і задач до всіх 

«фізичних» розділів підручника присутні завдання із астрономічними об’єктами 

і явищами. На методологічному рівні підручник адаптований до застосування 

сучасних методів, організаційних форм та технологій навчання.  

У результаті чого, дидактичними функціями інтегрованого підручника є 

розвиток умінь учнів формувати  теоретичні узагальнення, засвоювати не лише 

фактологічний матеріал і емпіричні методи пізнання, але й усвідомлювати 

теоретичні моделі, закони й принципи; опанування учнями наукових фактів і 

фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і 

теорій, які дають змогу пояснити перебіг природних явищ і процесів, з’ясувати 

їхні закономірності, характеризувати сучасну науково-природничу картину 

світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, 

оволодіти основними методами наукового пізнання і використати набуті знання 

в практичній діяльності.  
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1.2.4. Реалізація змісту навчання фізики і астрономії на основі 

компетенісного підходу. 

Запропоновано механізм модернізації методичної системи навчання 

фізики і астрономії на засадах компетентнісного підходу в контексті переходу 

до другого покоління державного стандарту. 

Компоненти 

системи 

Перше покоління 

стандартів 
Друге покоління стандартів 

Цільовий Головною метою навчання 

фізики в середній школі є 

розвиток особистості учнів 

засобами фізики як 

навчального предмета, 

зокрема завдяки 

формуванню в них фізичних 

знань, наукового світогляду 

і відповідного стилю 

мислення, екологічної 

культури, розвитку в них 

експериментальних умінь і 

дослідницьких навичок, 

творчих здібностей і 

схильності до креативного 

мислення 

Головна мета навчання 

фізики в середній школі 

полягає в розвитку 

особистості, становленні 

наукового світогляду й 

відповідного стилю 

мислення, формуванні 

предметної, науково-

природничої (як галузевої) та 

ключових компетентностей 

учнів засобами фізики як 

навчального предмета 

Змістовий  Зміст навчання формується 

«від мети» 

Зміст навчання формується 

«від результату» 

Процесуальний  Переважає знаннєвий підхід. 

Передача знань від вчителя 

до учня, формування 

навичок у застосуванні і дії 

за зразком. 

Навчально-методичне 

забезпечення (підручники, 

посібники) інформативні, 

пояснювальні 

Надається перевага 

самостійній пошуковій 

діяльності учнів, 

проектуванню навчальних і 

життєвих ситуацій для 

виявлення предметних 

та ключових 

компетентностей. 

Компетентнісно орієнтована 

концепція підручників 

Контрольно-

оцінний 

Знання, уміння, навички. 

Відтворення знань учнями 

під час контролю зі сторони 

вчителя 

Ключові і предметні 

компетентності. 

Самоконтроль і рефлексія 

учнів 
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1.3. Методика формування предметної компетеності з фізики у процесі 

профільного навчання в старшій школі. 

1.3.1. Формування предметної компетентності старшокласників  у 

процесі розв’язування фізичних задач. 

Розв’язування задач – важлива складова навчання фізики та провідна 

форма зовнішнього незалежного оцінювання. Традиційна вимога освітніх 

навчальних програм – «...без розв’язування задач шкільний курс фізики не може 

бути засвоєний». Провідним положенням задачного підходу у навчанні є 

твердження, що майже вся навчальна діяльність може бути представлена як 

певна система пізнавальних завдань (Г. Балл, В. Давидов, Є. Машбиць, Л. 

Фрідман та ін.).  

Процес формування ключових і предметної компетентностей на уроках 

фізики передбачає розвиток світогляду на основі усвідомлення теоретичних 

моделей, законів і принципів фізики, набуття експериментальних умінь, 

практичних навичок розв’язування задач. Технологічний (задачний) підхід у 

формуванні компетентностей дає змогу розвивати пізнавальні інтереси, 

відповідний стиль мислення, інтелектуальні й пошуково-творчі здібності, 

активізувати навчальну діяльність школярів, ознайомлювати їх з методами 

наукового дослідження тощо. 

Методика формування предметної компетентності засобами фізичних 

задач розроблена з метою організації відповідної навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. На етапі постановки задачі учні усвідомлюють власні 

діяльнісні й знаннєві навчально-пізнавальні проблеми, здійснюється аналіз 

реальної ситуації, формулюються конкретні практичні завдання. Результатом 

діяльності є мотивація до навчання, виявлення набутих фізичних знань, умінь та 

навичок. Роль учителя полягає в доборі й постановці компететнісно 

орієнтованої задачі, трансформуванні педагогічної проблемної ситуації в 

навчальну, що сприяє формуванню внутрішніх мотивів, виникненню стану 
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усвідомленого протиріччя між знанням і незнанням, володінням і не володінням 

відповідним способом діяльності, вирішенням якого є розв’язання навчальної 

задачі.  

На етапі розв’язування – формуються уміння застосовувати набуті знання, 

аналізується зміст практичної діяльності, оцінюється її продуктивність шляхом 

зіставлення результатів навчання із поставленою метою. У процесі 

розв’язування задач розвиваються навички застосування набутих теоретичних 

знань на практиці, коригуються недоліки й прогалини у сприйнятій теоретичній 

інформації, закріплюються основні фізичні закони та принципи, підвищується 

мотивація навчання, активізується пізнавальна діяльність учнів, розвиваються 

вміння аналізувати перебіг природних явищ, узагальнювати відомості про них, 

творчо мислити тощо. Розв’язування задач є способом перевірки і 

систематизації знань, надає можливість раціонально здійснювати повторення та 

узагальнення, розширювати й поглиблювати знання, сприяє формуванню 

наукового світогляду, ознайомленню з досягненнями науки та техніки.  

Успішне розв’язування задач потребує як конкретних, так й узагальнених 

знань, умінь і навичок учнів. Основу узагальнених знань становлять 

фундаментальні поняття методологічного характеру, серед яких: фізичні 

«явище», «закон», «система», «модель», «величина», «взаємодія», «ідеальні 

об'єкти й процеси», «стан фізичної системи» тощо. Провідне значення у 

системі знань відіграє поняття «фізичне явище». 

Компетентнісно орієнтована – це навчально-пізнавальна задача, 

максимально наближена за змістом до життєдіяльності людини й містить 

практико-орієнтовану проблему (професійну, побутову), розв’язання якої 

потребує набуття школярами необхідних суб’єктивно нових знань та 

відповідних умінь і навичок. Розв’язуючи подібні задачі, учні опановують 

узагальнені способи діяльності (методи пізнання навколишньої дійсності), на 

основі яких самостійно здобувають фізичні знання й застосовують їх для 
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розв’язання конкретних практичних проблем. Зміст компетентнісно 

орієнтованої задачі має забезпечити цілісний цикл навчально-пізнавальної 

діяльності учня, що розпочинається з її визначення й закінчується розв’язанням.  

Розв’язування такої задачі полягає у відновленні й відшуканні невідомих 

величин. Якщо в її умові відображено певне фізичне явище (або їх сукупність), то 

потрібно не лише мати уявлення про нього (конкретні знання), а й уміти 

аналізувати і застосовувати узагальнені знання. Аналіз розпочинається з вибору 

фізичної системи й завершується складанням кінцевої кількості рівнянь, що 

передбачає поділ процесу розв’язування поставленої задачі на такі етапи: фізичний 

(складання замкненої системи рівнянь), математичний (одержання розв’язку в 

загальному й числовому вигляді), аналіз вірогідності результату й можливості 

встановлення зв’язків між знаннями та реальною ситуацією, відображеною в 

умові, готовність і здатність вирішення нових життєвих проблем. 

Навчання розв’язувати компетентнісно орієнтовані задачі означає 

оволодіння старшокласниками знаннями про різні способи їх представлення 

(текстовий, графічний, експериментальний тощо), технології розв’язування, 

вміннями відбирати пошукові, творчі та дослідницькі задачі, добирати систему 

задач з метою контролю й коригування знань. 

Їх контролююча функція визначається встановленням рівнів навченості, 

здібності до самостійної діяльності, сформованості пізнавальних інтересів. 

Завдяки розв’язуванню задач в учня формується певна спеціально-предметна 

компетентність, зокрема: розуміння найважливіших фізичних теорій, здатність 

вивчати (досліджувати) певну модель природних явищ і процесів логічними 

методами (мисленнєвий експеримент), генерування нових ідей, створення 

ідеалізованих об’єктів під час вивчення фізичної системи, здійснюється 

становлення наукової культури в галузі фізики, здатність до аналізу і синтезу, 

вміння використовувати математичні й обчислювальні технології, готовності 
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застосовувати знання на практиці, навчатися самостійно, усвідомлювати 

значущість отриманих результатів. 

На основі аналізу змісту курсу фізики здійснено класифікацію задач 

компетентнісного характеру за змістом – конкретні, абстрактні, міжпредметні, 

прикладні, історичні, тематичні; дидактичними цілями – тренувальні, 

контролюючі, дослідницькі, творчі; способом подання умови – текстові, 

графічні, завдання-малюнки, завдання-досліди; рівнем складності – прості, 

складні, комбіновані; вимогою – знаходження невідомого, доведення, 

конструювання; характером і методом дослідження – обчислювальні, якісні, 

експериментальні, дослідницькі. 

Розглянуту класифікацію не можна вважати повною, адже одна й та ж 

задача може належати до різних груп. Оскільки компетентнісно орієнтовані 

задачі бувають кількісними і якісними, абстрактними й конкретними, з 

виробничим або історичним змістом, то це дає змогу використовувати їх в будь-

якому навчальному модулі.  

З урахуванням внутрішньої структури предметної компетентності 

визначимо такі критерії її сформованості: мотиваційний – свідчить про 

ставлення та стійкий позитивний інтерес учнів старшої школи до вивчення 

фізики, прагнення до самоосвіти та самовиховання; когнітивний – характеризує 

рівень теоретичної підготовки, вміння застосовувати знання в процесі 

розв’язування задач та здійснення практичної діяльності; діяльнісний – свідчить 

про рівень сформованості навчальних знань, умінь та навичок у процесі 

навчання; особистісний – характеризує внутрішні та індивідуальні якості учнів 

стосовно виконання певного виду діяльності. 

Показниками когнітивного критерію є розподіл учнів за рівнями навчальних 

досягнень, якістю, гнучкістю та міцністю знань, діяльнісного – уміння 

розв’язувати та складати фізичні задачі компететністно орієнтованого 

спрямування, особистісного – розвиток розумових здібностей, уміння працювати в 
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колективі, досвід емоційно-ціннісного ставлення до природи, людини і 

суспільства. 

Визначальним показником оцінювання вміння розв’язувати компетентнісно 

орієнтовані задачі є їх складність, яка залежить від: 

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, 

здійснюваних учнем (здатність усвідомити умову задачі, записати її у 

скороченому вигляді, накреслити схему або малюнок, виявити, яких даних не 

вистачає в умові та знайти їх у таблицях чи довідниках, виразити величини в 

одиницях СІ, записати формулу знаходження шуканої величини, виконати 

математичні дії й операції, здійснити обчислення числових значень невідомих 

величин, проаналізувати й побудувати графіки, скористуватися методом 

розмірностей для перевірки правильності розв’язку, оцінити вірогідність 

одержаного результату); 

2) раціональності вибраного способу розв’язування; 

3) типу завдання (комбінованого, типового (за алгоритмом) або 

нестандартного). 

На основі розроблених критеріїв визначимо рівні сформованості 

предметної компетентності старшокласників у процесі розв’язування фізичних 

задач: початковий (1–3 бали) – учень розпізнає фізичні явища і процеси в умові 

задачі, розрізняє фізичні величини, одиниці їх вимірювання, розв’язує задачі за 

допомогою вчителя лише на відтворення основних формул, здійснює 

найпростіші математичні операції; середній (4–6 балів) – розв’язує типові задачі 

(за зразком, алгоритмом, інструкцією), виявляє здатність обґрунтовувати деякі 

логічні дії за допомогою вчителя; достатній (7–9 балів) – знаходить помилки в 

умові задачі, змінює її логічну структуру, самостійно розв’язує типові задачі й 

виконує вправи, обґрунтовуючи вибраний спосіб розв’язку; високий (10–12 

балів) – будує різні логічні конструкції, самостійно розв’язує творчі й 

дослідницькі задачі. 
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1.3.2. Формування політехнічного складника предметної 

компетентності з фізики.  

 З’ясовано особливості навчальної діяльності учнів підліткового віку і 

вимоги до їхніх навчальних досягнень, обґрунтовано місце проектної діяльності 

в шкільному курсі фізики відповідно до «Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» затвердженого постановою КМУ № 1392 від 

23.11.2011 р.  

Встановлено, що ефективним засобом формування предметної й 

ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є активне 

використання політехнічного принципу, що дає можливість повною мірою 

реалізовувати діяльнісний підхід. 

Розроблено методику формування політехнічного складника предметної 

компетентності з фізики, що  передбачає інтегровану дослідницьку, творчу 

діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за 

консультативної допомоги вчителя.  

Доведено необхідність посилення уваги до організації діяльності учнів й 

роль вчителя на кожному етапі виконання навчального проекту. 

Встановлено відповідність понять, фізичних величин та їх одиниць, що 

використовуються в курсі фізики старшої школи на профільному рівні групі 

стандартів ДСТУ 2681-94 «Метрологія. Терміни та визначення», ДСТУ 3651-97 

«Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Похідні 

одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні 

одиниці. Сталі та характерні числа».  

Підготовлено рукопис розділів  «Підготовка та організація проектної 

діяльності учнів основної школи у процесі навчання фізики», «Реалізація між 

предметних  зв’язків у курсі фізики основної школи» посібника для вчителів 
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«Методичні рекомендації для вчителів щодо вивчення фізики в основній 

школі».  

 Проаналізовано результати анкетування вчителів фізики й астрономії 

експериментальних шкіл щодо якості змістового наповнення окремих тем з 

курсу фізики й астрономії на профільному рівні відповідно до завдань 

наукового дослідження;   

Встановлено здатність учнів: виявляти проблеми,  які можуть бути 

вивчені за допомогою фізики й астрономії; визначати ключові поняття для 

знаходження наукової інформації; встановлювати особливості природничо-

наукових досліджень для вивчення відповідних фізичних і астрономічних явищ 

і процесів; давати науковий опис або пояснення фізичних і астрономічних явищ 

й прогнозувати зміни; інтерпретувати наукові дані, робити висновки й 

обмінюватися інформацією; формулювати висновки та пропозиції; 

висловлювати міркування про соціальні наслідки використання відповідних 

явищ та процесів; 

Розроблено методичні рекомендації поради вчителям щодо організації 

діяльності учнів на уроках фізики та формування предметної та ключових 

компетеностей з фізики. 

 Педагогічний експеримент мав на меті експериментальну перевірку 

розробленого методичного апарату для формування предметної та ключових 

компетентності учнів з фізики, уточнення та удосконалення методичної системи 

викладанні фізики в старшій школі на профільному рівні. 

Отримані у ході експериментального навчання результати виявили 

методичну ефективність використання політехнічного принципу в навчанні 

учнів. А широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій сприяє формуванню ключових компетентностей учнів. Зокрема 

встановлено, що впровадження принципу BYOD (використання власних 
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смартфонів учнів) активізує пізнавальний інтерес й забезпечує навчальний 

процес сучасними цифровими вимірювальними комплексами. 

 

РОЗДІЛ 2. Експеримент та впровадження наукових результатів 

дослідження 

Дослідження здійснювалося у декілька етапів.  

1. Пошуково-моделювальний  (01.01.2015  – 31.12.2015). Впродовж якого 

розроблено програму та методику дослідження; здійснено науковий аналіз 

проблеми методичного забезпечення навчання фізики в старшій профільній 

школі; визначено концептуальні підходи та дидактичні принципи формування 

структури та змісту профільного навчання  фізики в старшій школі; розроблено 

методичний апарат, структуру та зміст навчального матеріалу посібника   

«Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі 

навчання фізики». 

 2. Експериментально-формувальний  (01.01.2016 –  31.12.2016). 

Впродовж другого етапу відбувалася  експериментальна перевірка методичної 

системи профільного навчання фізики з позицій розвитку природничо-наукової 

компетентності старшокласників, реалізована в посібнику: «Формування 

природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання 

фізики». Здійснено кількісний і якісний підсумковий аналіз результатів 

педагогічного експерименту. 

3. Узагальнювально-впроваджувальний (01.01.2017 – 31.12.2017).  В 

процесі виконання дослідження на цьому етапі узагальнено результати 

експериментальної перевірки результатів дослідження, завершено кількісний і 

якісний підсумковий аналіз результатів педагогічного експерименту; проведено 

упровадження результатів виконання науково-дослідної роботи.  

Здійснено експертну перевірку результатів НДР у Великодимерському 

середньому загальноосвітньому навчально-виховному комплексі Броварської 
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районної державної адміністрації і Бучанській загальноосвітній школі І–ІІІ 

ступенів № 4 Бучанської міської ради (наказ Міністерства освіти і науки №1018 

від 09.09 2014 року).  

Результати аналізу педагогічного експерименту засвідчили ставлення та 

стійкий позитивний інтерес учнів старшої школи до вивчення фізики й 

астрономії на профільному рівні, прагнення до самоосвіти та самовиховання; 

когнітивний – характеризує рівень теоретичної підготовки, вміння 

застосовувати знання в процесі розв’язування задач та здійснення практичної 

діяльності; діяльнісний – свідчить про рівень сформованості навчальних знань, 

умінь та навичок у процесі навчання; особистісний – характеризує внутрішні та 

індивідуальні якості учнів стосовно виконання певного виду діяльності. 

З метою перевірки та підтвердження результативності запропонованих 

методик було проведено педагогічний експеримент. На основі аналізу його 

результатів здійснено оцінку ефективності результатів НДР, обґрунтовано 

критеріально-діагностувальний апарат з метою встановлення рівня 

сформованості компетентностей, набутих учнями; визначено контрольні й 

експериментальні групи учнів 10–11 класів; здійснено якісний аналіз та 

статистичне оброблення результатів експерименту; сформульовано висновки. 

Основними критеріями ефективності розробленої методики є 

сформованість складових предметної компетентності старшокласників: 

мотиваційної – навчання значно ефективніше, якщо після експерименту рівень 

мотивації учнів підвищується; когнітивної – навчання буде ефективнішим, 

якщо рівень засвоєння знань в експериментальній групі підвищується; 

діяльнісної – навчання є ефективним, якщо в учнів експериментальної групи 

підвищується рівень сформованості знань, умінь і навичок під час розв’язування 

компетентнісно орієнтованих фізичних завдань; особистісної – навчання є 

ефективним, якщо в учнів експериментальної групи формується позитивне 
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ставлення до фізики й астрономії як науки, що проявляється у їх зацікавленості 

навчальним матеріалом, оптимальним виконанням завдань, ініціативністю. 

Таблиця 2.1. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі 

розв’язування компетентністно орієнтованих завдань 

Початковий 

рівень 

(1-3 бали) 

учень розпізнає фізичні явища і процеси в умові задачі, 

розрізняє фізичні величини, одиниці їх вимірювання, 

розв’язує задачі за допомогою вчителя лише на відтворення 

основних формул, здійснює найпростіші математичні 

операції  

Середній рівень 

(4-6 балів) 

Учень розв’язує типові задачі (за зразком, алгоритмом, 

інструкцією), виявляє здатність обґрунтовувати деякі логічні 

дії за допомогою вчителя 

Достатній рівень 

(7-9 балів) 

Учень знаходить помилки в умові задачі, змінює її логічну 

структуру, самостійно розв’язує типові задачі й виконує 

вправи, обґрунтовуючи вибраний спосіб розв’язку 

Високий рівень 

(10-12 балів) 

Учень будує різні логічні конструкції, самостійно розв’язує 

творчі й дослідницькі задачі 

 

Відповідно до розроблених критеріїв досліджено рівень сформованості 

компетентності учнів старшої школи; проаналізовано та зіставлено результати 

контрольних та експериментальних груп. На основі впровадження розробленої 

методики учні ЕК та КК пройшли діагностичні випробування (ПД – підсумкова 

діагностика), за результатами яких здійснено оцінку рівня розвитку 

досліджуваного феномену. 

Розподіл учнів контрольних та експериментальних класів за рівнями 

сформованості когнітивного компонента предметної компетентності наведено у 

табл. 2.2.  

На основі аналізу даних, наведених у табл. 2.2, можна стверджувати, що 

зміни відбулися у показниках всіх складників когнітивного компоненту 

предметної компетентності учнів старшої школи.  
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Таблиця 2.2. 

Розподіл учнів за рівнями сформованості когнітивного 

компонента предметної компетентності в кінці формувального 

експерименту 

Складники Класи 

Рівні сформованості 

низький середній  достатній  високий  

К-

сть 

%  К-

сть  

%  К-

сть  

%  К-

сть  

%  

Рівень 

навчальних 

досягнень 

К.К.  31  20,8  87  58  18  12  14  9,2  

Е.К. 25  16,8  72  48  35  23,2  18  12  

Гнучкість 

знань 

К.К.  28  18,6  83  55,4  23  15,3  16  10,7  

Е.К. 25  16,5  67  45  37  24,8  21  13,7  

Міцність знань 
К.К.  27  18,2  82  54,9  24  15,6  17  11,3  

Е.К. 24  16,2  63  42  37  24,4  26  17,4  

Когнітивний 

критерій 

К.К.  29  19,2  84  56,1  21  14,3  16  10,4  

Е.К. 25  16,5  67  45  36  24,1  22  14,4  

 

Значення когнітивного компоненту предметної компетентності 

обчислюється як середнє арифметичне значення трьох вище зазначених 

показників. Як свідчать аналіз табличних даних, у розподілах учнів за рівнями 

сформованості когнітивного компоненту є відмінність. Так, кількість учнів, які 

мають низький та середній рівень, зменшилась в експериментальних класах – 

низький рівень – з 19,2% до 16,5%, середній – з 56,1% до 45%; а кількість учнів, 

які мають достатній та високий рівні когнітивного компоненту, зросла: 

достатній рівень – з 14,3% до 24,1%, високий – з 10,4% до 14,4%. 
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Динаміку рівнів сформованості когнітивного компоненту предметної 

компетентності старшокласників контрольної та експериментальної груп, 

відображено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Динаміка розвитку когнітивного компонента (у %) 

 Контрольна крупа (150 осіб) Експериментальна група (150 особа)  

До 

експери-

менту 

Після  

експери-

менту  

Динаміка  До експери-

менту  

Після 

експери-

менту  

Динаміка  

Високий  9,3  10,4  +1,1  10  14,4  +4,4  

Достатній  12,7  14,3  +1,6  14,7  24,1  +9,4  

Середній  57,3  56,1  -1,2  54,7  45,0  -9,7  

Низький  20,7  19,2  -1,5  20,6  16,5  -4,1  

Всього  100  100  0,0  100  100,0  0,0  

Як свідчить аналіз даних табл. 2.3, у динаміці формування когнітивного 

критерію предметної компетентності старшокласників експериментальної 

групи, відбулися суттєві зміни. Кількість учнів з низьким рівнем зменшилася на 

4,1%; із середнім – на 9,79%, достатнім й високим – збільшилася відповідно на 

9,4% і 4,4 %. Графічно результати представлено на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Динаміка розвитку когнітивного компоненту у % 
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На основі аналізу наведених даних можна стверджувати, що розроблена 

методика здійснює позитивний вплив на формування та розвиток когнітивної 

складової предметної компетентності учнів старшої школи.  

Картина розподілу учнів за рівнями сформованості показників 

діяльнісного компонента предметної компетентності наведена у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Розподіл учнів за рівнями сформованості діяльнісного 

компонента предметної компетентності в кінці формувального 

експерименту 

 

Аналіз даних таблиці свідчить про позитивні зміни показників 

сформованості діяльнісного компонента компетентності учнів старших класів.  

Результати дослідження динаміки рівнів сформованості діяльнісного 

компонента контрольної та експериментальної груп наведено у табл. 2.5. Як 

свідчать аналіз табличних даних, у динаміці формування діяльнісного 

компоненту предметної компетентності старшокласників експериментальної 

групи, відбулися суттєві зміни. Кількість учнів з низьким рівнем зменшилася на 

8 %, а з достатнім й високим – збільшилася відповідно на 12,7 % і 6,6 %. 

Таблиця 2.5. 



54 

 

Динаміка показників рівнів сформованості діяльнісного 

компонента 

 Контрольна крупа (150 осіб) Експериментальна группа (150 

осіб)  

На 

початок 

На 

кінець  

Динаміка  На 

початок  

На 

кінець  

Динаміка  

Високий  7,3  7,3  0  8,7  15,3  +6,6  

Достатні

й  

12,7  13,4  +0,7  12,7  25,4  +12,7  

Середній  66  65,3  -0,7  65,3  54  -11,3  

Низький  14  14  0  13,3  5,3  -8  

Всього  100  100  0,0  100,0  100,0  0,0  

 

Графічно динаміку показників рівнів сформованості діяльнісного 

компонента представлено на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Динаміка розвитку діяльнісного компонента (у %) 

Виявлення рівня сформованості особистісного компонента предметної 

компетентності учнів старших класів передбачає визначення рівня розвитку 

розумових здібностей. Оброблення результатів анкетування дає можливість 

отримати розподіл учнів за рівнями сформованості складників особистісного 
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компонента предметної компетентності до і після проведення педагогічного 

експерименту. Показники рівнів представлено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Рівні сформованості особистісного компонента предметної 

компетентності старшокласників 

Рівні 

сформова

-ності 

особистіс

ногокомп

онента 

Кількість учнів КК Кількість учнів ЕК 

На початку 

експерименту 

На кінець 

експерименту 

На початку 

експерименту 

На кінець 

експерименту 

Кількість 

осіб  

%  Кількість 

осіб  

%  Кількість 

осіб  

% Кількість 

осіб  

%  

Високий  20 13,5 22 14,7 24 15,8 34 22,7 

Достатній  25 16,5 23 15 25 17,0 38 25,3 

Середній  56 37,1 56 37,8 52 34,5 41 27,1 

Низький  49 32,9 49 32,5 49 32,7 37 24,9 

Всього  150 100 150 100 150 100 150 100 

 

Аналіз показників сформованості особистісного компонента предметної 

компетентності учнів старшої школи свідчить про їх позитивні зміни.  

Показники динаміки рівнів сформованості особистісного компонента 

предметної компетентності контрольної та експериментальної груп учнів 

старших класів наведено у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7. 

Динаміка розвитку особистісного компонента предметної 

компетентності 

 Контрольна крупа (150 осіб) Експериментальна група  

(150 особа)  

На 

початок 

На  

кінець  

Динаміка  На  

початок  

На  

кінець  

Динаміка  

Високий 13,5 14,7 +1,2 15,8 22,7 +6,9 

Достатній 16,5 15 -1,5 17,0 25,3 +8,3 

Середній 37,1 37,8 +0,7 34,5 27,1 -7,4 

Низький 32,9 32,5 -0,4 32,7 24,9 -7,8 

Всього 100 100 0,0 100 100,0 0,0 
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Аналіз кількісних даних табл. 6 свідчить про наявність динамічних змін у 

процесі формування особистісного компонента предметної компетентності 

учнів старших класів до та після проведення педагогічного експерименту. З 

метою наочності отриманих результатів представлено графічне зображення 

динаміки розвитку особистісного компонента предметної компетентності учнів 

(рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Динаміка розвитку особистісного компонента (у %) 

Чільне місце у процесі розв’язування компетентнісно орієнтованих 

фізичних задач посідає мотиваційний компонент предметної компетентності 

учнів старших класів. З метою визначення рівня їх вмотивованості до 

отримання знань, умінь і навичок було використано методику мотивації 

досягання успіху та уникнення невдач Т. Елерса, Б. Пашнєва. Результати, 

отримані за допомогою цих методик, на початку експерименту надали 

можливість визначити, що низький рівень сформованості мотиваційного 

компонента переважав в обох групах: контрольні – класи 34%; 

експериментальні – 33%. Слід звернути увагу, що кількість учнів із низьким 

рівнем зменшилася на 0,3%, середнім – на 1,1%.  

Узагальнені результати вимірювань рівня мотивації учнів старших класів 

представлено у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8. 
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Рівні сформованості мотиваційного компонента предметної 

компетентності старшокласників 

Рівень 

сформованос

ті 

мотиваційно

го 

компонента 

Кількість учнів КК Кількість учнів ЕК 

На початку 

експерименту 

На кінець 

експерименту  

На початку 

експерименту  

На кінець 

експерименту  

Кількіст

ь осіб 

%  Кількіст

ь осіб  

%  Кількіст

ь осіб  

%  Кількіст

ь осіб  

%  

Високий  21 14,1 22 14,7 21 14,2 30 20,2 

Достатній  23 15,3 24 16,1 23 15,4 37 24,7 

Середній  55 36,5 53 35,4 53 35,1 41 27 

Низький  51 34,1 51 33,8 53 35,3 42 28,1 

Всього  150 100 150 100 150 100 150 100 

  

Графічно динаміку показників рівнів сформованості мотиваційного 

компонента представлено на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Динаміка розвитку мотиваційного компонента (у %). 

Аналіз динаміки мотиваційного компонента предметної компетентності 

доводить наявність позитивних змін у розподілах за всіма показниками 

мотивації. 
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Отже, отримані результати свідчать про явно виражену позитивну 

динаміку мотиваційного компонента. Аналізуючи кількісні показники 

вмотивованості учнів старших класів до підвищення рівня сформованості 

предметної компетентності та отримання глибоких знань, умінь і навичок у 

процесі розв’язування фізичних задач, звертаємо увагу на наявність позитивних 

змін, про які свідчить активна участь учнів експериментальної групи у процесі 

навчання, практичній і творчій діяльності. 

Очікуваний соціальний ефект полягає в тому, що розроблена і 

апробована компетентнісно орієнтована методика навчання фізики та 

астрономії та її навчальне забезпечення сприятимуть розв’язанню завдань 

профільного навчання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах. 
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УЧАСТЬ У МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

1. Загальні збори НАПН України (Київ, квітень 2017 р.). 

2. Засідання робочої групи МОН з питань впровадження STEM-освіти в 

Україні (Київ, січень-травень 2017року). 

3. I Міжнародна науково-практична конференція ««Україна – ЄС: крос-

культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (Київ, травень 2017) 

4. Науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 

травень 2017). 

5. Зустрічі з вчителями м. Києва та м. Житомира в ході конкурсу 

підручників для 9 класу (Київ-Житомир, квітень, 2017). 

6. V Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція 

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 

професійній освіті (Кропивницький, жовтень, 2017). 

7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан 

впровадження та перспективи» (Київ, листопад, 2017).  

 

ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставлених завдань у 2015-2017 рр. в контексті 

виконання НДР співробітниками відділу біологічної, хімічної та фізичної 

освіти в процесі виконання індивідуальних підтем було: 

- з’ясовано методичні засади навчання фізики і астрономії в старшій 

школі на профільному рівні у контексті вимог нового Державного стандарту 

освіти, структуру і зміст навчання курсу фізики й астрономії школи на 

профільному рівні; 

- виявлено особливості сучасного розвитку методики навчання фізики й 

астрономії в старшій школі, виходячи з засад особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів, які передбачають формування 
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ключових та предметних компетентностей; розвиток академічних, 

соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів, їх умінь і 

навичок застосувати здобуті знання у практичних ситуаціях та в процесі їх 

інтеграції в соціокультурне та природне середовище;   

- доведено, що перехід до компетентнісної моделі навчання фізики 

передбачає принципово нове цілепокладання  у навчальному процесі; розвиток 

в учнів здатності та бажання використовувати сукупність набутих знань для 

пояснення світу природи й задоволення потреб людини; розуміння змін, які 

спричинюються діяльністю людини та усвідомлення відповідальності кожного 

громадянина за наслідки цих змін; формування умінь робити висновки 

виходячи з існуючих реалій; 

-  запропоновано спосіб визначення структури предметної 

компетентності учнів з фізики й астрономії  у старших класах, що передбачає 

створення матриці, формування  предметної компетентності, суть якої полягає в 

структуруванні системи  наукового знання курсу фізики й астрономії старшої  

школи на  засадах методологічного і системного підходів, розробленні 

комплексу домінуючих, методів і засобів навчання, які в першу чергу 

спрямовані на формування природничо-наукової і предметної компетентності; 

- конкретизовано компоненти предметної компетентності з фізики:  

 знаннєвий компонент (знання, предметний результат);  

 діяльнісний компонент (здатність учнів застосовувати знання, уміння, 

навички, способи діяльності до розв’язання проблем, реальних (життєвих) 

ситуацій);  

 ціннісний компонент (емоційно-ціннісне ставлення учнів щодо об'єктів 

навчальної діяльності, сукупність ціннісних орієнтацій, мотивація, 

інтерес, готовність до навчання); 

- встановлено етапи формування предметної компетентності з фізики й 

астрономії як обов’язкової складової загальної культури особистості: 
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оволодіння сукупністю фундаментальних знань, склад яких залежить від 

бажаного результату; розвиток навичок та вмінь користуватися набутими 

знаннями з метою їх усвідомлення та реалізації функціональності набутих 

знань; оволодіння досвідом вирішення різних проблемних ситуацій для 

усвідомлення рівня сформованості функціональних знань; набуття досвіду 

вирішення значущих ситуацій в різних контекстах та виявлення ціннісного 

ставлення  або поведінки відповідно до очікуваних результатів; 

- підтверджено, що основне завдання компетентнісної освіти – навчити 

учнів вчитися, самостійно здобувати і оновлювати знання, навчити аналізувати, 

порівнювати, робити висновки, приймати рішення, розвивати здібності, само 

реалізуватися;  

- показано, що розроблене науково-методичне забезпечення навчання 

фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні школи сприяє 

застосуванню таких методів і прийомів, які відрізняють компетентнісно-

орієнтовану систему навчання від знанєво-предметної.  

- експериментально підтверджено, що необхідною умовою формування 

компетентностей є діяльнісна спрямованість у навчальному процесі, яка 

передбачає постійне включення учнів у різні види педагогічно доцільною 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 

спрямованість;  

- підтверджено, що підручник є для учнів носієм змісту загальної 

середньої освіти, тож якість освіти, навчання і знань учнів значною мірою 

залежать від якості підручника.  

Вагомим внеском співробітників відділу у розвиток шкільної фізичної і 

астрономічної освіти в України вважаємо розробку навчальної програми з 

фізики й астрономії  для профільного рівня старшої школи, підготовку 

підручників «Фізика і астрономія. 10» (профільний рівень); «Фізика і 

астрономія. 11» (профільний рівень); навчального посібника «Астрономія. 11»; 
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посібників «Формування природничо-наукової компетентності старшокласників  

у процесі навчання фізики», «Формування предметної компетентності 

старшокласників  у процесі навчання фізики». Їхнє впровадження у теорію і 

методику навчання фізки сприятиме підвищенню ефективності та якості 

навчання. У новоствореному науково-методичному забезпеченні повноцінно 

реалізовано основні функції (інформаційну, розвивально-виховну, мотиваційну 

тощо).  

Мета дослідження теми досягнута, поставлені завдання виконані. 

Виконання цих завдань складає важливе теоретичне підґрунтя для створення у 

вдділі за період виконання планової теми зразків сучасних підручників, 

методичних і навчальних і посібників нового покоління, які орієнтовані на 

розвиток в учнів найважливіших компетентностей. Наявним психолого-

педагогічним ефектом досліджень можна вважати поступову зміну орієнтирів 

значної маси українських вчителів щодо мети, завдань та змісту фізичної освіти 

у старшій школі та запровадження активного та інтерактивного навчання, 

орієнтованого на компетентності учнів. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що розроблені і 

впроваджені: 

- принципи побудови змісту шкільної фізичної і астрономічної освіти в 

старшій школі на профільному рівні, реалізовані в навчальній програмі і 

підручниках;  

- компетентнісно орієнтована методика навчання спрямована на формування 

ключових і предметних компетентностей учнів та їхнє професійне 

самовизначення; 

- запроваджено принципово нові підходи до розроблення  навчально-

методичного забезпечення предмету «Фізика і астрономія». 

Достовірність наукових положень та висновків забезпечується: 

методологією вихідних позицій дослідження; відповідністю методів 
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дослідження його меті і завданням; обговоренням теоретичних положень і 

конкретних результатів дослідження на численних конференціях і семінарах 

науковців, методистів та вчителів; різнобічною апробацією основних положень 

науково-дослідної роботи під час педагогічного експерименту, їх статистичною 

перевіркою та впровадженням розробленого навчального забезпечення  в 

практику роботи шкіл; коректним використанням отриманих наукових 

результатів. 

Викладені вище результати виконання НДР дозволяють визначити 

напрями подальших досліджень та міркувань. Зокрема, на нашу думку, 

необхідним є:  

- пошуки шляхів реального узгодження освітніх потреб учня у навчанні 

фізики й астрономії з потребами суспільства і держави; 

- визначення подальших перспектив розвитку змісту і методики навчання 

фізики й астрономії в цілому, щоб відповідати на виклики суспільства  XXI 

століття;  

- розроблення навчальних програм з фізики й астрономії у відповідності 

до підходів, обґрунтованих у результатах дослідження;   

- визначення принципів та шляхів встановлення міжпредметних зв’язків  у 

межах окремих  предметів і курсів та галузі в цілому і з іншими галузями та 

реалізація їх у навчальних програмах;  

- пошук шляхів серйозного розвантаження навчальних програм від зайвої 

інформативності та перехід до нової парадигми оцінки якості та результатів 

освіти; 

- запровадження зазначених вище концептуальних засад у викладання 

предметів природничої галузі під час створення  підручників; 

- визначення підходів до поєднання освітнього потенціалу інноваційних 

технологій навчання і предметного змісту галузі «Природознавство»; 
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- системне запровадження у навчальний процес інтерактивних технологій 

та активних методів навчання; 

- розроблення системи оцінювання, адекватної  меті та завданням галузі 

«Природознавство»; 

- вдосконалення моделі професійної  підготовки вчителя фізики й 

астрономії; 

- розроблення засобів навчання, зокрема електронних, які б відповідали 

меті та завданням фізичної освіти у контексті інноваційних підходів до 

навчання, що дозволяють оптимізувати навчання без шкоди для здоров’я 

дитини; 

- визначення системи короткострокових, середньострокових та 

довгострокових заходів щодо запровадження цих змін на наступні роки; 

- розроблення способів оновлення змісту фізичної і астрономічної освіти 

на профільному рівні освіти на засадах компетентнісного підходу, операційної 

схеми побудови структури предметної компетенції; 

- удосконалення компетентнісно орієнтованої методики навчання фізики й 

астрономії в старшій школі як елементи цілісності та повнофункціональності 

методичної системи навчання предметів природничо-математичного циклу. 

  



65 

 

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

1. Concept of a textboor on Physics /Т.М.Zasyekina // Проблеми сучасного 

підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: 

Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15 (частина 1). – С. 211–223. 

2. Holovko M. The priorities and the main branches in the improvement of the 

natural sciences education at the Ukrainian secondary school / M. Holovko // Univers 

pedagogic. – 2016.– NR 1(49).– 46 – 51.  

3. Holovko M.V. Genesis of the scientific approaches to ensuring the quality 

of a physics textbook for school / M.V. Holovko // Проблеми сучасного 

підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К: 

Педагогічна думка, 2016.– Вип. 16.– 69 – 80.  

4. Аналіз змісту повної загальної середньої освіти // Про зміст загальної 

середньої освіти: Науково–аналітична доповідь / За заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: 

НАПН України, 2015. – С. 68–79.  

5. Величко Л.П. та ін. Великі наукові відкриття / Л.П. Величко, Ю.С. 

Мельник та ін. // Український педагогічний журнал. – Київ: Ін–т педагогіки 

НАПН України, 2016. – № 4. – С. 31–35. 

6. Головко М. Порівняльний аналіз тенденцій розвитку шкільної 

фізичної освіти: європейський досвід та його проекція на вітчизняну систему 

освіти //Педагогічна компаративістика – 2015: трансформація в освіті зарубіжжя 

та український контекст: матеріали наук.–практ. семінару (Київ, 11 червня, 2015 

р.) /Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної.– К.: 

Педагогічна думка, 2015.– С. 62 – 65.  

7. Головко М.В. Розвиток навчальної книги з фізики у період 

становлення Єдиної школи України / М.В. Головко // Проблеми сучасного 

підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред.– О.М. Топузов].– К.: 

Педагогічна думка, 2015.– Вип. 15.– Ч. 1.– С. 116 – 125.  



66 

 

8. Головко М.В. Роль і місце історії вітчизняної методики фізики у 

формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя / М.В. Головко 

//Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали 

конференції, м. Кіровоград, 22–23 травня 2015 року /Відповідальний редактор: 

С.П. Величко.– Кіровоград: ПП «Ексклюзив–Систем», 2015.– С. 109 – 111.  

9. Головко М.В. Ґенеза впровадження інформаційно–комунікаційних 

технологій у фізичній освіті: від комп’ютерної підтримки навчання до 

формування ключових і предметних компетентностей // Інформаційні 

технології і засоби навчання. – 2015. – № 45 (1). – Режим доступу: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1197#. (Видання включено до 

науко метричних баз РІНЦ, Росія; Google Академія, США; 

IndexCopernicus, Польща; African Quality Centre for Journals; Universal Impact 

Factor {UIF}; CiteFactor; Journals Impact Factor (JIF)). 

10. Головко М.В. До проблеми становлення методики фізики як 

навчальної дисципліни // Дидактика фізики як концептуальна основа 

формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця 

фізико–технологічного профілю: збірник матеріалів X Міжнародної наукової 

конференції / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова ред.) та ін.].– Кам’янець–

Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015.– С. 16–17.  

11. Головко М.В. Напрями удосконалення змісту природничої освіти в 

середній школі // Особливості підвищення якості природничої освіти в 

технологізованому суспільстві: тези доповідей Всеукраїнської науково–

практичної конференції (м. Миколаїв, 29 жовтня 2015 року).– Микоаїв: ОІППО, 

2015. – С. 37–40.  

12. Головко М.В. Тенденції модернізації змісту шкільної фізичної та 

астрономічної освіти // Збірник наукових праць  «Педагогічна освіта: теорія і 

практика». – Випуск 18.– Кам’янець–Подільський, 2015.– С. 237 – 242. 

(Видання включено до науко метричної бази IndexCopernicus, Польща).   

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1197
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41030
http://scholar.google.com/citations?user=0iqI-UsAAAAJ&hl
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=2076-8184
http://www.aqcj.org/itlt.html
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.citefactor.org/journal.aspx?query=Information+Technologies+and+Learning+Tools
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=2076-8184


67 

 

13. Головко М.В. Тенденції розвитку змісту шкільної фізичної та 

астрономічної освіти // Науково–дослідна робота в системі підготовки фахівців–

педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: Матеріали V 

Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю.– 

Бердянськ: БДПУ, 2015.– С. 15–17.  

14. Головко М. Система джерельної бази історії методики навчання 

фізики в Україні / М. Головко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник 

наукових праць / Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 

(1–2016). – Ч.2. – Кам’янець–Подільский, 2016.– С. 455 – 461.  

15. Головко М. Внесок професора П.А. Талько–Гринцевича у розвиток 

теорії та методики навчання фізики в Україні / М. Головко // Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / 

[гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. –В. 1.–С. 53 – 61.  

16. Головко М.В. Проблема формування змісту курсу фізики української 

школи в історико–методичному контексті та викликах сьогодення / М.В. 

Головко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.– Випуск 

53: збірник наукових праць /М–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т імені 

М.П. Драгоманова.–Київ: Вид–во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016.–С. 49–56. 

17. Головко М.В. Розвиток критеріальної бази оцінювання підручника 

фізики для загальноосвітньої школи / М.В. Головко // Наукові записки.– Випуск 

9.– Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. 

Частина 2.– Кіровоград: РВВ КДПУ   ім. В. Винниченка, 2016.– С. 92 – 99. 

18. Головко М. Європейські виміри розбудови шкільної фізичної освіти в 

Україні /М. Головко// Україна–ЄС: крос–культурні порівняння в освітніх 

дослідженнях. Матеріали I Міжнародної наукової конференції, 22–23 травня 2017 

р., м. Київ /Ред. Заболотна О.А.–Київ–Дрогобич: «Трек–ЛТД», 2017.–С. 31 – 33. 



68 

 

19. Головко М. Новий зміст фізичної та астрономічної освіти в профільній 

школі: контекст європейських освітніх тенденцій / М. Головко // Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті 

європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей I Міжнародної 

наук.–практ. конференції (Київ, 15 – 16 червня 2017 р.) /Ін–т педагогіки НАПН 

України / За заг. ред. О.І. Локшиної.– К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 37 – 39. 

20. Головко М.В. PISA – 2018 як індикатор стану загальної середньої 

освіти в Україні / М.В. Головко, С.О. Науменко // Український педагогічний 

журнал.– 2017.– № 2. – С. 8 – 20. 

21. Головко М.В. Історіографія вітчизняного підручникотворення з фізики 

та астрономії / М.В. Головко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць 

/ [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов].– К.: Педагогічна думка, 2017.– Вип. 

18.– С. 21 – 34. 

22. Головко М.В. Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: 

роль учителів–новаторів у розбудові шкільної фізичної освіти (1920–1930–ті 

рр.) / М.В. Головко // Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 146 / Чернігівський 

національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко 

М.О.– Чернігів : ЧНПУ , 2017. – С. 25 – 29. 

23. Головко М.В. Становлення курсу загальної фізики вищої школи / М.В. 

Головко // Міжнародна науково–практична конференція «Сучасні проблеми 

фізико–математичної освіти і науки», присвяченої 95–річчю від дня народження 

доктора технічних наук, професора Дущенка Віктора Павловича, 25 – 26 травня 

2017 року. Збірник матеріалів конференції.– К.: Вид–во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2017. – С. 115 – 117. 

24. Головко М.В. Становлення системи фундаментальної та фахової 

підготовки майбутнього вчителя фізики в Україні (1920 – 1930–ті рр.) / 

Фундаментальна підготовка фахівців у природничо–математичній, технічній, 



69 

 

агротехнологічній та економічній галузях: матер. Всеукраїнської наук.–практ. 

конф. з міжнародн. участю, (Мелітополь, 11–13 вересня 2017 р.) / [авт. кол. : 

Благодаренко Л.Ю., Кюрчев В.М., Сосницька Н.Л., Шут М.І. та ін.] – 

Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2017. –– С. 34 – 35.  

25. Головко М.В. Удосконалення системи природничої освіти засобами 

інформаційно–комунікаційних технологій / М.В. Головко //Теорія і практика 

використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали 

Всеукраїнської науково–практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. 

Київ / Укладач: Твердохліб І.А.– Київ: Вид–во НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2017.– С. 65 – 67.  

26. Головко М.В., Крижановський С.Ю., Мацюк В.М. Моделюваня 

віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчаня в 

загальноосвітній і вищій педагогічній школах // Інформаційні технології і 

засоби навчання. — 2015.– № 47(3).– С. 36–48.— Режим доступу : 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1224/923#.VbjnIkDWgpQ.(Вида

ння включено до науко метричних баз РІНЦ, Росія; Google Академія, США; 

IndexCopernicus, Польща; African Quality Centre for Journals; Universal Impact 

Factor {UIF}; CiteFactor; Journals Impact Factor (JIF)).  

27. Головко М.В., Крячко І.П. Модель підручника астрономії для 

профільного рівня // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. 

кол.; голов. ред. О.М. Топузов].– К.: Педагогічна думка, 2015.– Вип. 15.– Ч. 1.– 

С. 127–136.  

28. Засекин Д.А. Компетентностный подход в естественнонаучном 

образовании учеников профильной школы / Evaluarea în sistemul educational: 

deziderate actuale: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internationale, 9-10 noiembrie 

2017, Chişinău / coord, şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun; com. şt.: Ciprian Fartuşnic 

[et al.]. - Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educatiei, 2017 (Tipogr. „Print Caro"). - 

490 p.: fig., tab. – С. 183-186. 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1224/923#.VbjnIkDWgpQ
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41030
http://scholar.google.com/citations?user=0iqI-UsAAAAJ&hl
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=2076-8184
http://www.aqcj.org/itlt.html
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.citefactor.org/journal.aspx?query=Information+Technologies+and+Learning+Tools
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532


70 

 

29. Засєкін Д. О. Принципи добору змісту курсу фізики для профільного рівня 

/Д. О. Засєкін/ Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико–

математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, 2015. – 300 с. 

30. Засєкін Д. О. Добір змісту курсу фізики для профільного рівня 

/ Д. О. Засєкін // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали 

конференції, м. Кіровоград, 22 – 23 травня 2015 року /  відповідальний редактор: С. 

П. Величко. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив–Систем», 2015. – С. 126 – 127. 

31. Засєкін Д. О.  Методологічні поняття розділу «Електродинаміка» в 

підручнику фізики профільного рівня // Проблеми сучасного підручника: зб. 

наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. О.М. Топузов].– К.: Педагогічна думка, 2016. 

– Вип. 17. – 522 с. – С. 131–142. 

32. Засєкін Д.О. Принципи добору змісту курсу фізики для профільного 

рівня / Д.О. Засєкін // Електронний збірник науково-методичних праць 

Рівненського державного гуманітарного університету «Теорія та методика 

вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін» / Відповідальний за 

підготовку збірника до видання: Тищук В.І.–2017.–Випуск 21.– 175 с. – С. 97 – 100. 

33. Засєкіна Т.М. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики в 

основній школі / Т.М. Засєкіна // Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. (Серія: Педагогічні науки). Вип. 127. – Чернігів: 

ЧНПУ, 2015. – С. 59 – 64.   

34. Засєкіна Т.М. Відповідність проекту підручника цілям і завданням 

освіти /Т.Засєкіна// Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; 

наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 16 (частина 

1). – С. 167–178. 

35. Засєкіна Т.М. Компетентнісний потенціал шкільної фізичної освіти 

/Т.Засєкіна// матеріали І Міжнародної науково–практичної конференції, 

присвяченої 100–річчю від дня народження астрофізика Йосипа Самуїловича 



71 

 

Шкловського «Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання» 6–8 

жовтня 2016 року. – Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016.– С. 37–39. 

36. Засєкіна Т.М. Концепція інтегрованого підручника з фізики і 

астрономії / Тетяна Засєкіна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць 

/ [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 

18 (частина 2). – С. 112 – 119. 

37. Засєкіна Т.М. Особливості розроблення підручників з фізики для 

основної і для старшої школи / Т.М. Засєкіна // Електронний збірник науково-

методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету 

«Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних 

дисциплін» / Відповідальний за підготовку збірника до видання: Тищук В.І. – 

2017. – Випуск 21. – 175 с. – С. 13 – 19. 

38. Засекина Т.Н. Особенности преподавания предметов отрасли 

«естествознание» в школах Украины в связи с реформой среднего образования / 

Evaluarea în sistemul educational: deziderate actuale: Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internationale, 9-10 noiembrie 2017, Chişinău / coord, şt.: Lilia Pogolşa, 

Nicolae Bucun; com. şt.: Ciprian Fartuşnic [et al.]. - Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale 

Educatiei, 2017 (Tipogr. „Print Caro"). - 490 p.: fig., tab. – С. 187-190. 

39. Мельник Ю.С. Розв’язування компетентнісно орієнтованих фізичних 

задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Ю.С. Мельник / 

Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної 

і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2015. – 300 с. – С. 185–192. 

40. Мельник Ю.С. Компетентністно орієнтована система задач у 

сучасному підручнику фізики старшої школи / Ю.С. Мельник // Проблеми 

сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – 

К.: Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 22–30. 



72 

 

41. Мельник Ю.С. Комп’ютерне моделювання в процесі розв’язування 

фізичних задач / Ю.С. Мельник // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2015. – №. 7. 

42. Мельник Ю.С. Великі фізичні відкриття / Ю.С. Мельник / Фізика та 

астрономія в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 41–47; № 2. – С. 39–48.  

43. Мельник Ю.С. Особливості вивчення квантової оптики в старшій 

школі / Ю.С. Мельник / Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми 

методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: 

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 312 с. – С. 151–158. 

44. Мельник Ю.С. Система вправ сучасного підручника фізики як засіб 

формування предметної компетентності / Ю.С. Мельник // Проблеми сучасного 

підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К.: 

Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – 552 с. – С. 231–240. 

45. Величко Л.П. та ін. Великі наукові відкриття / Л.П. Величко, Ю.С. 

Мельник та ін. // Український педагогічний журнал. – Київ: Ін-т педагогіки 

НАПН України, 2016. – № 4. – С. 31–35. 

46. Величко Л., Козленко О., Малієнко Ю., Мельник Ю., Надтока О. 

Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів / 

Л. Величко, О. Козленко, Ю. Малієнко, Ю. Мельник, О. Надтока / Біологія і 

хімія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 2–16. 

47. Мельник Ю.С. Компетентнісно орієнтовані задачі історичного змісту в 

курсі фізики загальноосвітньої школи / Ю.С. Мельник / Наукові записки. – 

Випуск 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної 

освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 200 с. – 

С. 87–93. 

48. Мельник Ю.С. Особливості методики формування предметної 

компетентності засобами фізичних задач / Ю.С. Мельник / Електронний збірник 

науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного 

університету «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і 



73 

 

технічних дисциплін» / Відповідальний за підготовку збірника до видання: 

Тищук В.І. – 2017. – Випуск 21. – 175 с. – С. 86 – 90. 

49. Мельник Ю.С. Особливості  методичного апарату компетентнісно 

орієнтованого підручника фізики / Ю.С. Мельник // Проблеми сучасного 

підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К.: 

Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 184–191. 

50. Мельник Ю.С. Діагностика сформованості предметної компетентності 

старшокласників засобами фізичних задач / Ю.С. Мельник / Наукові записки. – 

Випуск 12. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної 

освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 225 с. – 

С. 85–90. 

51. Непорожня Л.В. Особливості природничо–наукової компетентності 

старшокласників та її основні компоненти віку // Вісник Чернігівського 

національного  педагогічного університету імені Т.Г.  Шевченка [Текст],  Вип. 127 

/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. 

ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 260 с. – С. 128–131. 

52. Непорожня Л.В. Трансформація природничої освіти старшокласників: 

сучасний стан та перспективи // Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми 

методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: 

РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015 – 306 с. – С. 291–296. 

53. Непорожня Л.В. Шкільний підручник як засіб формування 

природничо–наукової компетентності старшокласників // Проблеми сучасного 

підручника: зб. наук. пр.[ред..кол.: голов. ред.– Топузов О.М.].–К.: Педагогічна 

думка, 2015.– Вип 15.–Ч.2. – С. 296–303. 

54. Непорожня Л.В. Розвиток природничо–наукової компетентності 

засобами підручника з фізики /Л. Непорожня // Проблеми сучасного підручника 

: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна 

думка, 2016. – Вип. 16 (частина 2). – С. 167–178. 



74 

 

55. Непорожня Л.В. Методичні особливості формування природничо–

наукової компетентності старшокласників на уроках фізики освіти / Лідія 

Непорожня  // Збірник наукових праць / Кам’янець–Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. – Вип.21 (1–2016). – Ч.1. – Кам’янець–Подільський, 2016. – 364 

с. – С. 315–320. 

56. Непорожня Л.В. Тенденції розвитку природничо–наукової 

компетентності старшокласників в контексті європейської освіти/ Лідія 

Непорожня // Збірник наукових праць / Кам’янець–Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред.. 

Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1–2016). – Ч.1. – Кам’янець–Подільський, 2016. – 

364 с. – С. 315–320. 

57. Непорожня Л.В. STEM–освіта як засіб розвитку природничо–наукової 

компетентності школярів / Л.В. Непорожня // Електронний збірник науково-

методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету 

«Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних 

дисциплін» / Відповідальний за підготовку збірника до видання: Тищук В.І. – 

2017. – Випуск 21. – 175 с. – С. 75 – 80. 

58. Непорожняя Л.В. Развитие естественно–научной компетентности 

школьников с использованием STEM–технологий / Evaluarea în sistemul 

educational: deziderate actuale: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internationale, 9-10 

noiembrie 2017, Chişinău / coord, şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun; com. şt.: Ciprian 

Fartuşnic [et al.]. - Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educatiei, 2017 (Tipogr. „Print 

Caro"). - 490 p.: fig., tab. – С. 215-218. 

59. Сіпій В.В. Особливості формування політехнічного складника 

предметної компетентності з фізики учнів підліткового віку // Вісник 

Чернігівського національного  педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 



75 

 

[Текст],  Вип. 127 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. 

Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 260 с. – С. 200–203. 

60. Сіпій В.В. Формування політехнічного складника предметної 

компетентності учнів засобами підручника фізики //Проблеми сучасного 

підручника: зб. наук. пр.[ред..кол.: голов. ред.– Топузов О.М.].–К.: Педагогічна 

думка, 2015. – Вип 15.– Ч.2. – С. 270 – 276. 

61. Сіпій Володимир.  Валідність, технологія, компетентність / В. Сіпій // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – N 3. – С. 34–35. 

62. Сіпій В. В. Професійне самовизначення підлітка за компетентнісного 

підходу до навчання фізики / В. В. Сіпій // Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід // 

Зб. наук. праць  – Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Вип. 44. –  С. 175 –

 178. 

63. Сіпій В.В. Вплив політехнічного складника предметної 

компетентності з фізики на професійне самовизначення школярів/ В. В.Cіпій // 

Електронний збірник науково-методичних праць Рівненського державного 

гуманітарного університету «Теорія та методика вивчення природничо-

математичних і технічних дисциплін» / Відповідальний за підготовку збірника 

до видання: Тищук В.І. – 2017. – Випуск 21. – 175 с. – С. 141–145. 

64. Сіпій В.В. Формування політехнічних умінь в процесі навчання учнів 

основної школи з використанням смартфоні // Наукові записки. –Випуск 11. – 

Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 

5. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2017. 

65. Сипий Владимир. Реализация принципа политехнизма путем 

использования смартфонов в процессе обучения физики // Evaluria in sistemul 

educational: deziderate actuale.– Chisinau: Instititutul de Stiinte ale Educatiei, 2017/– 

C. 241–243. 



76 

 

66. Сипий В. Использование смартфонов в процесе обучения физики 

[Електронний ресурс] / Владимир Сипий/ Кафедра «Наука online».– 2017.– 

Режим доступу http://www.adu.by/ru/glavnaya–stranitsa/1647–ispolzovanie–

smartfonov–v–protsesse–obucheniya–fizike.html. 

 

Методичні рекомендації: 

1. Головко М.В. Експертиза шкільного підручника: коментарі й 

рекомендації експертам. Фізика / М.В. Головко, Т.М. Засєкіна, Л.В. Непорожня 

// Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для 

експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів [посібник] / за заг. ред. О.М. Топузова, Н. 

Б. Вяткіної. – К.: Педагогічна думка, 2016. – С. 99 – 102.  

2. Фізика. 7–11 класи: методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році з коментарем 

провідних фахівців / О.М. Топузов, М.В. Головко, Т.М. Засєкіна та ін. – Харків: 

Видавництво «Ранок», 2016. – 64 с.  

3. Головко М., Засєкіна Т., Засєкін Д., Непорожня Л., Сіпій В., 

Методичний коментар. Навчання фізики у 2017 / 2018 навчальному році: 

особливості та пріоритети / М. Головко, Д. Засєкін, Т. Засєкіна, Л. Непорожня та 

ін. // Фізика: методичні рекомендації МОН України щодо організації 

навчального процесу в 2017 / 2018 навчальному році; оновлені на 

компетентнісній основі навчальні програми для 7-9 класів ЗНЗ, методичні 

коментарі провідних науковців щодо впровадження ідей Нової української 

школи. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 48 с.  

Матеріали конференцій, тези доповідей 

1. Головко М. Проблема модернізації змісту загальної середньої освіти в 

Україні у міжнародних порівняльних дослідженнях та вимогах сьогодення / М. 

Головко // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у 

http://www.adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1647-ispolzovanie-smartfonov-v-protsesse-obucheniya-fizike.html
http://www.adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1647-ispolzovanie-smartfonov-v-protsesse-obucheniya-fizike.html


77 

 

глобалізованому світі: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 червня 2016 р.) / 

Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної.- К.: Педагогічна 

думка, 2016. – С. 97 – 100.  

2. Головко М.В. Становлення методики навчання фізики в середній 

професійній школі України // Дидактичні механізми дієвого формування 

компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних 

спеціальностей: збірник матеріалів XI міжнародної наукової конференції / 

[редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ТОВ 

«Друкарня Рута», 2016.- С. 83 – 85.  

3. Головко Н. Модернизация общего среднего образования в Украине и 

приоритеты формирования содержания школьного курса физики / Н. Головко // 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: Istorie, Performanţe, Personalităţi: Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate aniversării a 75 de ani de activitate,  

20-21octombrie 2016, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa, [et al.]; com. şt.: Aglaida 

Bolboceanu [et al.]. – Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  (Tipogr. 

„Impressum”), 2016. – P/ 211 – 213.  

4. Головко М.В. Формування природничо-наукової компетентності 

старшокласників у процесі навчання фізики // М.В. Головко / Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2017 рік. – К.: Інститут педагогіки, 2017. – С. 234.  

5. Засєкін Д.О. Методика навчання фізики на профільному рівні / Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2014 рік. – К.: Інститут педагогіки, 2015. – С.  289 – 290.  

6. Засєкін Д.О. Добір змісту розділу «Електродинаміка» до підручника 

фізики профільного рівня // Д.О. Засєкін / Анотовані результати науково-

дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. — К.: 

Інститут педагогіки, 2016. – С. 233.  



78 

 

7. Засєкін Д.О. Добір змісту з фізики і астрономії до підручників 

профільного рівня // Д.О. Засєкін / Анотовані результати науково-дослідної 

роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. — К.: Інститут 

педагогіки, 2017. – С. 236.  

8. Засєкіна Т.М. Концептуальні засади розроблення підручників з фізики 

для основної і старшої школи / Т.М. Засєкіна // Дидактика фізики як 

концептуальна основа формування компетентнісний і світоглядних якостей 

майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю: збірник матеріалів Х 

Міжнародної наукової конференції / [редкол.: П.С.Атаманчук (голов.ред.) та 

ін.]. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. –С.20-21. 

9. Засєкіна Т.М. Якість шкільної фізичної освіти у вимірах зовнішнього 

незалежного оцінювання / Т.М. Засєкіна // Особливості підвищення якості 

природничої освіти в технологізованому суспільстві: тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 29 жовтня 2015 

року). – Миколаїв: ОІППО,2015. – С.64-67. 

10. Засєкина Т.М. Формирование ключевых и предметных 

компетентностей учащихся в процессе обучения физики /Т.Засекина/ Materiale 

Conferintei Stiintifice Internationale/ - Chisinau: Institutul de Stiinte ale Educatiel 

(Tipogr. “Impressum”), 2016. – P. 228 – 230. 

11. Засєкіна Т.М. Цілі і завдання курсу фізики і астрономії профільного 

рівня// Т.М. Засєкіна / Анотовані результати науково-дослідної роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К.: Інститут педагогіки, 2017. 

– С. 235.  

12. Крячко І.П.  Особливості формування предметної компетентності 

старшокласників у процесі навчання астрономії // І.П. Крячко / Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2017 рік. — К.: Інститут педагогіки, 2017. – С. 240.  

13. Мельник Ю.С. Критерії сформованості предметної компетентності 



79 

 

старшокласників у процесі розв’язування фізичних задач // Ю.С. Мельник / 

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН 

України за 2016 рік. — К.: Інститут педагогіки, 2016. – С. 234. 

14. Мельник Ю.С. Задачі історичного змісту як засіб формування 

емоційно-ціннісного складника предметної компетентності з фізики / Ю.С. 

Мельник / Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 19–20 травня 

2017 року [відповідальний редактор: С.П. Величко] – Кропивницький: 

«Ексклюзив-систем», 2017. – 110 с. – С. 16–18. 

15. Мельник Ю.С. Особливості формування предметної компетентності 

старшокласників у процесі розв’язування фізичних задач // Ю.С. Мельник / 

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН 

України за 2017 рік. — К.: Інститут педагогіки, 2017. – С. 237.  

16. Непорожняя Л.В. Особенности формирования естественнонаучной 

компетентности старшеклассников на уроках физики /Л.Непорожняя// Materiale 

Conferintei Stiintifice Internationale/ - Chisinau: Institutul de Stiinte ale Educatiel 

(Tipogr. “Impressum”), 2016. – P. 219 – 221. 

17. Непорожня Л.В. Компетентнісний підхід у формуванні змісту 

профільного навчання фізики // Наукові записки. – Випуск 3. – Серія: Проблеми 

методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. ― Кіровоград: 

РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016 – 306 с. – С. 291 – 294. 

18. Непорожня Л.В. Формування природничо-наукової компетентності 

старшокласників у процесі навчання фізики // Л.В. Непорожня / Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2017 рік. — К.: Інститут педагогіки, 2017. – С. 238.  

19. Сіпій В.В. Особливості формування предметної компетентності 

старшокласників у процесі розв’язування фізичних задач // В.В. Сіпій / 



80 

 

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН 

України за 2017 рік. — К.: Інститут педагогіки, 2017. – С. 239.  

20. Сіпій В. Формування ключових компетентностей учнів основної 

школи в процесі навчання фізики з використанням смартфонів. // Тези 

доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Проблеми 

та інновації у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті»– 

Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 


