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ть, наскрізні змістові лінії, технології навчання. 

Об’єкт дослідження:освітнійпроцес зфізики в гімназії. 

Предмет дослідження:методи, форми, засоби, дидактичні умови 

реалізації компетентнісного навчання фізики. 

Мета дослідження:теоретично обґрунтувати і розробити методику 

навчання фізики в гімназії на засадах компетентнісного підходу. 

Методи дослідження: теоретичні: системно-структурний, системно-

функціональний, порівняльно-зіставний, ретроспективний аналіз 

педагогічного досвіду і практики навчання  фізики в освітній діяльності 

гімназії; емпіричні: спостереження, бесіди, опитування, анкетування, 

констатувальний і формувальний експерименти, вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду, аналіз і порівняння результатів експериментально 

навчання. 

Новизна наукових результатів: Виявленоосновні  тенденції розвитку 

вітчизняної і зарубіжної методики навчання фізики, які полягають, 

насамперед, в посилені прикладної спрямованості навчання фізики, 

диджиталізації освітнього процесу. З’ясовано зміст предметної 

компетентності здобувачів гімназійної освіти з фізики та розроблено методи 

оцінювання рівня її сформованості. Визначено дидактичні принципи та 

методичні вимоги до побудови системи компетентнісно орієнтованих  

завдань з фізики, дотримання яких забезпечує прикладну спрямованість 

навчання. Розроблено методику компетентнісно орієнтованого навчання  

фізики з урахуванням внутрішньопредметної і міжпредметної 

інтеграції.Набув подальшого розвитку методичний інструментарій реалізації 

наскрізних змістових ліній, розвитку ціннісного компонента предметної 

компетентності учнів. 

Практичне значення результатів дослідження. Розроблені зміст, 

методики і технології навчання забезпечують якісну фізичну освіту в гімназії 

та формування предметної та ключових компетентностей здобувачів освіти в 
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гімназії за рахунок посилення мотивації, інтересу до вивчення фізики, 

прикладної спрямованості навчальних завдань. 

Соціально-економічний ефект дослідження.Здобуті 

результатизабезпечують перехід від традиційної знаннєво орієнтованої 

методики навчання до _омпетентнісно, що сприяє виробленню відповідних 

ціннісних орієнтацій і здатності застосовувати знання і вміння у реальних 

життєвих ситуаціях. 

Ефективність виконаної роботи підтверджують результати 

педагогічного експерименту.  

Галузь використання – педагогіка; методика навчання; заклади 

загальної середньої освіти; вища та післядипломна педагогічна освіта. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Упровадження Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», Державного стандарту базової середньої освіти, 

Концепції «Нова українська школа» передбачає, що основою змісту, методик 

і технологій навчання фізики є компетентнісний підхід, згідно з яким  

компетентність виступає результативно-діяльнісною характеристикою 

освіти.  

Тенденції розвитку сучасного суспільства, швидка інтеграція в 

європейську економічну й політичну спільноту багато в чому змінили вимоги 

до підростаючого покоління. Перед системою освіти постають завдання 

виховання людини, готової жити у ХХІ столітті, здатної до 

самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації. Школа повинна давати не 

тільки певну суму знань, але й навчити майбутнього фахівця творчо мислити, 

самостійно вдосконалювати, оновлювати та розвивати свої знання.  Знання 

політехнічних основ сучасного виробництва, що інтенсивно розвивається, не 

тільки допоможе молоді швидко опанувати ту чи іншу спеціальність, але й 

зробить її професійно затребуваною та мобільною. Кінцева мета такої освіти 

– вироблення якостей особистості, що дозволяють вільно орієнтуватися в 

сучасному високотехнологічному світі. 

Компетентнісна спрямованість шкільної фізичної освіти зумовлює 

необхідність переорієнтацію освітнього процесу на формування в учнів 

предметної та ключових компетентностей. Тому одниміз ключових  завдань є 

розроблення методичних систем компетентнісно орієнтованого навчання 

фізики, методичних прийомів реалізації наскрізних змістових ліній у 

базовому курсі фізики, системи вправ та завдань для формування та 

виявлення й оцінювання рівнів сформованості предметної компетентності.  

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена наявністю у 

освітньому процесі з фізики гімназії певних суперечностей: 

1) між сучасними вимогами до освіти у формуванні компетентної 

особистості та існуючими проблемами створення відповідного 
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навчального середовища, відбору технологій, форм, методів і засобів 

формування предметної компетентності учнів основної школи з фізики; 

2) між традиційним підходом до оцінки якості навчальних досягнень учнів 

основної школи з фізики і необхідністю створення адекватного сучасній 

парадигмі в освіті теоретично та експериментально обґрунтованого 

науково-дидактичного інструментарію для оцінювання та аналізу рівня 

сформованості предметної компетентності з фізики учнів основної школи; 

3) необхідністю обрання випускником основної школи профілю навчання й 

неготовністю школярів до професійного самовизначення. 

Ці суперечності зумовили актуальність пропонованого дослідження.Їх 

усунення сприятиме підвищенню якості загальноосвітньої підготовки учнів з 

фізики. 

Стан розроблення проблеми. Як засвідчує аналіз досвіду освітніх 

систем багатьох країн, одним із концептуальних орієнтирів для змін в освіті є 

компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його 

запровадження. 

Відомі міжнародні організації, що працюють у сфері освіти, 

підтримують розвиток досліджень, пов’язаних із компетентнісно 

орієнтованою освітою. Серед них – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада 

Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, 

Міжнародний департамент стандартів тощо. 

В освітній практиці України за порівняно короткий термін відбулася 

помітна еволюція цілей освіти, теоретично окреслено її нові характеристики, 

здійснено обґрунтування змісту освіти, зокрема фізичної. У низці 

нормативних документів, які регулюють функціонування освіти (Закон 

України "Про загальну середню освіту", Державний стандарт освіти), 

зазначається, що основною метою освіти в Україні єзабезпечення 

особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, 

потребами на основі навчання протягом життя;  акцентується увага на тому, 

що одним із стратегічних напрямів державної політики у сфері освіти є 
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модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу, якій  сприяє формуванню ключових 

компетентностей, зокрема, уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною 

та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі 

природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, 

громадянська, загальнокультурна, підприємницька та здоров’язбережувальна 

компетентності засобами навчання фізики. Заявлені підходи частково 

реалізовано в "Критеріях навчальних досягнень" з   предметів навчального 

плану загальноосвітньої школи. 

Українські вчені проаналізували досвід зарубіжних країн щодо 

впровадження компетентнісно орієнтованої освіти, виробили підходи щодо 

сутності вихідних понять, визначили перелік ключових компетентностей. 

Значний внесок у дослідженні цієї зробили Н. М. Бібік, М. І. Бурда, 

Л. П. Величко, В. Г. Кремень, О. І. Локшина, О. І. Ляшенко, О. В. Овчарук, 

О. І. Пометун, О. Я. Савченко та ін. Низку публікацій присвячено суті й 

структурі компетентності особистості, що формуються в процесі навчання 

фізики (П. С. Атаманчук, Л. Ю. Благодаренко,  І. В. Бургун, М. В. Головко, 

Т. М. Засєкіна, М. Т. Мартинюк, М. І. Шут, Л. В. Непорожня).   

Методична література пропонуєсистему навчальних цілей для 

визначення рівнів формування компетентностей в процесі навчання фізики, 

зроблено спробу схарактеризувати на основі навчальної програми знання та 

уміння у взаємозв'язку зі ставленням учнів.   З'ясовано, що   визначальною 

ознакою методів навчання, які можна використати для реалізації 

компетентнісного підходу, є активна діяльність учнів як суб'єктів 

педагогічного процесу, зокрема, пріоритетними формами навчання є групова 

й індивідуальна робота.  Зважаючи на теоретико-експериментальний 

характер фізики, значна рольв методиці її навчання надається шкільному 

фізичному експерименту, робляться спроби визначити можливі способи 

упровадження компетентнісного підходу до формування експериментальних 

умінь і навичок учнів.  
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У результаті проведеного дослідження розроблено і реалізовано у 

навчальному й методичному посібниках методику компетентнісно 

орієнтованого навчання фізики в гімназії, принципи, вимоги і критерії 

відбору практико-орієнтованого змісту, наукові засади пропедевтики 

астрономічних знань в курсі фізики. 

Наукове дослідження здійснювалася в три етапи.  

1.Теоретико-моделювальний (01.01.2018–31.12.2018): Уточнено 

пріоритети, мету і завдання компетентнісно орієнтованого навчання фізики в 

гімназії. Встановлено, що основними тенденціями формування та реалізації 

змісту навчання фізики в гімназії є реалізація принципів логічної 

завершеності, стандартизації, диференціації та інтеграції, посилення 

компетентнісної спрямованості, акцентування уваги на формуванні ключових 

компетеностей учнів засобами базового курсу фізики. Підготовлено 

рукописи окремих розділів навчального та методичного посібника. 

2. Експериментально-коригувальний (01.01.2019–31.12.2019): 

Розроблено експериментальні матеріали. Підготовлено рукописи розділів 

навчального та методичного посібника. Експериментально перевірено 

організаційні форми, методи, прийоми і засоби навчання фізики в гімназії в 

умовах реалізації компетентнісного підходу, скориговано їхній зміст за 

результатами апробації. 

3.Узагальнювально-впроваджувальний(01.01.2020–31.12.2020): 

Узагальнено результати дослідження. Упроваджено розроблене науково-

методичне забезпечення навчання фізики у практику роботи гімназії. 

Виявлено соціальний ефект від впровадження результатів наукового 

дослідження 
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Розділ І. Проблема компетентнісно орієнтованого  

навчання фізики в гімназії 

1.1. Постановка проблеми 

Сучасний розвиток   природничої освіти в цивілізованому світі  висуває 

завдання забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними здібностями та потребами на основі навчання протягом 

життя;  організації освіти на засадах компетентнісного підходу, як такого, що 

найбільше відповідає потребам особистості й суспільства в цілому.  

Учасники світового освітнього процесу усвідомлюють важливість цього 

підходу з огляду на необхідність посилення особистісного і практичного 

спрямування   освіти. Виходячи з цього, першорядною метою освіти стає 

формування засобами навчальних предметів компетентної особистості. У 

сучасній ситуації розвитку шкільної освіти в Україні склалися сприятливі 

умови для оновлення змісту й методик навчання, узгодження їх із потребами 

інтеграції до світового освітнього простору. У зв’язку з цим  переглядаються 

освітні стандарти,  предметний зміст,  вимоги до навчальних досягнень учнів 

на засадах формування в них ключових і предметних компетентностей. 

У шкільній практиці навчання  фізики компетентнісний підхід хоч і 

набуває розвитку, але потребує глибокого й різнобічного методичного 

опрацювання, переведення задекларованих теоретичних положень на рівень 

педагогічної конкретизації.  

 У   літературі з компетентнісного підходу компетентності, що 

формуються в процесі вивчення окремих навчальнох предметів 

розглядаються як  підґрунтя ключових компетентностей особистості. 

Водночас,  розуміння компонентів ключових компетентностей, що 

формуються в процесі навчання фізики, та побутує у методичній літературі і 

шкільній практиці,  має значні смислові розбіжності: від  ототожнення зі 

знаннями, уміннями і навичками до надання компетентностям абсолютного 

значення і підпорядкування знань практичному застосуванню.  Аналіз 

засвідчує значну неузгодженість вимог до формування ключових 
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компетентностей засобами навчання фізики, які  визначають різні автори в   

матеріалах із планування уроків, контролю й оцінювання знань. За таких 

обставин зростає роль науково обґрунтованих методичних розробок, де було 

б  конкретизовано сутність, компонентний склад ключових компетентностей 

та способи їх формування в процесі навчання фізики, вимоги до навчальних 

результатів учнів з погляду компетентнісного підходу й способи їх 

досягнення.   

Отже, актуальним є розроблення науково обґрунтованої методики 

реалізації компетентнісного підходу в навчанні фізики, на що й 

спрямовується заявлене прикладне дослідження. 

Результати дослідження орієнтовані на реалізацію оновленого  змісту 

навчання фізики в основній школі, що було виконано науковим колективом у 

результаті попереднього дослідження й відображеного в навчальних 

програмах і підручниках нового покоління.  

Аналіз стану вітчизняної природничої освіти дає змогу окреслити 

проблемне поле дослідження, зумовлене загальними суперечностями: між 

очікуваннями суспільства щодо загальнокультурної природничо-наукової 

підготовки   учнів основної школи і низьким рівнем такої підготовки; між 

задекларованим компетентнісним підходом в освіті і недостатньою 

відповідністю навчальних матеріалів.  

Ми розглядаємо предметні компетентності, що формуються в процесі 

навчання фізики як сукупність ціннісних орієнтацій, знань, умінь, способів 

особистісної чи соціально значущої продуктивної діяльності щодо кола 

об’єктів відповідної науки фізики. Компетентності формуються засобами 

навчального предмета як результат особистісного досвіду учня; є проекцією 

на навчальний предмет компетентностей вищого рівня  загальнопредметних і 

ключових. Володіння предметною компетентністю передбачає здатність учня 

аналізувати ситуацію, приймати рішення, діяти з позицій законів, принципів 

певної науки та відповідати за свої дії.  
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1.2. Загальна концепція дослідження 

Дослідження ґрунтується на таких вихідних теоретичних положеннях. 

1. Компетентності формуються в результаті здійснення пізнавальної 

діяльності щодо об’єктів реальної дійсності, які вивчає предметна галузь. У 

фізиці це фізичні явища,  речовини, поле. 

2. У полі компонентів ключових компетентностей, що формуються 

засобами навчання фізики перебувають загальнокультурні знання з   

предмета, ціннісні установки, що зумовлюють соціальний досвід у даній 

галузі,   фундаментальні проблеми людства й   проблеми повсякденного 

життя, які людина розв’язує  засобами певної науки. У фізиці це основні 

принципи, ідеї, закони, поняття, а також проблеми: енергетична, екологічна, 

продовольча, сировинна, здоров’язбереження.  

3. До сфери ключових компетентностей з позицій формуваня їх 

засобами навчання фізики належать способи діяльності в даній галузі, що у 

навчанні з предмета виражаються в уміннях і навичках, зокрема з 

лабораторного експерименту, обробки інформації тощо. 

Компетентнісна спрямованість шкільної природничої освіти  потребує 

перезавантаження традиційної методичної системи навчання фізики в 

основній школі, переорієнтації   на формування компонентів 

компетентностей в процесі навчання фізики  як підґрунтя  ключових 

(метапредметних) компетентностей, які є життєво важливими загалом, а 

зокрема для самовизначення учнів і продовження навчання у старшій школі.  

Розроблення методики навчання фізики на компетентнісній основі в 

основній школі   спрямовано на перспективу і може мати продовження в 

дослідженнях методичних проблем старшої профільної школи. 
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1.3. Мета, завдання, наукова новизна і практичне значення дослідження 

Мета дослідження:теоретично обґрунтувати і розробити методику  

навчання фізики в основній школі на засадах компетентнісного підходу. 

Завдання дослідження.  

  1. Науково обґрунтувати використання компетентнісного підходу в 

навчанні фізики, зокрема: визначити сутність, компонентний склад та 

предметне поле формування ключових компетентностей з позицій навчання 

фізики, форми, методи, засоби навчальної діяльності.   

 2. Визначити вимоги до навчальних результатів учнів з погляду 

компетентнісного підходу,   способи та критерії досягнення цих результатів у 

навчанні фізики.  

3.З’ясувати психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісно 

орієнтованого навчання  учнів. 

4.Розробити й експериментально перевірити  методичне забезпечення 

курсу фізики основної школи. 

Об’єкт дослідження: навчальний процес з фізики в основній школі.  

Предмет дослідження: методи, форми, засоби, умови реалізації 

компетентнісного навчання фізики. 

Методи дослідження: 

а) теоретичні –  аналіз, порівняння  з метою з’ясування стану 

досліджуваної проблеми; систематизація, узагальнення   з метою визначення 

концептуальних засад дослідження, обґрунтування пропонованої методики; 

 б) емпіричні – спостереження, анкетування, бесіди, опитування, 

контрольні зрізи для встановлення результатів навчальної діяльності учнів;  

педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності розробленої 

методики; 

в) статистичні – для перевірки об’єктивності й валідності здобутих 

результатів. 

Експериментальна база.Заклади загальної середньої освіти 

(спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням 
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предметів природничого циклу Подільського району м. Києва, ліцей 

«Престиж», Великодимерський ліцей Броварської районної державної 

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

міської ради). 

Основні результати НДР. 

Уперше: 

обгрунтовано, що відповідність методики навчання фізики 

особливостям компонентів навчальної діяльності учнів (мотиваційному, 

змістовому, процесуально-операційному, прогностичному) та розробленим 

принципам і критеріям добору змісту сприяє підвищенню мотивації, інтересу 

до вивчення фізики, активізації навчально-пізнавальної, дослідницької, 

проектної діяльності; 

розробленоорганізаційні форми і методи навчання фізики з 

урахуванням сучасних вимог до навчального процесу та його методичного 

забезпечення: інтегрованість; інтерактивність; 

мультимедійність;диференціація завдань. 

Удосконалено складові методики і технологій. 

Методики: 

 змішаного навчання (передбачає співпрацю – рольові ігри, 

дослідницькі проекти, експерименти, групові завдання тощо); 

інтегрованого підходу до добору змісту навчальних посібників 

(забезпечується введенням узагальнюючих понять сучасної фізики, які дають 

змогу з єдиних наукових позицій трактувати основні фізичні поняття; 

посиленням внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків); 

прикладної спрямованості навчання (забезпечується відповідністю 

навчального матеріалу процесу застосування фізики на практиці). 

Технологій: 

побудови системи завдань з урахуванням їх варіативності (за видами, 

характером, поданням умови, взаємозв’язками між компонентами умови і 

вимоги, способами розв’язування, підвищенням рівня складності); 
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розвитку вмінь розв’язувати задачі практичного змісту (орієнтована на 

етапи: формалізації, розв’язування задачі у межах побудованої моделі, 

інтерпретації одержаного результату).  

Набули подальшого розвиткуметодичні засади навчання фізики:  

 Орієнтація на прикладний характер фізики. Передбачає: виділення 

конкретних ситуацій, явищ, для опису яких використовуються фізичні 

поняття, факти, моделі;застосування методу моделювання для вирішення 

фізичних завдань; вироблення вмінь досліджувати фізичніявища і процеси, їх 

моделі та проводити експерименти із використанням інформаційних 

технологій; збільшення питомої ваги прикладних текстових задач, задач на 

моделювання фізичних явищ і процесів та експериментальних завдань. 

 Використання емпіричного досвіду учня, наочно-інтуїтивного підходу 

у навчанні. Включає: дедукцію і абстрактність матеріалу спирається на 

наочність і фізичну інтуїцію учнів; орієнтацію на засвоєння оперативних 

знань (як діяти в конкретних ситуаціях, щоб досягти поставленої мети); 

використання конструктивного підходу до визначення понять дає змогу 

усвідомити процес створення відповідного фізичного об’єкта.  

Укрупнення навчального матеріалу:систематизація і паралельне 

вивчення аналогічних понять, фізичних явищ та процесів; груп завдань із 

спільними чи аналогічними способами розв’язання(інфографіка, таблиці, 

графіки, діаграми, гістограми, схеми, класифікації), що покращує 

розв’язування задач, зокрема практичного змісту. 

Візуалізація навчальних текстів. Підтверджена ефективність 

використання структурних граф-схем, які моделюють та інтерпретують 

результати, зв'язки між фізичними величинами, явищами). Використання 

структурних схем сприяє виробленню в учнів загального підходу до 

розв’язання фізичних задач. 

Обгрунтовано, що успішнеформуванняпредметної і ключових 

компетентності потребує посилення прикладної спрямованості змісту фізики.  
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Методикакомпетентнісно орієнтованого навчання фізики  у класах із 

поглибленим вивченням  (забезпечується упровадженням елементів STEM-

освіти, розкриттям фізичних основ сучасної техніки й технологій через 

наскрізне проникання у цільовий, змістовий, процесуальний й контрольно-

оцінний компоненти,  введенням окремого розділу «Фізика – основа техніки 

й технологій», збільшення частки самостійної роботи учнів як специфічного 

виду діяльності, що реалізовує потребу особи в саморозвитку, і як умову 

розвитку пізнавальних здібностей і пізнавальної самостійності як цінної 

особистісної якості, нових засобів  навчально-методичного та організаційно-

педагогічного забезпечення навчання фізики, які покликані допомогти 

вчителю сформувати в учня потребу оволодіти не тільки поглибленим 

змістом предмета, а й умінням узагальнювати вивчене, перевіряти 

достовірність знань, застосовувати їх у тій чи іншій конкретній ситуації, 

виявляти свою компетентність, створення умов для організації діяльності 

спрямованої на професійне самовизначення учнів, розвиток інтересів, 

здібностей, пізнавальних та практичних умінь, які будуть обумовлювати 

адаптацію учнів до наступного навчання та життя). 

Практичне значення результатів дослідження. Розроблені зміст, 

методики і технології навчання забезпечують якісну фізичну освіту в гімназії 

за рахунок посилення мотивації, інтересу до навчання, прикладної і творчої 

складових у змісті фізичної освіти. 

Соціальна ефективність дослідження.Здобуті 

результатизабезпечують перехід від традиційної знаннєво орієнтованої 

освітньої парадигми до компетентнісної, що сприяє виробленню відповідних 

ціннісних орієнтацій і здатності застосовувати знання і вміння у реальних 

життєвих ситуаціях.  
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РОЗДІЛ ІІ. Результати наукового дослідження 

2.1 Поняття про предметну компетентність з фізики учнів основної 

школи 

Навчання фізики в закладах загальної середньої освіти України є 

важливим компонентом загальноосвітньої і професійної підготовки молоді, 

неперервної освіти, що забезпечує широкі можливості для інтелектуального 

розвитку особистості, вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

фактами, подіями та явищами. 

На нашу думку, предметна компетентність з фізики може бути 

розглянута як ресурс діяльності, та як її результат (рис. 1.2). З точки зору 

ресурсу діяльності особистості (верхня частина схеми) компонентами 

предметної компетентності є: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 

особистісний. Проте, оскільки компетентність є особистісною 

характеристикою, то виміряти її сформованість за цими компонентами 

складно.  

Рис. 1.2. Структура предметної компетентності учня 
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У шкільній практиці та у Державному стандарті базової та повної 

загальної середньої освіти компетентність учня розглядаються як результат 

діяльності (нижня частина схеми). Відповідно оцінюючи компетентність слід 

оцінити сформованість її компонент, як результатів діяльності: знань, умінь, 

ціннісних ставлень та набутого учнем досвіду практичної діяльності та 

психічних якостей особистості.  

Такий підхід цілком узгоджуються з визначенням поняття предметна 

компетентність зазначеним у Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти «Предметна (галузева) компетентність – набутий 

учнями  процесі навчання досвід специфічної для певного предмета 

діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових 

знань». 

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти у 2012 році була розроблена навчальна програма з фізики 

для 7–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка зазнала 

розвантаження у 2016 та оновлення у 2017 році відповідно до положень 

концепції «Нова українська школа». В оновленій пояснювальній записці до 

навчальної програми  розкрито можливості предмету у формуванні ключових 

компетентностей учнів і зазначено, що такі ключові компетентності, як 

вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і 

здорове життя, соціальна та громадянська компетентності, можуть 

формуватися відразу засобами всіх навчальних предметів і є 

метапредметними. Їх виокремлено як наскрізні змістові лінії: «Екологічна 

безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і 

безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», що відбивають 

провідні соціально й особистісно значущі ідеї, які послідовно розкриваються 

у процесі навчання і виховання учнів. Наскрізні змістові лінії є засобом 

інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, 

опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій 

учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. 
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Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному 

трактуванні навчального змісту тем і не передбачає будь-якого його 

розширення чи поглиблення. У рубриці програми «Зміст навчального 

матеріалу» виокремлено питання, що вивчаються у фізиці й належать до 

наскрізних змістових ліній. 

Таким чином, ми  можемо констатувати, що  реалізація 

компетентнісного підходу у навчанні фізики в основній школі, полягає у 

формуванні предметної компетентності учнів одночасно з формуванням 

ключових компетентностей. Ці процеси мають бути методично і дидактично 

узгодженими починаючи від відбору змісту навчання, закінчуючи етапом 

оцінювання рівня сформованості відповідної компетентності.  

Компетентність як предметна, так і ключова є динамічним і  

полікомпонентним утворенням особистості, що набувається в процесі 

навчально-пізнавальної діяльності. 

2.2 Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів гімназії в 

процесі формування компетентностей з фізики 

Важливими структурними компонентами компетентності є знання, 

уміння, цінності і досвід практичної діяльності учнів. Оскільки 

компетентності формуються саме в процесі діяльності людини, то 

невід’ємним елементом методики компетентнісно орієнтованого навчання 

фізики в гімназії є організація відповідної навчально-пізнавальної діяльності. 

Успішне формування компетентностей залежить від того, що і як 

вивчатимуть учні, а отже від вибору змісту, запропонованих форм і методів 

навчання. 

У процесі реалізації компетентнісно орієнтованої методики пізнавальна 

діяльність учнів гімназії має бути організована як відповідно до 

загальнопредметних цілей навчання, так і до цілей формування ключових та 

предметної компетентностей, що передбачає виконання таких дидактичних 

умов: 
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 поєднанняурочної йпозаурочної формнавчання 

(формуваннякомпетентностейнеповиннообмежуватисялишеуроком, 

йогослідздійснюватийпідчаспроведенняекскурсій, навчально-

практичнихконференцій, фізичних практикумів, вивченняелективнихкурсів, 

виконаннярізноманітнихдомашніхекспериментівтощо); 

 спрямованістьформ і методівнавчально-пізнавальної діяльності 

наформуванняскладниківключових і предметної компетентностей (знань, 

умінь, цінніснихорієнтацій та досвідупрактичної діяльності); 

 практичну значущістьзавдань, запропонованихучням (зв’язок 

ізжиттям, повсякденноюдіяльністю), їхміжпредметний і проблемно-

творчийхарактер, 

спрямованістьодночаснонаформуваннясистемикомпетентностей; 

 різноманітністьформ і методівнавчання (лабораторні роботи, 

завдання-практикуми, методпроектівта ін.) 

зметоюзабезпеченнясвободивиборупевноговидудіяльності, 

змістуйобсягунавчальногоматеріалувідповіднодоосвітніхпотребучнів, 

щовикликає інтересдонавчання та підвищує пізнавальнуактивність; 

 високий рівеньсамостійності виконаннязавдань. 

Проведення навчальних конференцій сприяє формуванню в учнів 

уміння самостійно працювати з додатковою літературою, отримувати 

навчальну інформацію з різних джерел, обробляти й структурувати її, 

складати план публічного виступу і створювати відповідні презентації. Під 

час проектування конференції розвивається інтерес до опрацювання науково-

популярної літератури, вивчення позапрограмного навчального матеріалу. 

Участь у семінарах надає можливість розвивати навички самостійного 

здобуття знань, виховувати волю, працьовитість, підвищувати інтерес до 

вивчення фізики. Готуючись до семінару, школярі навчаються опрацьовувати 

наукову літературу, планувати виступ, лаконічно висловлювати думку. 

Відмінність семінарів від навчальних конференцій полягає в тому, що на них 

передбачається поєднання загальних співбесід із окремими заздалегідь 
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підготовленими доповідями і повідомленнями. Розпочинати готувати учнів 

проведенню семінарів доцільно в гімназії, так як під час навчання в ліцеї 

вони вже повинні мати певний рівень самоорганізації й самоосвіти. Учитель 

заздалегідь оголошує тему майбутнього семінару і список літератури, який 

учні обов’язково доповнюють іншими джерелами. 

Екскурсія – це така форма організації навчально-пізнавальної 

діяльності, у якій поєднується навчання з реальним життям. У процесі 

безпосереднього спостереження забезпечується ознайомлення із предметами 

і явищами навколишнього світу. Об’єктами екскурсій можуть бути наукові 

лабораторії, електростанції, музеї, промислові підприємства, конструкторські 

бюро тощо. Відвідування музеїв і підприємств потребує дисциплінованості, 

уважності, уміння спостерігати, задавати запитання, аналізувати, складати 

звіт тощо.  

Навчальні дискусії відіграють важливу роль у формуванні ціннісних 

орієнтацій учнів. Головне їхнє призначення – стимулювання пізнавального 

інтересу, залучення до активного обговорення різних поглядів щодо 

вирішення певної природничо-наукової проблеми, спонукання до 

усвідомлення різноманітних методологічних підходів у навчанні, 

аргументації опонентської і власної позиції.  

У процесі дискусії здійснюється становлення ціннісного складника 

ключових і предметної компетентностей: усвідомлення значущості інформації 

в житті людини, важливості людського здоров’я і довкілля, ставлення до 

здоров’я й до знань як до цінності та ін. 

Ефективно проведена дискусія має значну навчальну й виховну 

цінність: сприяє усвідомленому вирішенню проблеми, умінню 

обґрунтовувати власну позицію, зважати на думку інших. 

Метод проектів – спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, який дає змогу залучати їх до вивчення фізики за умови, що вибраний 

проект є посильним і в процесі роботи над ним вони отримають корисні 

практичні знання, вміння та навички. Під час проведення дослідження, 
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виконання проекту, школярі демонструють обізнаність у галузі природничих 

наук, техніки і технологій.  

Особливу роль у формуванні компетентностей у галузі природничих 

наук, техніки й технологій відіграють домашні експериментальні завдання з 

використанням побутових приладів. Виконання таких завдань дає змогу 

формувати в школярів знання й уміння, потрібні для розуміння 

функціонального призначення технічних пристроїв і процесів, користування 

вимірювальними приладами, а також уміння планування й проведення 

самостійних експериментальних досліджень. 

2.2. Тенденції розвитку політехнічної освіти (STEM-освіти) в сучасних 

умовах навчання фізики в основній школі 

Раціональний відбір змісту прикладного фізико-технічного матеріалу 

дає можливість підсилити політехнічну спрямованість навчання фізики, 

сприяє формуванню ключових та політехнічного складника предметної 

компетентності учнів основної школи з фізики. 

На нашу думку знання фізичних принципів роботи сучасної техніки 

необхідне усім, незалежно від вибору майбутньої професії, оскільки ці 

знання дозволяють розуміти механізм роботи того чи іншого пристрою й, 

відповідно, безпечно його використовувати. Наприклад, знання принципів 

роботи кондиціонера, мікрохвильової печі або автоматичної пральної 

машини дозволяє їх правильно розмістити в приміщенні й експлуатувати без 

шкоди для здоров’я людини. 

Необхідність політехнічної освіти також обумовлена ситуацією на 

ринку праці, де не вистачає висококваліфікованих технічних спеціалістів. 

Водночас надлишок спеціалістів гуманітарного профілю (юристів, 

економістів тощо) створює значну проблему при їх працевлаштуванні й 

соціальну напругу на ринку праці. Висока  рухливість  трудових  функцій 

сучасного робітника вимагає розширення і поглиблення змісту політехнічної 

освіти шкільної молоді шляхом глибокого аналізу проблем економіки, 

екології та управління і введення їх у зміст освіти і навчання. 
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Необхідність відновлення політехнічної  освіти  школярів  зумовлена  

дією  двох чинників, а саме: необхідністю ознайомлення молоді з 

виробництвом як важливим боком навколишнього світу, а також із дією 

закону зміни праці, що постійно ставить значну кількість працівників перед 

проблемою опанування новою професією внаслідок об’єктивної зміни у 

структурі виробництва. Усяка рухливість трудових функцій сучасного пра-

цівника пов’язана не тільки з переходом до іншого виду праці, а й постійною 

зміною умов діяльності на кожному робочому місці. 

В реалізації принципу політехнізму й професійної орієнтації під час 

навчання фізики є певна специфіка, що визначається орієнтацією курсу на 

майбутню професію. При відборі змісту загальноосвітнього курсу на 

майбутню професію. Важливим є формування індивідуальних освітніх 

траєкторій учнів, що враховують їх професійний вибір. 

Не можна, звичайно, ставити за мету, щоб упродовж навчання в 

загальноосвітній школі її випускник одержав знання всіх конкретних   

сучасних виробництв і оволодів відповідними професійними вміннями і 

навичками. Цього практично не можна здійснити та й у цьому немає ніякої 

потреби. Але, ХХІ ст. – століття технологізоване, і випускник 

загальноосвітньої школи повинен вільно орієнтуватися у сучасному 

виробництві, у світі сучасних професій. Лише за таких умов він зможе 

виробити свою життєву програму, життєву стратегію і з успіхом реалізувати 

її. 

Щоб робітники могли швидко оволодівати технікою, що постійно 

удосконалюється, вони повинні мати широкий політехнічний світогляд і 

володіти всебічною рухливістю функцій. За час свого трудового життя кожна 

людина 2–5 разів змінює вид трудової діяльності і професію. І щоб легко 

адаптуватися у такі зміни, вона має бути до них готова не тільки 

психологічно, а й професійно.  

Досягнення високого рівня соціального та економічного розвитку 

країни, її інтеграція в європейське співтовариство, підвищення 
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конкурентоздатності на світовому ринку можливе лише у тому випадку, 

якщо її економіка базується на сучасних технологіях. Розвиток суспільства 

значною мірою залежить від рівня розвитку матеріального виробництва й 

сфери послуг, що, в свою чергу, неможливе без використання сучасної 

техніки. 

Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на 

технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й 

педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток 

особистості. Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку 

природничо-математичної освіти є система навчання STEM. STEM-освіта – 

це об'єднання наук, спрямованих на розвиток нових технологій, на 

інноваційне мислення, на забезпечення добре підготовлених інженерних 

кадрів.  

Сьогодні в багатьох країнах поняття STEM-освіти все активніше 

впроваджується у різні освітні програми, створюються STEM-центри, 

проводяться міжнародні конференції тощо. Водночас, у STEM-освіту 

активно включаються творчі, мистецькі дисципліни, об'єднані загальним 

терміном Arts. Дисциплінами-лідерами в Arts є промисловий дизайн, 

архітектура та індустріальна естетика. 

Впровадження напрямів STEM-освіти передбачає забезпечення умов 

для інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, 

виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, 

творчість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками 

соціального прогресу. 

Ми у своєму дослідженні  дотримуємося думки, що STEM-освіта може 

бути аналогом політехнічної освіти, і зважаючи, що саме STEM-освіті 

належить особлива роль в реалізації компетентнісного підходу,  на цій основі 

ми добирали організаційні форми навчання фізики, які є найбільш 

ефективними у процесі формування політехнічного складника предметної 

компетентності.  
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Ще один аспект, який ми виокремлюємо у своєму дослідженні, це 

ставлення «людина-техніка». Сучасна техніка (з філософської точки зору) – 

це технічні знання, пов’язані з розвитком науки, також «техніка» може 

трактуватись як сукупність технічних пристроїв та об’єктів. Техніка 

задовольняє потреби людини, спрощує її життя. Проте часто техніка 

наносить шкоду не лише окремій людні, а й людству в цілому. 

2.3 Реалізація наскрізних змістових ліній у навчанні базового курсу 

фізики 

Будуючи методику  реалізації наскрізних змістових ліній ми маємо 

врахувати два аспекти: загальношкільний, що полягає в цілісному процесі 

організації освітнього середовища в закладі освіти (гімназії), і 

внутрішньопредметний – у процесі навчання фізики. Педагогічні колективи 

закладів освіти плануючи освітній процес мають змогу зафіксувати загальні 

підходи до реалізації наскрізних змістових  ліній в освітній програмі закладу.  

Організуючи освітній процес безпосередньо на уроці учителі можуть 

обирати ті форми, методи, засоби й прийоми навчання, які є найбільш 

доречними й ефективними у кожному конкретному випадку. Роль 

навчальних предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить 

від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою. 

Сучасна методика орієнтує вчителя передусім на практичні методи, а саме: 

ситуаційний, метод проектів, проблемних завдань, діалогічної взаємодії, 

метод гри та ін.. Найбільший особистісно-розвивальний ефект під час 

навчання мають проблемні ситуації, світоглядні парадокси, ситуації 

подолання буденності, пізнавальні завдання, дидактичні ігри, завдання з 

життєво-практичним змістом, висування гіпотез, рефлексія логіки викладу, 

конструювання прикладів тощо.  

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках фізики передбачає 

посилення уваги до певних аспектів, відповідної інтерпретації змісту тем як в 

теоретичному змісті, так і під час практичної роботи, розв’язування задач, 



 28 

виконання проектів. Як уже було зазначено, наскрізні змістові лінії були 

уведені до навчальних програм уже після того, як надруковано підручники з 

фізики для 7-9-х класів. Проте це не означає, що у підручниках відсутній 

матеріал, який би можна було використати для реалізації змістових 

наскрізних ліній, адже останні співвідносяться з ключовими 

компетентностями, формування яких є ключовою парадигмою сучасного 

освітнього процесу. Формування ключових компетентностей засобами 

підручниками є одним із критеріїв конкурсних відборів підручників з фізики 

у 2015, 2016, 2017 рр.  

До того ж  більшість наукових досліджень, методичних розробок 

зосереджено на проблемі реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу у 

процесі навчання.  

На основі узагальнення й систематизації наявного методичного 

доробку учителів, й методистів, апробації нових розробок в 

експериментальних закладах Інституту педагогіки, науковці відділу 

біологічної, хімічної й фізичної освіти Інституту педагогіки розробили 

методичні рекомендації реалізації наскрізних змістових ліній на уроках 

фізики в 7-9-х класах гімназії. 

2.4 Розв’язування фізичних задач як складова методики формування 

компетентностей 

Методологічною основою формування сучасного змісту навчання 

фізики в 7–9-х класах є посилення його цільової та компетентнісної 

спрямованості, а важливою умовою реалізації – створення та впровадження 

методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання, яка 

забезпечувала б становлення складників ключових та предметної 

компетентностей. 

Цільовий, змістовий, процесуально-діяльнісний, результативно-

діагностувальний компоненти розробленої системи пов’язані між собою, кожний 

із них впливає на наступний і визначає його зміст. Цільовий – містить розмаїття 

цілей – від головної мети компетентнісно орієнтованого навчання до конкретних 
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завдань розвитку потреб, інтересів, цінностей, досвіду навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Змістовий – подано компетентнісно орієнтованими 

проблемами, що розв’язуються засобами базового курсу фізики. У процесуально-

діяльнісному – відображено взаємодію вчителя й учнів, їхню співпрацю, 

організацію й управління процесом формування компетентностей. 

Результативно-діагностувальний компонент містить критерії, показники, рівні 

сформованості та очікувані результати. 

Оскільки цільовий компонент визначає навчальні орієнтири для 

відповідного рівня шкільної фізичної освіти, основою цілепокладання 

базового курсу має стати конкретизація на рівні цільових настанов 

компонентів предметної (відповідні знання, уміння, навички й ціннісні 

орієнтації) та ключових компетентностей (комунікативної, математичної, 

інформаційно-цифрової, екологічної грамотності й здорового способу 

життя). 

Функціональність процесуального складника методики навчання 

реалізується шляхом організації такої навчальної діяльності, у процесі якої 

зусилля її суб’єктів спрямовано на створення умов формування відповідних 

компетентностей, забезпечення можливостей самостійної роботи, набуття 

навичок розв’язувати якісні й кількісні фізичні задачі, планувати та 

проводити експеримент, здійснювати самоконтроль. 

Домінуючим компонентом методичної системи навчання фізики в 

гімназії є розв’язування задач різних типів, які можна ефективно 

використовувати на всіх його етапах як метод засвоєння, закріплення, 

перевірки й контролю теоретичних знань, засіб набуття практичних умінь 

(експериментування, конструювання, моделювання), навичок професійного 

самовизначення, реалізації принципу політехнізму, екологічного й 

економічного виховання. Розв’язуючи подібні задачі, учні здобувають знання, 

необхідні для успішного навчання в профільній школі, закладах вищої освіти 

фізико-математичного, природничого й технологічного спрямування.  
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Розв’язування компетентнісно орієнтованих задач сприяє засвоєнню 

знань про стан навколишнього середовища, сферу застосування фізичних 

законів, розумінню органічної єдності людини та природи, цілісності 

наукової картини світу, етапів пізнавальної діяльності, формуванню фізичних 

понять, використанню здобутих знань під час дослідження різноманітних 

природних явищ і процесів, практичного застосування відповідних законів і 

закономірностей у технічних пристроях, на виробництві, різних сферах 

життєдіяльності людини, виявленню ставлення до ролі фізичних знань у 

житті людини, суспільному розвитку, техніці, становленні сучасних 

технологій.  

Оскільки розв’язування задач є одним із засобів формування 

компетентностей, то потрібно акцентувати увагу учнів на аналізі якісної 

сторони фізичних явищ, властивостей тіл, речовини, процесів, розкривати їх 

сутність, висувати та обґрунтовувати гіпотези. 

Задачний підхід у навчально-виховному процесі гімназії потребує 

переорієнтації методики навчання від розгляду окремо взятої фізичної задачі 

до дослідження i використання їх локальної системи (практикуму), зміну її 

статичного характеру як гносеологічного конструкту на динамічний 

(застосування генетичного підходу до задачної ситуації), комплексний підхід 

до етапів розв’язування, перехід від формалізованих до логіко-психологічних 

операторів розв’язку в мисленнєвій діяльності учнів, структурування систем 

задач за дидактичними принципами диференційованого, профільного й 

компетентнісно орієнтованого навчання. 

З метою організації навчального процесу на основі застосування 

задачного підходу у кожному розділі базового курсу фізики створено 

систему спеціальних рівневих задач, зміст яких відповідає конкретному 

профілю і є цікавим та доступним учням, розроблено відповідні методи і 

способи їх розв’язування, побудовано навчальну діяльність у формі 

постановки і розв’язування навчально-пізнавальних задач компетентнісного 

спрямування. 
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Доведено, що такий підхід дає змогу максимально наблизити питання 

фізичної науки до сфери інтересів учнів, проілюструвати на конкретних 

прикладах впровадження теоретичних фізичних знань в обраній ними галузі, 

підтвердити універсальність фундаментальних законів природи, застосувати 

єдиний підхід до тлумачення наскрізних понять (енергія, маса, рівноважний 

стан, оборотні й необоротні процеси тощо). 

Учні гімназії засвоюють саме поняття «задача», усвідомлюють значення 

задач в житті, науці, техніці, вчаться класифікувати та складати їх. На уроках 

вони вивчають різні методи розв’язування фізичних задач: вибір системи 

відліку, віртуальних переміщень, дзеркальних відображень, моделювання та 

інші. Під час розв’язування особлива увага надається послідовності виконання 

дій, аналізу фізичного явища, обґрунтуванню отриманого результату. Учні 

вчаться використовувати задачі, які пов’язані з їхніми професійними 

інтересами та міжпредметного змісту. У процесі розв’язування систематично 

здійснюються світоглядні та методологічні узагальнення, враховуються 

потреби суспільства, знання історії фізики, значення математичних 

перетворень та ін.  

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». 

На основі системи фундаментальних понять сформулюємо означення 

компетентнісно орієнтованої задачі як фізичного явища, у якому невідомі 

певні зв’язки й величини і яка розв’язується за допомогою логічних 

умовиводів, математичних дій та експерименту з урахуванням законів 

фізики. 

Компетентнісно орієнтована – це навчально-пізнавальна задача, 

максимально наближена за змістом до життєдіяльності людини й містить 
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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 

розв’язання конкретних практичних проблем. Зміст компетентнісно 

орієнтованої задачі має забезпечити цілісний цикл навчально-пізнавальної 

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

Тому вона, як правило, сприяє створенню проблемних ситуацій двох видів: 

перший – усвідомлення учнем того, що в його суб’єктному досвіді відсутній 

потрібний спосіб розв’язання (діяльнісна проблема); другий – усвідомлення 

того, що в нього недостатньо знань для розв’язання поставленої задачі. 

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. 

Розв’язування будь-якої задачі пов’язане з дослідженням стану 

відповідної фізичної системи, об’єкти і процеси якої характеризуються 

певними параметрами й величинами. Якщо система складається з одного 

елемента, то її механічний стан визначається координатами і складовими 

імпульсу. 

Процес зміни положення або стану системи називається фізичним явищем. 

Під час його аналізу з’ясовуються властивості ідеальних об’єктів, способи й 
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результати взаємодії. Будь-яке фізичне явище характеризується зміною 

взаємопов’язаних величин і параметрів, що відображається в певному фізичному 

законі.  

Навчання розв’язувати компетентнісно орієнтовані задачі означає 

оволодіння учнями 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, становлення наукової культури, здатність до аналізу і синтезу, 

вміння використовувати математичні й обчислювальні технології, готовність 

застосовувати знання на практиці, навчатися самостійно, усвідомлювати 

значущість отриманих результатів. 
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