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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Пріоритетними завданнями освітньої 

політики України є підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в 

нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції в 

міжнародний освітній простір. Стратегічні напрями розвитку освіти в Україні 

визначені Національною доктриною та конкретизовані Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державною 

цільовою соціальною програмою підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2015 року. Зокрема, до цих напрямів 

віднесено модернізацію структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу.  

Компетентність як результат навчання визначена Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти, де пріоритетними 

визнано особистісно зорієнтований, компетентнісний та діяльнісний підходи, 

що реалізовані в освітній галузі як складові змісту загальної середньої освіти. 

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість навчально-виховного 

процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані 

ключові, міжпредметні і предметні компетентності. 

Проблема переходу школи на компетентнісну освіту ґрунтовно 

досліджена в педагогічній науці: на рівні загальних положень І. Зимньою [91, 

93], В. Кальнеєм [271], В. Краєвським [108], О. Овчарук [154], О. Пометун 

[184, 185, 186], І. Родигіною [194, 195, 196], О. Савченко [199], 

А. Хуторським [235, 236, 237, 238], С. Шишовим [271] й ін; на рівні загальної 

методики навчання фізики розкривалась П. Атаманчуком [6, 239], 

С. Величком [41], С. Гончаренком [68], В. Заболотним [84], О. Ляшенком 

[142], В. Шарко [249, 253, 254, 261], М. Шутом [84, 239] та ін.; на рівні 

організації навчального процесу з фізики в основній і старшій школі 

досліджувалась І. Бургун [29, 30, 31, 32, 33], Ю. Галатюком [55, 58, 61], 

Н. Єрмаковою [77, 78, 79], О. Пінчук [174, 175, 176, 177, 178, 179], 
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В. Савченком [70], В. Шарко [245, 265] та ін. Проте, проблема формування 

ключових і предметних компетентностей учнів основної школи у навчанні 

фізики розроблена не достатньо.  

Вивчення стану впровадження напрацьованих розробок щодо реалізації 

компетентнісного підходу під час вивчення фізики в основній школі свідчить 

про недостатню підготовку вчителів до здійснення цього процесу, що 

спричинено низьким рівнем їх знань про: відмінність компетентнісної освіти 

від традиційної; види, структуру та ієрархію компетентностей, які повинна 

розвивати в учнів школа; методику формування предметної і ключових 

компетентностей засобами фізики; способи визначення та критерії 

оцінювання рівнів сформованості компетентностей школярів. 

Актуальність теми пов’язана з виявленими суперечностями, зокрема між: 

- сучасними вимогами до формування компетентної особистості 

школяра та існуючими проблемами створення відповідного навчального 

середовища й відбору педагогічних технологій формування  

компетентностей учнів; 

- проголошенням трирівневої ієрархії компетентностей та відсутністю 

міжпредметних і ключових компетентностей у результативній складовій 

змісту навчальних програм з фізики; 

- традиційним підходом до оцінювання якості навчальних досягнень 

учнів з фізики та потребою в створенні обґрунтованого та перевіреного 

інструментарію для оцінювання рівня сформованості предметної і ключових 

компетентностей школярів. 

З огляду на зазначене, проблема реалізації компетентнісного підходу в 

навчанні фізики потребує подальших досліджень з наступних причин: 

- необхідності критичного переосмислення накопиченого досвіду 

навчання фізики в умовах переходу на нові показники якості освіти; 

- відсутності науково обґрунтованих рекомендацій, орієнтованих на 

формування предметної і ключових компетентностей учнів у навчанні 

окремих розділів курсу фізики. 
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Актуальність зазначених проблем, їх недостатня розробленість у теорії й 

практиці навчання фізики в основній школі зумовила вибір теми 

дисертаційного дослідження «Формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 

30.05.2011) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 

27.09.2011) і Херсонському державному університеті (наказ № 1083-Д від 

28.12.2012). 

Дисертаційна робота пов’язана з напрямом наукових досліджень 

кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного 

університету «Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці» (протокол 

№5 від 14.01.2013). Автор дослідження розробляла методичну систему 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ.  

Мета дослідження полягає у розробці методичної системи формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення електромагнітних явищ. 

Гіпотеза дослідження: розвиток компетентностей учнів у процесі 

вивчення фізики в основній школі відбуватиметься ефективніше, якщо 

навчання здійснюватиметься відповідно до методичної системи формування 

предметної і ключових компетентностей учнів, розробленої на засадах 

системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного та аксіологічного 

підходів, а також будуть забезпечені педагогічні умови, які включають: 

підготовку вчителя до організації компетентнісно орієнтованого процесу 

навчання фізики; наявність відповідного матеріально-технічного 

забезпечення; моніторинг рівня навчальних досягнень учнів у контексті 
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компетентнісного виміру. 

Для досягнення мети і перевірки гіпотези визначені такі завдання:  

1. Дослідити сучасні підходи до формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи в теорії та практиці навчання фізики. 

2. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначити 

теоретичні засади організації навчального процесу, спрямованого на 

формування в учнів основної школи предметної і ключових 

компетентностей.  

3. Розробити методичну систему формування предметної і ключових 

компетентностей учнів під час вивчення електромагнітних явищ та 

з’ясувати умови ефективності її впровадження.   

4. Перевірити ефективність запропонованої методичної системи та 

узагальнити результати дослідження. 

Об’єктом дослідження є процес навчання учнів електромагнітних явищ 

у курсі фізики основної школи. 

Предмет дослідження – методична система формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи під час вивчення 

електромагнітних явищ. 

Методологічною основою дослідження стали основні положення теорії 

наукового пізнання; психологічна теорія діяльності О. Леонтьєва; 

загальнодидактичні положення та положення особистісно-діяльнісного, 

системного, аксіологічного та компетентнісного підходів до моделювання 

навчального процесу; концептуальні положення чинних законів і 

нормативних документів в освіті (Державної соціальної цільової програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2015 року, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти).  

Теоретичну основу дослідження склали психолого-педагогічні теорії 

розвитку особистості (Л. Виготський, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, 

О. Леонтьєв); теорія побудови методичної системи (В. Монахов); системного 

підходу (В. Беспалько, Н. Кузьміна, Е. Юдін); особистісно зорієнтованого 
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навчання  (Л. Благодаренко, В. Краєвський); організації самостійної роботи та 

розвитку пізнавальної активності (І. Лернер, П. Підкасистий); активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів (П. Атаманчук, Л. Божович); 

дослідження з проблем якості освіти та освітнього моніторингу (О. Ляшенко, 

О. Локшина); компетентнісного підходу в навчанні (В. Болотов, М. Головань, 

І. Єрмаков, І. Зимня, Н. Кузьміна, О. Пометун, О. Савченко, Л. Сохань, 

А. Хуторськой, В. Шарко, Ю. Татур і ін.). 

Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети та виконання 

завдань дослідження використано комплекс методів:  

 теоретичних: аналіз першоджерел з проблеми дослідження (п. 1.1), 

навчальних програм, підручників і посібників з фізики (п. 2.1), досвіду 

впровадження компетентнісного підходу в навчанні фізики (п. 1.3) з метою 

визначення компонентів методичної системи формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи (п. 2.2); проектування 

навчального процесу, орієнтованого на формування компетентностей учнів 

(п. 2.3); з’ясування педагогічних умов, що забезпечать ефективність 

розробленої методичної системи, визначення критеріально-рівневого апарату 

дослідження (п. 2.4); 

 емпіричних: педагогічне спостереження, анкетування, опитування з 

метою виявлення готовності вчителів до реалізації компетентнісного 

підходу, діагностування рівня сформованості предметної і ключових 

компетентностей учнів, проведення педагогічного експерименту для 

перевірки ефективності розробленої методичної системи та педагогічних 

умов її реалізації (пп. 2.2, 2.4, 3.1);  

 статистичних: статистична оцінка ефективності впровадженої 

методичної системи (критерій Пірсона (χ2 ) і G-критерій знаків) (п. 3.2). 

Наукова новизна  дослідження полягає в тому, що: 

 вперше: розроблена, науково обґрунтована та експериментально 

перевірена методична система формування предметної і ключових 

(навчально-пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної) 
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компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ, яка побудована на засадах системного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнтнісного та аксіологічного підходів; здійснено проектування 

процесу формування предметної і ключових компетентностей учнів основної 

школи під час вивчення розділів «Електричне поле», «Електричний струм», 

«Магнітні явища» за трьома рівнями (розділу, уроку, педагогічної ситуації); 

обґрунтовано й технологічно забезпечено педагогічні умови впровадження 

розробленої методичної системи; 

 уточнено зміст понять «предметна (фізична) компетентність», 

«навчально-пізнавальна компетентність», «інформаційна компетентність», 

«здоров’язбережувальна компетентність» учня та критерії, показники і рівні 

сформованості їх компонентів; 

 дістали подальшого розвитку методики застосування системного, 

особистісно-діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного підходів до 

навчання фізики в школі та використання інформаційних технологій у ньому.  

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

впроваджено методичну систему формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи; створено і використано методичний 

посібник (методичні рекомендації для вчителів, матеріали до уроків, задачі 

та завдання для учнів) [136], посібник для викладання елективного курсу 

«Магнітне поле та здоров’я людини» [251].  

Результати дослідження та розроблені матеріали можуть бути 

використані вчителями під час навчання фізики в основній школі, 

викладачами закладів післядипломної освіти, студентами фізико-

математичних факультетів педагогічних університетів. 

Результати дослідження впроваджено у практику роботи шести 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва та Миколаївської 

області: Прибузької ЗОШ І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради (довідка 

№ 35 від 24.04.2013); Першої української гімназії імені Миколи Аркаса 

Миколаївської міської ради (довідка № 88 від 25.04.2013); Березанської ЗОШ 
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І-ІІІ ступенів Березанської районної ради (довідка № 154/01-44/14 від 

30.04.2013); Миколаївської гімназії № 4 Миколаївської міської ради (довідка 

№ 257 від 13.05.2013); Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської 

міської ради (довідка № 371 від 14.05.2013); Миколаївської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 20 Миколаївської міської ради (довідка № 209 від 21.05.2013). 

Особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві: у 

розробленій методиці формування здоров’язбережувальної компетентності 

учнів основної школи під час вивчення магнітних явищ [246, 252] здобувачем 

обґрунтовані критерії відбору відповідного змісту та методів навчання; у 

дослідженні проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності 

учнів основної школи у процесі навчання фізики [267] здобувачем уточнено 

поняття «навчально-пізнавальна компетентність» та визначено її структуру 

за компонентами (когнітивний, діяльнісний, особистісний); у створеному 

методичному забезпеченні елективного курсу «Магнітне поле та здоров'я 

людини» [251] здобувачем розроблена його програма, підібрані відповідні 

матеріали до занять, а у [173] нормативно обґрунтовано необхідність 

упровадження елективних курсів.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися: на міжнародних конференціях: «ІКТ в 

освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та 

трансфер знань» (м. Херсон, 2011), «Фізико-технічна і природничо-наукова 

освіта у гуманістичній парадигмі» (м. Керч, 2011), «Професіоналізм педагога 

в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця» (АРК, м. Ялта, 2011), 

«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій 

школі» (м. Херсон, 2012); «Інноваційні технології як чинник оптимізації 

педагогічної теорії і практики» (м. Херсон, 2012), «Сучасні проблеми та 

шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті» (м. Одеса, 

2013); на всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Формування та 

розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі 
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неперервної освіти» (м. Миколаїв, 2011), «Якість природничо-математичної 

та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет» (м. Херсон, 

2011), «Модернізація природничо-математичної освіти як стратегія її 

розвитку у ХХІ столітті» (м. Миколаїв, 2012), «Актуальні проблеми 

підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для сучасної 

загальноосвітньої школи» (м. Умань, 2012), «Формування професійно 

успішної особистості як ключова домінанта розвитку сучасної 

університетської освіти» (м. Миколаїв, 2012); міжрегіональній – 

«Природничо-математична освіта як фундамент усебічного розвитку творчої 

особистості» (м. Миколаїв, 2013); обласній – «Глобальні проблеми людської 

цивілізації: науково-методичний аспект» (м. Миколаїв, 2011); на науково-

методичному семінарі Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка «Сучасні проблеми дидактики 

фізики» (м. Кіровоград, 2013); на засіданнях кафедр фізики та методики її 

навчання Херсонського державного університету і природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 

25 публікаціях, з них 20 написані без співавторів. Основні наукові результати 

дисертації представлені 12 статтями, з них 10 опубліковані у наукових 

фахових виданнях України, 2 – у виданнях іноземних держав або у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Публікації, що 

додатково розкривають результати дослідження представлені у 2 навчально-

методичних посібниках, 2 статтях у періодичних виданнях України, 4 статтях 

за матеріалами конференцій, 5 тезах. Загальний обсяг публікацій становить 

20,69 друк. арк., з них 18,73 друк. арк. – частка, що належить здобувачеві. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ І КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ 

1.1. Сутність і структура поняття «компетентність» та видів 

компетентностей у педагогічній науці 

Впровадження компетентнісного підходу до навчання учнів фізики в 

школах України можна вважати офіційно проголошеним у травні 2008 року 

наказом МОН № 371 від 05.05.2008 «Про критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів», у якому зазначалось, що: 

 у навчальних програмах на засадах компетентнісного підходу 

переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову (до 

кожної теми програми визначено обов’язкові результати навчання – вимоги 

до знань, умінь учнів, що виражаються в різних видах навчальної діяльності); 

 метою навчання учнів визначено сформовану компетентність як загальну 

здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості;  

 удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного 

підходу полягає в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й 

уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях; 

 запропоновано трирівневу ієрархію компетентностей: предметні 

(формуються засобами навчальних предметів, у нашому дослідженні це 

фізика); міжпредметні (належать до групи предметів або освітніх галузей); 

ключові (найбільш універсальні, формуються засобами міжпредметного та 

предметного змісту).  

Новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої 

освіти [187] нормативно закріплено перехід школи до компетентнісної 

освіти, зокрема, наведено визначення понять «компетентність» і 

«компетентція», розкрито відмінності між ними, запропоновано тлумачення 

галузевої і ключових компетентностей.  
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Досягнення мети та реалізація завдань нашого дослідження вимагали 

визначення сутності поняття «компетентність» та з’ясування його структури 

як ключового поняття. Вивчення літератури з цього питання дозволило 

встановити, що досить часто поняття «компетенція» і «компетентність» 

вживаються як синоніми. Проте в педагогічному сенсі ці поняття не є 

тотожними. За словником іншомовних слів [215], компетентність визначається 

як «поінформованість, обізнаність, авторитетність». Компетенція (лат. 

«competentia», від «compete» – взаємно прагну, відповідаю, підходжу) – коло 

повноважень будь-якої організації, установи або особи; коло питань, у яких 

дана особа має певні повноваження, знання, досвід. Великий тлумачний 

словник української мови [40] дає такі трактування: компетенція – 1) добра 

обізнаність із чим-небудь; 2) коло повноважень якої-небудь організації, 

установи чи особи; компетентний – 1) який має достатні знання в якій-небудь 

галузі, з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, 

кваліфікований; 2) який має певні повноваження. Розділяють дані поняття й 

науковці, підтвердженням цьому є інформація, наведена в табл. 1.1, де 

представлені виначення цих понять різними науковцями. 

Таблиця 1.1 
Визначення понять «компетенція» і «компетентність» у науковій 

літературі 
Компетенція Компетентність 

О. В’язовова [52] 
Сукупність смислових орієнтацій і способів діяльнос-
ті учня стосовно певного кола об’єктів реальної 
дійсності і до самого себе, що базуються на засвоєних 
ним знаннях, уміннях, навичках 

Здатність, готовність учня 
ефективно реалізувати 
відповідні компетенції   

В. Лебєдєв [116] 
Система, що складається з понятійного апарату та дій, 
відображає деякі об’єкти і дозволяє суб’єкту 
взаємодіяти з ними в певних контекстах 

Суб’єктний досвід людини, що 
ефективно реалізується засоба-
ми інтеріоризованих компе-
тенцій у певних контекстах 

А. Хуторськой [235] 
Сукупність взаємопов’язаних якостей особистості 
(знань, умінь, навичок, способів діяльності), що 
задаються стосовно певного кола предметів і процесів, 
та необхідні для якісної продуктивної діяльності щодо 
них 

Володіння людиною відповід-
ною компетенцією, що включає 
її особистісне ставлення до неї і 
предмета діяльності 
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Як випливає з наведених визначень, «компетентність» означає 

характеристику особистості, а «компетенція» характеризує те, чим 

особистість має оволодіти.  

Чітко розмежовані ці поняття і в новому Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти [187], де «компетентність» визначається як 

набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається зі 

знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, які можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці, а «компетенція» – як суспільно визнаний рівень 

знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини (державні 

вимоги до підготовки учнів з певної навчальної дисципліни). Цих тлумачень 

ми і будемо дотримуватись в подальшому. 

Оскільки поняття «компетентність» є ключовим для нашого 

дослідження, зупинимось детальніше на аналізі праць науковців, пов’язаних 

з цим питанням. Аналіз літератури дозволив з’ясувати, що сутність і 

структура поняття «компетентність» були предметом дослідження багатьох 

науковців. Уявлення про підходи різних учених до трактування змісту і 

структури компетентності дає табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 
Визначення «компетентності» та її структурних компонентів 

у працях різних учених  

Визначення поняття «компетентність» Компонентний склад 

М. Головань [66] 
Інтегративне утворення особистості, що 
інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід 
і особистісні властивості, які обумовлюють 
прагнення, здатність і готовність розв’язувати 
проблеми і завдання, що виникають у реальних 
життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому 
значущість предмета і результату діяльності 

Мотиваційний,  
когнітивний,  
діяльнісний, 
ціннісно-рефлексивний, 
емоційно-вольовий компоненти 

Джон Равен [192] 
Специфічна здібність, необхідна для ефективного 
виконання конкретної дії в певній галузі, 
володіння вузькоспеціальними знаннями, 
особливими предметними навичками, способами 
мислення, а також розуміння відповідальності за 
свої дії  

Когнітивний, афективний, вольовий 
компоненти, навички і досвід 
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Продовження табл. 1.2. 
Визначення поняття «компетентність» Компонентний склад 

І. Єрмаков [82] 
Знання, уміння, життєвий досвід особистості, 
необхідні для вирішення повсякденних завдань 
і продуктивного здійснення життя як 
індивідуального проекту 

Знання, уміння та навички, життєвий 
досвід, життєві досягнення особистості 

І. Зимня [91, 93] 
Інтелектуально та особистісно-обумовлена 
соціально-професійна життєдіяльність людини, 
що базується на знаннях 

Готовність до виявлення компе-
тентності в діяльності; знання; досвід 
реалізації знань (уміння, навички); 
ціннісно-змістове ставлення до змісту 
компетенції, її особистісна значущість; 
емоційно-вольова регуляція   

О. Пометун [186] 
Спеціально структуровані (організовані) 
набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 
набувають у процесі навчання 

Когнітивний, ціннісний  
діяльнісно-процесуальний компоненти 

Ю. Татур [218] 
Це інтегрована якість особистості, що харак-
теризує її цілеспрямованість і здатність реалі-
зувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, 
особистісні якості) для успішної життєдіяльності  

Мотиваційний, когнітивний, 
поведінковий, ціннісно-смисловий 
аспекти, емоційно-вольова регуляція 
процесу і результату 

А. Хуторськой [235] 
Володіння людиною відповідною 
компетенцією, що включає її особистісне 
ставлення до неї і предмета діяльності  

Мотиваційна, когнітивна, діяльнісна, 
аксіологічна складові 

М. Чошанов [242] 
Не просто володіння знаннями, а постійне 
прагнення до їх оновлення та використання в 
конкретних умовах 

Мобільність знань, гнучкість методу, 
критичність мислення 

Як видно з табл. 1.2, у педагогічній науці не існує єдиного підходу 

щодо визначення як сутності поняття «компетентність», так і його 

компонентного складу. Зокрема, в основу визначення поняття науковці 

покладають такі словосполучення: інтегративне утворення особистості [66]; 

специфічна здібність [192]; структуровані набори знань, умінь, навичок, 

досвіду, ставлення [82, 186]; інтегрована якість (здатність) особистості [187, 

218]. З’ясування тлумачень цих понять у словнику сучасної української мови 

[40] подає такі значення виділених характеристик компетентності: 

інтегративність – об’єднання; утворення – те, що з’явилося як наслідок 

творчої діяльності; здібність – природний нахил до чого-небудь, властивість, 

що виявляється в умінні робити що-небудь; набір – сукупність однорідних 
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предметів, які разом становлять щось ціле; якість – внутрішня визначеність 

предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від інших; здатність – 

властивість за значенням здатний (уміє здійснювати, виконувати, робити що-

небудь). Ґрунтуючись на розумінні наведених понять, під компетентністю 

учня будемо розуміти структурований комплекс якостей особистості (знання, 

уміння, досвід, цінності та ставлення), що можуть цілісно реалізовуватись у 

практичній діяльності. 

Відрізняються погляди вчених і стосовно компонентного складу 

«компетентності». Так, О. Пометун і М. Чошанов виділяють у структурі 

«компетентності» три компоненти; І. Єрмаков і А. Хуторськой – чотири; а 

М. Головань, Дж. Равен, І. Зимня, Ю. Татур схиляються до думки про 

п’ятикомпонентний склад компетентності.  

Важливими для доcлідження виявились підходи й інших науковців до 

визначення компонентного складу компетентності, зокрема:  

 В. Шарко, яка у структурі компетентності виділяє три компоненти: 

когнітивний, пов’язаний зі знаннями про особливості виду діяльності, в 

якому особистість виявляє свою обізнаність; діяльнісний, що включає уміння 

зі здійснення даного виду діяльності; особистісний, до складу якого входять 

мотиви, пов’язані з бажанням виконувати дану діяльність (ними можуть 

виступати потреби, емоції і почуття, цінності та ідеали і установки), 

індивідуальні характеристики учня (у тому числі й цінності), а також 

здатність до рефлексії як самої діяльності, так і її результатів [253]; 

 О. Шкловської, яка теж виокремлює в структурі компетентності три 

змістові компоненти: особистісний (інтегрує індивідуальні здібності, 

емоційність, умотивованість, рефлексивність, ціннісну орієнтацію 

діяльності); когнітивний (фундаментальні знання, уміння отримувати 

інформацію та оперувати нею, володіння логікою реалізації діяльності); 

діяльнісний (загальнонавчальні вміння, спеціальні професійні вміння, досвід 

діяльності) [272]. 

Аналіз наукових праць виявив неодностайність дослідників стосовно 
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компонентного складу компетентності. Учені не мають спільної точки зору 

стосовно кількості структурних компонентів: їх склад коливається від трьох 

[186, 242, 272] до семи [23]. Різними є й думки щодо компонентного складу 

компетентності, проте: у всіх джерелах до складу компетентності включено 

когнітивний компонент (у окремих працях [23, 82, 242] це знання); переважна 

більшість науковців виділяє діяльнісний компонент [186, 235, 272], хоча в 

інших роботах він звучить як: готовність до виявлення компетентності в 

діяльності, практичні навички [93, 192], уміння, навички, практика [253], 

способи діяльності [23], гнучкість методу [242], поведінковий аспект [218]. 

Найбільше розбіжностей було виявлено у визначенні компонента, який 

стосується особистості учня. До таких відносяться: вольовий компонент 

(Джон Равен), мотиваційна та аксіологічна складові (А. Хуторськой), 

мотиваційний, ціннісно-смисловий аспекти, емоційно-смислова регуляція 

(Ю. Татур), життєвий досвід, цінності (І. Єрмаков) ціннісний компонент 

(О. Пометун), ціннісно-смисловий та емоційно-вольовий компоненти 

(М. Головань), соціальні нахили, ціннісні орієнтації, компетентність у 

самоорганізації, мотиви діяльності (Л. Богомолов). Ми погоджуємося з 

В. Шарко і О. Шкловською і вважаємо, що наведені складові доцільно 

об’єднати в один особистісний компонент компетентності і тому в 

дослідженні використовуватимемо трикомпонентну структуру 

компетентності, оскільки вона включає всі складові, запропоновані 

науковцями, і найточніше відповідає структурі навчальної діяльності, у якій 

виділяють мотиваційний, змістовий та  процесуальний компоненти. Отже, до 

складу компетентності будемо відносити: 

 когнітивний компонент (знання, необхідні для успішної діяльності); 

 діяльнісний компонент (вміння, навички, досвід діяльності); 

 особистісний компонент (мотиви, емоції, цінності, особистісне 

ставлення, навички самоорганізації, рефлексію). 

Спираючись на думку В. Шарко [253], що різновиди компетентностей є 

видовими поняттями відносно родового поняття «компетентність», будемо 
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вважати, що вони матимуть аналогічну структуру та включати когнітивний, 

діяльнісний та особистісний компоненти. 

Оскільки предметом нашого дослідження є методика формування 

предметної (фізичної) і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ, то до завдань дослідження було 

включено визначення їх змісту і структури.  

Аналіз наукової літератури, пов’язаної з визначенням особливостей 

фізичної компетентності, дозволив встановити, що: 

 А. Хуторськой, виділяючи ієрархію компетентностей, зазначає, що 

предметні компетентності мають конкретний опис і можуть формуватися в 

межах навчальних предметів [238]; 

 С. Раков розглядає таку структуру предметно-галузевих математичних 

компетентностей: процедурна, логічна, технологічна, дослідницька, 

методологічна компетентність [193, с. 16-18 ]; 

 новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 

визначає предметну (галузеву) компетентність як набутий учнями у процесі 

навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із 

засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань [187]. 

На підставі вищезазначеного та, враховуючи визначення родового поняття 

«компетентність», подане на с. 17 даного підрозділу, під фізичною 

компетентністю будемо розуміти структурований комплекс якостей 

особистості, що забезпечує здатність учня здійснювати основні види діяльності, 

пов’язані з засвоєнням, розумінням та застосуванням знань з фізики.  

Оскільки досвід людини характеризується тим, що вона знає та вміє з 

певної галузі в даний момент часу, структуру фізичної компетентності мають 

складати знання даного предмета й уміння здійснювати основні, характерні 

для цієї навчальної дисципліни, види діяльності. До їх складу в методиці 

навчання фізики відносять: засвоєння теоретичного матеріалу, розв’язування 

фізичних задач, виконання навчального фізичного експерименту, проведення 

досліджень. З цих міркувань структура фізичної компетентності як різновиду 
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компетентності має включати когнітивний, діяльнісний і особистісний 

компоненти, які формуються в процесі вивчення фізики і виявлятимуться в 

діяльності учнів, пов’язаній з цим навчальним предметом.  

Структуру фізичної компетентності можна подати схематично (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Структура фізичної компетентності учня 

Визначення структури фізичної компетентності дало можливість критично 

проаналізувати підходи інших дослідників щодо вирішення цього питання. 

Вивчення праць Н. Єрмакової і О. Пінчук [78, 179] дозволило встановити, що 

науковці робили спроби визначити структуру фізичної компетентності: 

 О. Пінчук до складових предметних компетентностей учнів з фізики 

включила мотиваційний, світоглядний, змістово-процесуальний та 

рефлексивний компоненти [179]. На наш погляд, ця структура не відображає 

специфіку  фізики як навчальної дисципліни; 

 Н. Єрмакова, яка, аналізуючи зміст і основні види діяльності, до яких 

залучаються учні в процесі вивчення фізики, виділила п’ять фізичних 

 уміння виділяти головне 
в тексті, перекодовувати 
інформацію; 

 уміння характеризувати 
елементи фізичних знань за 
узагальненими планами; 

 уміння систематизувати 
та узагальнювати 
навчальний матеріал; 

 уміння будувати і 
рецензувати відповідь, 
писати реферат,  

 уміння складати і 
розв’язувати фізичні задачі; 

 уміння планувати і 
виконувати 
експериментальне та 
теоретичне дослідження 

ФІЗИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 методологічні 
(світоглядні) знання; 

 знання основних 
елементів змісту фізичної 
освіти (фізичне явище, 
фізичний дослід, фізичний 
прилад, фізична величина, 
фізичний закон, фізична 
теорія, технічний 
пристрій); 

 знання суті фізичних 
понять і законів, 
принципів і теорій; 

 знання методів 
розв’язування  задач; 

 знання  етапів фізичного 
експерименту, похибки та 
методи їх обчислення 

 мотиви навчально-
пізнавальної діяльності 
(пізнавальний інтерес 
до фізики); 

 рефлексивність – 
здатність здійснювати 
самоконтроль, 
самооцінку і самоаналіз 
результатів діяльності з 
фізики та процесу її 
здійснення; 

 ставлення до 
предмета, усвідомлення 
значення знань із 
фізики у 
повсякденному житті; 

 цінності (здоров’я, 
знання як цінність) 

Когнітивний компонент 
(знання) 

Діяльнісний компонент 
(уміння) 

Особистісний 
компонент 
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(предметних) компетентностей: навчальну, інформаційну, розв’язування задач, 

експериментальну, дослідницьку та методичну [78]. З нашої точки зору, не всі 

наведені види діяльності характерні для учнів, зокрема, методична. 

Порівняння поглядів цих науковців на компонентний склад фізичної 

компетентності з прийнятою більшістю вчених трикомпонентною 

структурою компетентності дає підстави для висновків: у першому випадку 

представлені три складові компетентності, при цьому зміст когнітивного і 

діяльнісного компонентів не розкрито; у другому випадку конкретизовано 

діяльнісний компонент, проте поза увагою залишились когнітивний і 

особистісний компоненти фізичної компетентності. 

Аналіз складу діяльнісного компонента фізичної компетентності 

свідчить про те, що кожна частина представлених у ньому вмінь 

характеризує навчально-пізнавальну та інформаційну компетентності, які 

входять до групи ключових, а до переліку цінностей як одного з елементів 

особистісного компонента фізичної компетентності входить усвідомлення 

здоров’я як цінності людини, що є сутністю здоров’язбережувальної 

компетентності, яку теж визнано ключовою. Зазначене дає підстави для 

висновків, що кожна ключова компетентність «проектується» на предметні 

компетентності (компетентності нижчого рівня в сукупності забезпечують 

компетентності вищих рівнів), проте не просто складається з набору 

відповідних предметних компетентностей, а інтегрує їх у складну структурну 

компоненту, у якій елементи пов’язані між собою різноманітними зв’язками 

та відношеннями. Це знаходить підтвердження в дослідженнях О. Пометун 

[184], С. Шишова, В. Кальнея [271]. 

Фізика як навчальний предмет має потенціал щодо формування всіх 

видів ключових компетентностей. У нашому дослідженні ми зупинились на 

трьох основних, найбільше пов’язаних з фізикою : навчально-пізнавальній, 

яка в наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 виступає як уміння 

вчитись і є фундаментом для формування всіх видів компетентностей; 

інформаційній, актуальність формування якої в умовах інформатизації 
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суспільства є незаперечною; здоров’язбережувальній, всі складові якої 

якнайкраще розкриваються під час вивчення фізики. 

Оскільки предметом нашого дослідження обрані окрім предметної 

(фізичної) вищезазначені ключові компетентності, наступним завданням 

було виявлення їх компонентного складу. Розв’язання цього завдання ми 

пов’язували з послідовністю виконання наступних дій: 

 аналіз підходів науковців до визначення поняття і структури кожної з 

ключових компетентностей; 

 виділення основних видів діяльності, інтеграція яких складає основу 

даного виду ключової компетентності школярів; 

 визначення складу кожної з виділених компетентностей та розробка 

відповідної структурної схеми готовності і здатності школярів до виконання 

обраних видів діяльності. 

Як зазначають науковці С. Воровщиков, М. Галатюк, Ю. Галатюк, 

В. Шарко [51, 58, 59, 267], методологічною основою розвитку 

компетентності є діяльнісний підхід, оскільки компетентність і формується, і 

виявляється в процесі діяльності. У школі основним видом діяльності є 

навчально-пізнавальна, яка здійснюється або під керівництвом учителя, або 

самостійно. З цих причин для характеристики здатності учнів до здійснення 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності вважаємо доцільним 

користування поняттям «навчально-пізнавальна компетентність учнів», а 

організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів основної 

школи розглядати як основу і необхідну умову для формування в них 

відповідної ключової компетентності, а також початковий етап становлення 

самоосвітньої компетентності майбутньої дорослої людини [267].  

Наукові розвідки з визначення сутності та структури навчально-

пізнавальної компетентності учнів дали можливість встановити, що це 

питання висвітлене у працях багатьох науковців. Уявлення про результати їх 

досліджень дає табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 
Визначення сутності поняття та структури навчально-пізнавальної 

компетентності в науковій літературі 
Суть поняття Компоненти 

І. Бургун [29, 31, 32] 
Сукупність особистісних якостей учня (пізнавальних 
інтересів, позитивного ставлення до навчально-
пізнавальної діяльності, знань, загальнонавчальних умінь 
і досвіду навчально-пізнавальної діяльності), необхідних 
для ефективної продуктивної навчально-пізнавальної 
діяльності, спрямованої на розв’язання типових проблем 
 

Особистісні вміння, 
діяльнісні вміння 

 М. Галатюк, Ю. Галатюк [57, 58, 59] 
 Навчально-пізнавальна компетентність – це ключова 
компетентність, яка є цілісним системним утворенням, 
предметом, засобом і продуктом навчально-пізнавальної 
діяльності й відображає інтегральну готовність суб’єкта 
ставити і розв’язувати навчально-пізнавальні задачі, що 
виражається у сформованості відповідних предметних і 
методологічних знань, досвіду, ціннісних орієнтирів у 
володінні пізнавальними вміннями та навичками, 
евристичними методами вирішення проблем; способами 
цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії та 
самооцінки власної пізнавальної діяльності 
 

 Мотиваційно-ціннісний, 
інформаційно-когнітивний, 
операційно-діяльнісний, 
рефлексивно-організаційний 
і продуктивний (компе-
тентнісний досвід) 
 

Т. Захарова  [87, 88] 
Цілісний комплекс особистісних якостей учнів, які 
відображають володіння ціннісно-смисловими 
орієнтаціями, теоретичними знаннями та вміннями 
(інформаційними, аналітичними, проектувальними, 
конструктивними та організаційними) і способами 
емоційно-вольової регуляції 

Ціннісно-смисловий, 
змістовно-операційний, 
емоційно-вольовий 
компоненти 

Т. Осенчугова  [156, 157] 
Наявність в учня сукупності взаємопов’язаних знань, 
умінь і якостей особистості, які дозволяють йому 
ефективно здійснювати самостійну пізнавальну діяльність 
 

Знання (зміст навчання 
фізики), уміння, особистісні 
якості 

А. Хуторськой [236] 
Ключова компетентність, спрямована на приріст знань, 
засвоєння методів пізнавальної діяльності, розвиток 
певних умінь і навичок освітньої діяльності, розвиток 
творчого мислення та самостійності 

Знання та вміння організації 
цілепокладання, планування, 
аналізу, рефлексії, самооцін-
ки навчально-пізнавальної 
діяльності 

Аналіз представлених у таблиці визначень навчально-пізнавальної  

компетентності учнів показав, що в їх основу покладені словосполучення: 

сукупність взаємопов’язаних знань, умінь і якостей (Т. Осенчугова), 

сукупність особистісних якостей учня (І. Бургун); цілісне системне 
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утворення, готовність суб’єкта (М. Галатюк, Ю. Галатюк), цілісний комплекс 

(Т. Захарова). 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови [40] 

виділені характеристики навчально-пізнавальної компетентності мають такі 

значення: готовність – бажання зробити що-небудь; комплекс – сукупність 

предметів, пристроїв, програм, явищ, дій, що становлять одне ціле; система – 

порядок, зумовлений правильним планомірним  розташуванням і взаємним 

зв’язком частин чого-небудь; cукупність – неподільна єдність чого-небудь, 

загальна кількість. Виходячи з лексичного аналізу, поняття «комплекс» є 

ширшим, ніж «сукупність», і вживати його у словосполученні з 

прикметником «цілісний» не обов’язково. Тому, аналогічно до визначення 

поняття «компетентність» (п. 1.1, с. 17), під навчально-пізнавальною 

компетентністю учня будемо розуміти структурований комплекс якостей 

особистості, що забезпечують здатність учня до ефективної продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на розв’язання особистісних 

і суспільно значущих проблем. 

На основі представленої у табл. 1.3 інформації визначено основні види 

діяльності, інтеграція яких складає основу навчально-пізнавальної 

компетентності, а саме:  

 засвоєння знань та методів навчально-пізнавальної діяльності; 

 продуктивна навчально-пізнавальна діяльність (під керівництвом учите-

ля, самостійна), постановка і розв’язання навчально-пізнавальних задач;  

 цілепокладання, планування, аналіз, рефлексія та самооцінка власної 

пізнавальної діяльності; 

 ціннісне ставлення до знань, власної навчально-пізнавальної діяльності. 

Усе вищевикладене, а також те, що навчально-пізнавальна 

компетентність є видовим поняттям по відношенню до родового поняття 

«компетентність», дає підстави для зображення її структури у вигляді схеми 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Структура навчально-пізнавальної компетентності учня з фізики 

Поняття інформаційної компетентності висвітлено в наукових працях 

Н. Баловсяк, В. Єфіменко, О. Зайцевої, І. Зимньої, Л. Пєтухової, О. Семенова, 

О. Спіріна, С. Тришиної, А. Хуторського, В. Шарко та ін. Аналізуючи 

наукову літературу [10, 80, 85, 93, 172, 203, 217, 221, 235, 249], ми виявили, 

що в більшості досліджень розглядається питання формування інформаційної 

компетентності студентів, проте такі навички вкрай необхідні й учням 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

[187] увага вчителів акцентується на необхідності формування в учнів 

«інформаційно-комунікаційної компетентності» (ІКК) як здатності школярів 

використовувати ІКТ та відповідні засоби для виконання особистісно і 

суспільно значущих завдань. На нашу думку, таке визначення є неповним, 

оскільки певним чином виключає використання неелектронних джерел 

інформації (підручників, додаткової та довідкової літератури, періодичних 

видань тощо) та обмежує діяльність учнів у роботі з інформацією. 

Враховуючи це, в подальшому ми користуватимемося поняттям 

 уміння планувати, 
організовувати, аналізувати 
та коригувати власну 
навчальну діяльність; 
 уміння виконувати всі 
види навчальної діяльності з 
фізики; 
 уміння застосовувати 
набуті знання для засвоєння 
нових;систематизувати та 
узагальнювати навчальний 
матеріал;  
 складати план, писати 
реферат, рецензувати відповідь 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА  КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 методологічні знання; 
 знання способів 
ефективного засвоєння 
навчального матеріалу; 
 знання структурних 
елементів фізичних знань, 
узагальнених планів їх 
характеристики; 
 знання алгоритмів 
виконання розумових дій; 
 знання вимог до вико-
нання різних видів завдань 
під час вивчення фізики,  
написання рефератів тощо 

 ціннісні 
орієнтири у володінні 
навчально-пізнаваль-
ними навичками; 
 досвід навчально-
пізнавальної 
діяльності; 
 рефлексивність 
(самоконтроль, само-
оцінка і самоаналіз 
результатів 
діяльності з фізики); 
 знання як цінність 

Когнітивний компонент 
(знання) 

Діяльнісний компонент 
(уміння) 

Особистісний 
компонент 
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«інформаційна компетентість» як таким, що включає й інформаційно-

комунікаційну компетентність  як одну зі складових. 

У науковій літературі подаються такі визначення сутності та структури 

поняття «інформаційна компетентість» (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 
Визначення поняття та структури інформаційної компетентності, 

представлені в науковій літературі 
Суть поняття Компоненти 

Н. Баловсяк [9,10] 
Здатність знаходити, оцінювати й використовувати 
інформацію в усіх її видах і формах 

Інформаційна, 
комп’ютерна, 
процесуально-діяльнісна 

С. Литвинова [120] 
Здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, як 
уміння працювати з різними видами інформації, знаходити і 
відбирати необхідний матеріал, класифікувати його, 
узагальнювати, критично до нього ставитися, на основі 
здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну проблему, 
пов’язану з професійною діяльністю 

Загальна, діагностична,  
предметно-орієнтована 
компетентності  

Н. Самойлова [201] 
Інтегрована якість особистості, яка є результатом 
відображення процесу відбору, засвоєння, опрацювання, 
трансформації та генерування інформації в особливий тип 
предметно-специфічних знань, яка дозволяє виробляти, 
приймати, прогнозувати та реалізовувати оптимальні 
рішення  в різних сферах діяльності   

Когнітивний,  
діяльнісний та ціннісний  
компоненти 
 
  

С. Тришина [221] 
Інтегративна якість особистості, що є результатом 
відображення процесів добору, засвоєння, опрацювання, 
трансформації і генерування повідомлень в особливий тип 
предметно-специфічних знань, яка дозволяє виробляти, 
приймати, прогнозувати і реалізовувати оптимальні рішення 
в різних галузях діяльності 

Когнітивний,  
ціннісно-мотиваційний, 
техніко-технологічний, 
комунікативний, 
рефлексивний 
компоненти 

А. Хуторськой [236] 
Інтегративна якість особистості, що є результатом 
відображення процесів пошуку, відбору, засвоєння, 
переробки, трансформації та генерування інформації в 
особливий вид предметно-специфічних знань, які дозволяють 
виробляти, приймати, прогнозувати і реалізовувати 
оптимальні рішення в різних сферах діяльності 

Об’єктивний та 
суб’єктивний  
компоненти 

Н. Яциніна [279, 280] 
Цілісна, інтегративна, багаторівнева професійно-особистісна 
характеристика особистості, що включає в себе сукупність 
знань, умінь, навичок, позицій, установок, які відбивають її 
готовність і здатність використовувати інформаційно-
комунікаційні технології в різних аспектах професійної 
педагогічної діяльності 

Мотиваційна, когнітивна, 
дидактико-методична, 
технічна, комунікативна 
та рефлексивна складові 
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Аналіз інформації, представленої в табл. 1.4, дав підстави стверджувати, 

що у визначенні поняття «інформаційна компетентність» науковці 

використовують слова «здатність», «якість», «характеристика». Аналіз 

значення слів за Великим тлумачним словником сучасної української мови 

[40], поданих на с. 16, 23, дозволяє дійти висновку, що під інформаційною 

компетентністю будемо розуміти структурований комплекс якостей 

особистості, що забезпечують здатність учня використовувати різні види та 

джерела інформації, а також відповідні засоби для виконання особистісних і 

суспільно значущих завдань. 

До основних видів діяльності учнів з фізики, що складають основу 

інформаційної компетентності нами віднесено:  

 роботу з підручником фізики, додатковою та довідковою літературою, 

науково-популярними журналами, інформацією з мережі Інтернет тощо;  

 використання прийомів ефективного засвоєння різних видів інформації 

з фізики; пошук додаткової інформації в різних джерелах (друкованих, 

електронних, вербальних);  

 відбір, опрацювання (перекодування, узагальнення, систематизація) 

інформації;  

 використання комп’ютерної техніки та телекомунікаційних технологій, 

сучасних технічних засобів для пошуку, обробки, передачі, збереження та 

презентації інформації.  

Як видно з табл. 1.4, учені не одностайні стосовно компонентного складу 

інформаційної компетентності. При цьому кількість структурних 

компонентів інформаційної компетентності варіює від двох [236] до шести 

[280]. Неоднозначними виглядають і тлумачення змісту виділених складових. 

У визначенні компонентного складу інформаційної компетентності ми 

звернулися до дослідження В. Шарко. Не зважаючи на те, що дослідження 

стосується інформаційної компетентності студентів, його цінність полягає в 

діяльнісному підході до визначення складу цього виду компетентності. 

Аналізуючи функції, які здійснює людина під час пошуку, переробки та 
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збереження інформації, науковець представляє компонентний склад 

інформаційної компетентності таким чином: інформаційно-пошукова 

компетентність; інформаційно-аналітична компетентність; інформаційно-

комунікативна компетентність; інформаційно-технологічна компетентність 

(збереження та презентація інформації); інформаційно-оцінна 

компетентність; інформаційно-етична компетентність; інформаційно-правова 

компетентність; інформаційно-екологічна компетентність [249].  

У контексті зазначеного та з урахуванням трикомпонентного складу 

компетентності, структура інформаційної компетентності схематично може 

бути представлена так (рис. 1.3): 

 

Рис. 1.3. Структура інформаційної компетентності учня з фізики 

Здоров’язбережувальна компетентність пов’язана з готовністю вести 

здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.  

Відповідно до нормативних документів [86, 104, 188] пропаганда 

здорового способу життя, стимулювання в молоді прагнення до культури 

здоров’я відносяться до пріоритетних напрямів розвитку освіти. Загалом це  

стосується виховного процесу, але питання здоров’я необхідно вводити і в 

 уміння визначати можливі 
джерела інформації, відбирати 
необхідну інформацію; 
 уміння оцінювати, аналізува-

ти, перекодовувати інформацію; 
 уміння використовувати ІКТ 

для обробки, збереження та 
передачі інформації; 
 уміння систематизувати та 

узагальнювати інформацію; 
 уміння створювати нові інфор-

маційні моделі об’єктів і процесів; 
 уміння складати список 

використаних джерел  

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 знання про 
інформацію та способи 
її кодування; 
 знання прийомів 

роботи з підручником; 
 знання способів 

ефективно-го 
засвоєння інформації; 
 знання вимог до 

виконання різних 
видів завдань під час 
вивчення фізики; 
 знання норм вико-

ристання  інформації 

 ціннісні орієнтири у 
володінні навичками 
роботи з інформацією; 

 дотримання етично-
моральних норм 
використання 
інформації; 

 рефлексивність 
(самоконтроль, само-
оцінка і самоаналіз 
результатів 
діяльності); 

 інформація як 
цінність 

Когнітивний 
компонент (знання) 

Діяльнісний компонент 
(уміння) 

Особистісний 
компонент 
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зміст навчальних предметів, що дасть можливість не тільки поглибити 

знання учнів і здійснити міжпредметні зв’язки, а й продемонструвати їм 

зв’язок навчального матеріалу з повсякденним життям, привчити  

піклуватися про власне здоров’я та здоров’я інших людей.  

У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти здоров’язбережувальна компетентність розглядається як здатність 

учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність 

здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного 

здоров’я та здоров’я інших людей [187]. Вивчення наукової літератури з цього 

питання дозволило навести результати досліджень вчених у вигляді таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Визначення поняття та структура  здоров’язбережувальної 
компетентності учнів, представлені в науковій літературі 

Суть поняття Структура 
Н. Васіна [39] 

Якість особистості – сукупність знань, ціннісних орієнтацій, 
потреб і досвіду здоров’язбережувальної діяльності, що 
проявляється в готовності та здатності піклуватися про 
власне здоров’я та здоров’я оточуючих 

Знання, ціннісні орієн-
тації, потреби, мотиви, 
досвід здоров’язбережу-
вальної діяльності 

Ю. Лукашин [141] 
Готовність здійснювати, аналізувати і корегувати діяльність 
щодо здоров’язбереження в професійному та особистісному 
аспектах на основі стійкої мотивації здорового способу життя, 
сприймання єдності тілесного, душевного та духовного  здоров’я  

Мотиваційно-вольовий, 
когнітивно-ціннісний, 
практико-дієвий, реф-
лексивний компоненти 

Т. Шаповалова [244] 
Інтегративна якість, що складається із сукупності знань про 
людину та її здоров’я, здоровий спосіб життя; мотивацію на 
екологозбережувальну спрямованість стосовно до себе і 
навколишнього середовища, які спонукають до ведення 
здорового способу життя; потреба засвоєння способів 
збереження власного здоров’я, зорієнтованих на 
самопізнання та самореалізацію 

Ціннісно-мотиваційний, 
знаннєвий, практичний   
компоненти 

О. Шатрова [268] 
Інтегрована якість особистості, що виявляється в загальній 
здатності і готовності до здоров’язбережувальної діяльності, 
яка базується на інтеграції знань і досвіду 

Ціннісно-мотиваційний, 
когнітивний, операційно-
технологічний, 
особистісний компоненти 

О.  Югова [275] 
Комплекс систематизованих знань і уявлень про позитивні та 
негативні зміни в стані власного здоров’я і здоров’я 
оточуючих; уміння складати програму збереження власного 
здоров’я, реалізувати діяльність щодо його профілактики та 
збереження   

Змістовий, діяльнісний та 
особистісний компоненти 
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Аналіз змісту інформації, наведеної у табл. 1.5, дає підстави для 

висновку, що: 

 в основу визначення поняття «здоров’язбережувальна компетентність» 

покладені словосполучення: якість особистості [39, 244, 268], комплекс 

систематизованих знань, уявлень, умінь [275], сукупність знань [39, 244], 

готовність [141]. Враховуючи результати попереднього аналізу цих понять за 

тлумачним словником під здоров’язбережувальною компетентністю учня 

розумітимемо структурований комплекс якостей особистості, що 

забезпечують здатність учня застосовувати знання та навички для 

збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих; 

 у структурі здоров’язбережувальної компетентності науковці виділяють 

різну кількість компонентів (від 3-х [62, 115, 244, 275] до 5-ти [39]). Проте, у 

кожній із структур є компоненти, що містять знання (когнітивний), уміння та 

навички (практичний, діяльнісний, операційно-технологічний, поведінково-

діяльнісний) і особистісне ставлення учня до здоров’язбереження (ціннісно-

мотиваційний, особистісний, ціннісні орієнтації, потреби, досвід 

здоров’язбережувальної діяльності, мотиваційно-вольовий, рефлексивний); 

 до основних видів здоров’язбережувальної діяльності учня вчені 

відносять: а) використання знань про фізичні фактори, що негативно 

впливають на здоров’я, для оцінки можливих ризиків для здоров’я, 

запобігання їх дії на організм; б) проведення профілактичних заходів для 

запобігання захворювань, простих лікувальних процедур; в) дотримання 

правил техніки безпеки під час виконання різних видів фізичного 

навчального експерименту, небезпечних ситуацій; г) ведення здорового 

способу життя (заняття спортом, здорове харчування, відсутність шкідливих 

звичок); д) оцінювання території (будинку, квартири, кімнати) з позиції 

наявності факторів ризику для здоров’я; є) самооцінка та оцінка поведінки 

інших людей як чинників впливу на здоров’я. 

Усі вищезазначені види діяльності ґрунтуються на знаннях про організм 

людини і фактори впливу на нього, а також передбачають особистісне 
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ставлення учня до їх виконання, що є підставою для визначення 

компонентного складу даної компетентності.  

Аналіз наукової літератури [37, 115, 144, 206, 214], пов’язаної з 

проблемою формування здоров’язбережувальної компетентності, також 

засвідчив, що окремі положення збереження здоров’я школярів у процесі 

навчання висвітлені в працях В. Базарного, О. Вакуленко, С. Лапаєнко, 

В. Синенка, М. Смирнова. Однак, більшість науковців аналізують загальні 

напрями збереження здоров’я без урахування специфіки шкільних 

навчальних дисциплін. 

При визначенні структури здоров’язбережувальної компетентності ми 

брали до уваги її складові, запропоновані науковцями: 

 А. Гамаюновою: когнітивний (система знань і пізнавальних умінь), 

особистісний (наявність і прояв рис особистості, зумовлених характером 

діяльності з формування здорового способу життя), діяльнісний (здатність 

обґрунтовано виявляти та раціонально застосовувати шляхи й засоби для 

ефективного досягнення мети) [62]; 

 С. Лапаєнко: когнітивний (розуміння важливості особистого способу 

життя в збереженні здоров’я, знання основних засад здорового способу 

життя), емоційно-мотиваційний (здатність орієнтуватися на загальнолюдські 

цінності, самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно здоров’я), 

поведінково-діяльнісний (уміння та навички щодо здорового способу життя, 

запобігання шкідливим звичкам) [115]. 

Важливою для нашого дослідження виявилась робота Г. Атаманової [5], 

яка вивчала можливості збереження здоров’я учнів у процесі навчання 

фізики і встановила, що до педагогічних умов здійснення цього процесу 

треба включити: а) вивчення навчального матеріалу з фізики, що розкриває її 

роль у збереженні здоров’я людини; б) формування в учнів мотивації 

дотримання правил безпечних умов навчання; в) реалізацію технологічного 

підходу, орієнтованого на збереження здоров’я. 

У контексті вищевикладеного структура здоров’язбережувальної 
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компетентності виглядатиме так (рис. 1.4):  

 

Рис. 1.4. Структура здоров’язбережувальної компетентності учня з фізики 

Таким чином, нами з’ясовано сутність і структуру понять 

«компетентність», «предметна компетентність», «навчально-пізнавальна 

компетентність», «інформаційна компетентність», «здоров’язбережувальна 

компетентність».  

Основні положення підрозділу висвітлені в публікаціях автора, одна з 

яких написана у співавторстві [125, 133, 134, 267], а також у посібнику [136]. 

1.2. Методологічні засади формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ 

Доцільність визначення методологічних засад формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ обумовлена складністю предмета дослідження і 

необхідністю системного підходу до організації навчального процесу, 

орієнтованого на досягнення цієї мети.  

 уміння  проводити 
заходи щодо 
профілактики та 
лікування захворювань; 
 дотримання правил 
техніки безпеки під час 
виконання  навчальних 
експериментів, у 
надзвичайних ситуаціях 
природного чи 
техногенного характеру; 
 ведення здорового 
способу життя 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА  КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 знання будови та функцій 
власного організму; 
 знання фізичної сутності 
процесів у організмі людини; 
 знання наслідків впливу 
абіотичних факторів на 
організм людини; 
 знання правил техніки 
безпеки під час проведення 
експерименту; правил безпеч-
ної поведінки під час 
небезпечних ситуацій 
природного та техногенного 
характеру 

 усвідомлення необ-
хідності ведення здоро-
вого способу життя; 
 ціннісні орієнтації на 
збереження здоров’я; 
сприйняття здоров’я  як 
цінності; 
 оцінювання 
можливих впливів на 
здоров’я; 
 самооцінка та оцінка 
поведінки інших 
стосовно можливих 
ризиків для здоров’я  

Когнітивний компонент 
(знання) 

Діяльнісний компонент 
(уміння) 

Особистісний 
компонент 
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Системний підхід як загальна методологія досліджень випливає з 

принципу системності, який розглядає об’єкт як сукупність елементів, що 

перебувають у взаємодії між собою та навколишнім світом. У контексті нашого 

дослідження таким об’єктом є методична система формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ. 

Виходячи з того, що компетентність особистості формується в діяльності і 

виявляється через неї, важливим для нас було вирішення питання, пов’язаного з 

підвищенням результативності навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

Пошук відповіді на це питання вимагав детального ознайомлення з 

психологічними основами організації цього виду діяльності учнів. 

Аргументом для відбору особистісно-орієнтованого підходу до навчання 

учнів фізики, спрямованого на формування в них предметної і ключових 

компетентностей, було врахування того, що компетентність – це здатність 

особистості до ефективної діяльності. Оскільки кожен учень має індивідуальні 

характеристики, формування компетентностей повинно ґрунтуватися й на 

засадах особистісно-діяльнісного підходу. 

У структурі компетентності присутні цінності, формування яких вимагає 

від учителя спеціальних знань і вмінь, що зумовило потребу враховувати в 

методологічних засадах дослідження, окрім системного та особистісно-

діяльнісного підходів, аксіологічний як такий, що розкриває шляхи утворення 

цінностей, систему цінностей людини, до якої треба прагнути у процесі 

саморозвитку та самореалізації. 

За цих обставин методологічною основою дослідження стали: системний, 

особистісно-діяльнісний, компетентнісний та аксіологічний підходи. 

Системний підхід. У дослідженні спиратимемося на ознаки системи, 

визначені А. Сарановим [202], відповідно до яких система: цілісне утворення, 

що складається з елементів, частин, які перебувають у нерозривному зв’язку 

між собою, створюючи цим самим її структуру як ціле; у структурному 

відношенні характеризується аспектами стану й руху, розвитку, динаміки; як 
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ціле характеризується своїми функціями, через які входить до більш складних 

систем. Соціальні (у тому числі й педагогічні) системи характеризуються 

доцільністю, тобто прагненням до досягнення цілей. 

Системі притаманна ієрархічність будови, яка залежить від ступеня 

взаємозв’язку її частин і елементів. У ній розрізняють процеси функціонування 

та розвитку (процеси функціонування відображають структуру стану, а процеси 

розвитку – динамічну структуру).  

Питаннями визначення властивостей компонентів системи та їхніх впливів 

на набуття нових якостей і властивостей усієї системи займалися Й. Блауберг, 

В. Садовський, Е. Юдін [21, 22, 276]. Завдяки їх працям було розроблено 

основні категорії системного підходу, окреслено шляхи та можливості його 

застосування в різних сферах наукового пізнання. 

Педагогічні системи як складно організовані об’єкти також потребують 

системного підходу до їх вивчення, що досліджено в працях Ю. Бабанського,  

В. Беспалька, С. Гончаренка, Т. Ільїної, Н. Кузьміної [7, 8, 12, 68, 96, 111]. 

Науковці зазначають, що під системою взагалі розуміють упорядковану 

множину взаємозалежних елементів, об’єднаних загальною метою 

функціонування і керування, що виступає у взаємодії із середовищем як цілісна 

єдність. Представимо виділені вченими основні принципи системного підходу 

до аналізу й організації педагогічного процесу в проекції на об’єкт і предмет 

нашого дослідження. 

Принцип єдності: методичну систему формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ розглядаємо як підсистему цілісної системи навчально-виховного процесу 

з фізики в основній школі. 

Принцип зв’язку (усебічності): будь-який компонент системи (цілі, зміст, 

методи, форми і засоби) пов’язаний з іншими компонентами і середовищем; 

вимагає врахування всіх внутрішніх зв’язків і відносин системи, усіх факторів, 

які впливають на її функціонування.  

Принцип цілісності передбачає виявлення упорядкованості, послідовності 
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та взаємообумовленості всіх компонентів системи формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення фізики. 

Принцип функціональності: пріоритет функцій над структурою, відповідно 

до якого створення або зміна структурного складу системи формування 

предметної і ключових компетентностей  повинна відбуватися після визначення 

і з’ясування функцій кожного елемента даної системи. 

Принцип кінцевої мети: заплановані зміни і нововведення в навчальному 

процесі з фізики повинні перебувати в межах вимог компетентнісної освіти і 

виходити з позицій сприяння досягненню кінцевої мети – формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи. 

Принцип розвитку: усі характеристики системи необхідно розглядати не як 

сталі, а як змінні, що передбачають можливість внесення змін до мети, змісту, 

форм і методів їх реалізації, спрямованих на збереження або поліпшення 

якісних показників процесу, здатність до розвитку процесу формування в учнів 

основної школи предметної і ключових компетентностей у процесі вивчення 

електромагнітних явищ. 

Принцип субординації: побудова ієрархії елементів і відносин за чітко 

визначеними критеріями.  

Принцип випереджувального відображення: наявність постійної актуальної 

проблематики, тобто вимагає не констатації поточного стану формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення фізики, а прогнозування даного процесу в майбутньому. 

Для опису моделі організації навчального процесу використовуватимемо 

системний підхід, розроблений Н. Кузьміною для педагогічних досліджень 

[111]. Учена поділяє компоненти педагогічної системи на структурні (ціль, 

зміст, технології, що включають методи, форми і засоби, учасники педагогічної 

комунікації, результат) і функціональні (проектувальний, конструктивний, 

комунікативний, організаційний, гностичний) компоненти.   

Також при визначенні компонентного складу методичної системи ми 

спиралися на роботи В. Монахова [150, 169], який до її компонентів відносить 
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цільовий (цілі навчання), змістовий (зміст навчання), технологічний (методи 

навчання, засоби навчання, організаційні форми). Основними етапами 

формування методичної системи, на думку вченого, виступають: аналіз 

структури та змісту навчальних планів; проектування змісту; проектування 

форм навчання; проектування методів навчання; проектування засобів 

навчання; формулювання вимог до організації навчального процесу. 

Порівняння підходів науковців до визначення структурного і 

функціонального складу цих об’єктів дозволяє дійти висновку, що вони 

відрізняються рівнями, на яких вчені розглядають ці об’єкти. Н. Кузьміна 

досліджує педагогічні системи, які є більш широкими (родовими) по 

відношенню до методичних систем, які характризує В. Монахов і які пов’язані 

з конкретним навчальним предметом, враховують його особливості і 

виступають видовим поняттям порівняно з педагогічними системами. З цих 

причин структура методичної системи, представлена В. Монаховим, виглядає 

дещо вужчою ніж педагогічна система, представлена Н. Кузьміною. З неї 

вилучено учасників навчального процесу і його результат. Функціональні 

компоненти педагогічної системи, за Н. Кузьміною, визначають послідовність 

дій учителя з розробки і реалізації моделі навчального процесу в цілому, 

орієнтованого на досягнення поставлених цілей. А в інтерпретації 

В. Монахова вони виглядають як етапи розробки моделі цього процесу у 

межах конкретного навчального предмету до моменту впровадження. 

Оскільки предмет нашого дослідження пов’язаний з фізикою та методикою 

її навчання у школі, ми будемо дотримуватись точки зору В. Монахова, яку 

поділяє переважна більшість відомих методистів, і розуміти методичну систему 

формування предметної (фізичної) і ключових компетентностей учнів основної 

школи під час вивчення електромагнітних явищ як модель організації 

навчального процесу з фізики, орієнтовану на розвиток в учнів готовності до 

застосування фізичних знань у житті і виконання навчально-пізнавальної, 

інформаційної та здоров’язбережувальної діяльності, що включає п’ять 

компонентів (мету, зміст, методи, форми і засоби навчання фізики).  
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Уявлення про структуру та взаємодію компонентів методичної системи 

дає схема, зображена на рис. 1.5. 

Рис. 1.5. Компонети методичної системи та їх взаємодія 

Охарактеризуємо ці компоненти методичної системи, конкретизуючи їх 

стосовно предмету нашого дослідження.  

Перший компонент методичної системи – цілі, відіграє 

системоутворювальну роль і визначає особливості решти компонентів (змісту, 

методів, форм і засобів навчання фізики). Цілі формування предметної і 

ключових компетентностей, згідно системного підходу, є підсистемою 

методичної системи, у якій можна виділити взаємопов’язані складові 

(компоненти). У нашому випадку це система навчальних, розвивальних і 

виховних цілей, пов’язана з формуванням предметної і ключових 

компетентностей під час вивчення електромагнітних явищ у основній школі. Їх 

характеристика буде більш детально представлена у п. 2.2 даної роботи. 

У визначенні змісту як компонента системи формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ ми виходили з того, що, згідно з системним підходом, 

кожен структурний компонент системи, у свою чергу, є складним об’єктом і 

може становити систему взаємопов’язаних складових. У нашому випадку зміст 

формування предметної і ключових компетентностей представлений 

когнітивним, діяльнісним і особистісним компонентами, які узгоджуються з 

загальноприйнятим підходом до визначення змісту освіти взагалі і фізичної 

освіти зокрема, згідно з яким зміст освіти має забезпечувати набуття знань про 

світ (фізичну галузь), досвіду здійснення певних видів діяльності, досвіду 

творчої діяльності та ціннісно-емоційне ставлення до світу [262]. 

зміст 

мета 

методи 

форми засоби 
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Враховуючи те, що в змісті навчання фізики виділяють дві складові: 

інваріантну і варіативну, з яких перша реалізує вимоги програми з фізики, а 

друга слугує основою для здійснення інших суспільно важливих цілей, мета 

нашого дослідження передбачала внесення відповідних змін до обох складових 

змісту фізичної освіти, так як вимагала введення до них додаткової навчальної 

інформації, яка б сприяла формуванню предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. Більш 

детально це питання буде висвітлене у п. 2.2 даної роботи. 

Інший ракурс застосування системного підходу до навчання учнів фізики 

ми пов’язували з пошуком шляхів підвищення якості засвоєння навчального 

матеріалу, яке має стати результатом впровадження компетентнісного 

підходу. Дослідження вчених переконують у тому, що цього можна досягти 

реалізацією системно-структурного, системно-логічного та системно-

функціонального підходів до вивчення навчального матеріалу, які дозволяють 

навчити школярів визначати елементи фізичних знань, бачити аналогії в їх 

структурі, розуміти доцільність застосування алгоритмів системного засвоєння 

кожного елемента, виділеного в структурі фізичного знання. В. Давидов [75] 

довів, що для кращого запам’ятовування знання треба приводити в певну 

систему. Для цього, по-перше, необхідно навчити учнів концентрувати увагу 

на головному в матеріалі, що вивчається. У виділенні головного може 

допомогти розуміння того, що в будь-якій науці для фіксації головного і 

суттєвого існують спеціальні засоби. У фізиці – це фізичні поняття і величини, 

фізичні формули і графіки, що відображають фізичні закони і закономірності, 

які утворюють мову фізики. По-друге, в навчальному матеріалі завжди можуть 

бути виділені інформаційні блоки, які можна вважати більш об’ємними 

структурними одиницями пізнання, навколо яких групується навчальний 

матеріал. По-третє, навчальний матеріал може бути представлений відповідно 

з етапами наукового пізнання, яке відбувається циклічно: дослідний факт 

№1→модель №1, гіпотеза №1→фізична теорія №1→логічні наслідки та їх 

експериментальне підтвердження→ дослідний факт №2 і ін. Зазначені підходи 



 
 

 

39 

до систематизації навчального матеріалу знаходять відображення в логічних 

конспектах, структурно-логічних схемах, узагальнюючих таблицях та ін., під 

час розробки яких він узагальнюється і перетворюється в логічно оформлену 

систему. Уміння самостійно аналізувати навчальний матеріал і 

систематизувати його у різний спосіб вчені вважають найвищим ступенем 

сформованості навчально-пізнавальних дій. 

При проектуванні технологічного компонента методичної системи 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ ми враховували те, що технологія 

навчання фізики є складним педагогічним об’єктом, який включає до свого 

складу взаємопов’язані методи, форми і засоби навчання фізики, які будуть 

детально описані у п. 2.2 даної роботи. 

Особистісно-діяльнісний підхід. Доцільність включення особистісно-

діяльнісного підходу до організації навчального процесу в якості 

методологічної основи дослідження обумовлена необхідністю з’ясування 

особливостей технологій, які спроможні забезпечити досягнення запланованої 

мети – формування предметної і ключових компетентностей учнів у навчанні 

фізики. Аналізуючи й порівнюючи традиційне та особистісно-орієнтоване 

навчання, Л. Благодаренко робить висновок, що метою останнього є розвиток 

особистості як процес і як результат. Наслідком реалізації такого навчання є 

становлення особистості, яка володіє дослідницьким методом, навичками 

формулювання та аналізу навчальних проблем, знаходження шляхів їх 

розв’язання, здійснення необхідних розумових і практичних дій, усвідомлення 

одержаних результатів. Крім того, така особистість буде мати високі моральні 

якості та здатність до гуманних вчинків [20, с. 21].  

В. Шарко наголошує, що особистісно орієнтоване навчання – це 

навчання індивідуалізоване, під яким розуміють системну організацію 

навчального процесу, здатного забезпечити індивідуальне засвоєння 

загальної для всього класу програми з предмету кожним учнем. 

Досліджуючи можливості реалізації особистісного підходу до навчання учнів 
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фізики, вчена зауважує, що запровадження особистісно зорієнтованих 

технологій навчання має ґрунтуватися на засадах принципів особистісно-

орієнтованого навчання. До їх складу вчена включає принципи: 

особистісного цілепокладання учня; вибору індивідуальної освітньої 

траєкторії кожним учнем; міжпредметних основ освітнього процесу;  

продуктивності навчання;  ситуативності навчання та освітньої рефлексії. 

Переважна більшість цих принципів стосується навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, яка має стати індивідуалізованою, продуктивною, 

побудованою на засадах проблемного навчання та рефлексивного підходу до 

оцінки процесу і результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів [254]. 

Проектування індивідуальних стратегій навчання для кожного учня – 

головне завдання вчителя в умовах особистісно орієнтованого навчання. До 

принципів проектування індивідуальних стратегій навчання та їх практичної 

реалізації вчені (А. Хуторськой, В. Шарко) відносять: 

- принцип актуалізації навчальної мотивації, який вимагає надання 

учневі педагогічної допомоги в усвідомленні особистісного значення тих 

знань, що набуватимуться, для життя; співвіднесення сформованого досвіду з 

ситуативним інтересом до предмета (теми, що вивчається) і визначення місця 

можливого нового інтересу в пізнавальній діяльності; 

- принцип зміщення акценту з навчання на учіння, котрий передбачає 

визнання провідною діяльністю самостійну роботу школяра – її організацію, 

самостійний пошук і оволодіння новою інформацією з різних джерел, 

самостійне розв’язування задач і експериментування, виконання творчих 

завдань. Роль учителя в такому навчанні полягає у наданні різних видів 

педагогічної допомоги школярам під час їх самостійної пізнавальної діяльності і 

включає: а) стимулювання пізнавального інтересу учнів до змісту роботи і видів 

діяльності; б) рекомендації додаткових джерел навчальної інформації; 

в) консультування школярів; г) організацію обміну судженнями та думками; 

- принцип орієнтації при проектуванні індивідуальних стратегій 

навчання не стільки на засвоєння учнями нової інформації, скільки на її творчу 
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переробку. Дотримання цього принципу вимагає від учителя застосування 

спеціальних творчих завдань, спрямованих на розвиток уміння мислити, 

досліджувати, розв’язувати задачі дивергентного і конвергентного типу.  

Аналіз особливостей технології особистісно-орієнтованого навчання 

свідчить про нерозривний зв’язок особистісно-орієнтованого та діяльнісного 

підходів до організації навчання учнів фізики. Діяльнісний принцип у навчанні 

вперше був введений і розроблений С. Рубінштейном, який розглядав 

діяльність не тільки як процес, «за допомогою якого реалізується те або інше 

ставлення людини до навколишнього світу», але й показав співвідношення 

діяльності й особистості, єдність свідомості й діяльності. У цьому випадку 

діяльність розглядалася не як абстрактна структура, а як конкретна діяльність 

індивіда в певних історичних умовах. С. Рубінштейн довів, що діяльність 

індивіда за своєю сутністю виявляється зумовленою й опосередкованою тими 

конкретними суспільно-історичними умовами, у яких вона формується [198]. 

Діяльнісна складова особистісно-діяльнісного підходу акцентує увагу 

на тому, що розвиток особистості може відбуватися тільки в процесі здійснення 

нею певних видів діяльності. О. Леонтьєв до основних елементів будь-якої 

діяльності включає: потребу, мотив, мету, умови, власне діяльність, дії та 

операції, результат, рефлексію [117].  

У контексті діяльнісного підходу до навчання сучасні погляди щодо 

організації навчального процесу, з точки зору В. Шарко, виглядають так: 

а) основною умовою ефективного здійснення навчальної діяльності є 

самостійний характер її виконання; б) показником підготовки учня до 

здійснення різних видів діяльності є його досвід з виконання всіх етапів 

діяльності: мотиваційно-цільового, операційно-функціонального і 

контрольно-рефлексивного, що можливе лише за умов самонавчання, яке 

включає самостійне цілепокладання, самостійну роботу з опанування знань і 

вмінь, самоконтроль, самооцінку, самокорекцію, рефлексію процесу і 

результатів діяльності; в) ефективність різних видів діяльності залежить від 

спеціальних умов, характерних для кожного її виду. Для пізнавальної 
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діяльності, що має на меті формування знань, такими є: а) створення 

позитивного мікроклімату в класі, атмосфери доброзичливих стосунків між 

учасниками процесу і стимулювання в об’єктів діяльності бажання вчитися; 

б) логічний виклад матеріалу на різних видах носіїв інформації; в) виконання 

вправ на перекодування інформації, її систематизацію та структурування, 

виконання вправ на застосування знань на практиці; г) орієнтація процесу 

засвоєння знань на рівень «знання – переконання»; д) залучення ціннісно-

емоційної сфери суб’єктів навчання [253, с. 94]. 

Наведені рекомендації науковця мають дотримуватися й під час 

формування предметної (фізичної), навчально-пізнавальної, інформаційної та 

здоров’язбережувальної компетентностей і передбачати залучення учнів до 

самостійного виконання відповідних видів діяльності, під час яких вони 

мають набути досвіду зі здійснення всіх етапів діяльності (цілепокладання, 

проектування, підбору засобів, виконання, контролю, оцінки, рефлексії). 

Особливої значущості для нашого дослідження діяльнісний підхід набуває 

з причини його тісного зв’язку з формуванням компетентностей. Підставу для 

такого висновку вбачаємо в дидактичних принципах, на яких ґрунтується 

технологія компетентнісного навчання. До їх складу входить принцип 

діяльнісної спрямованості, який націлює вчителів на організацію навчального 

процесу, на формування вмінь і навичок шляхом організації відповідних видів 

діяльності учнів. З цього приводу С. Трубачева [222] зазначає, що формування 

компетентностей учнів повинно здійснюватися в кілька етапів: мотивація 

навчання; актуалізація мінімального необхідного досвіду діяльності; вивчення 

нового матеріалу з відпрацюванням теоретичного та практичного навчально-

інформаційних блоків (знань, умінь, навичок, способів діяльності); самоаналіз 

отриманих результатів та їх співвіднесення з передбачуваними. 

Застосування діяльнісного підходу у формуванні компетентностей учнів 

розкрито в працях І. Родигіної, яка порівнює можливості технології 

продуктивного навчання з компетентнісною ідеєю та вказує, як можна  
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реалізувати діяльнісний підхід до формування базових компетентностей 

суб’єктів навчання [196]. 

Пріоритетними методами формування компетентностей в українській 

педагогіці визнано активні та інтерактивні методи навчання, серед яких 

вирізняються: проблемні, евристичні, дослідницькі, метод проектів, портфоліо, 

кейс-метод. Цінність інтерактивних методів навчання в процесі 

компетентнісної освіти, на думку І. Родигіної, полягає в тому, що всі вони 

«ґрунтуються на навчанні у взаємодії, яка передбачає організацію спільної 

роботи, налагодження контактів задля розв’язування навчальних завдань і 

взаємонавчання, актуалізацію досвіду безконфліктних відносин» [195, с. 8]. 

Вибір методів навчання та форм організації навчальної діяльності учнів у 

контексті особистісно-діяльнісного підходу повинен ураховувати психологічні 

особливості учнів даного віку (14 – 15 років) стосовно формування предметної і 

ключових компетентностей. На основі вивчення праць провідних психологів і 

педагогів [14, 42, 43, 200, 278] з’ясовано, що: 

 основним видом діяльності підлітка залишається навчання, проте він 

віддає перевагу тим видам навчальної діяльності, які, за його переконанням, 

роблять його дорослим у власних очах та в очах інших; 

 найчастіше учнів даного віку приваблюють самостійна робота на уроці, 

складний навчальний матеріал, можливість самостійно організовувати свою 

пізнавальну діяльність за межами школи; 

 дуже часто підліткові не вдається реалізувати нові форми навчальної 

діяльності, оскільки він ще не володіє способами їх виконання (у цьому йому 

має допомогти педагог, підтримуючи і стимулюючи його пізнавальні інтереси, 

заохочуючи його подальші зусилля, вселяючи йому віру в себе) [200]; 

 змінюються навчально-пізнавальні мотиви, зокрема інтерес до способів 

набуття знань; широта пізнавальних інтересів та мотиви самоосвіти міцнішають 

у зв’язку з мотивом бути дорослим та самостійним; 

 істотних змін зазнають соціальні мотиви учіння, які виявляються особливо 

тоді, коли вчитель підкреслює можливість використання навчального матеріалу 
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в майбутній професійній діяльності або для самовдосконалення; 

 з’являється інтерес до різних форм групової роботи як можливості для 

самовираження та самоствердження, в умовах хорошої організації групової 

роботи в підлітків розвивається здатність до співробітництва; 

 якщо учіння не створює умов для задоволення потреби у дорослості та 

самостійності, тобто не враховуються соціальні мотиви, знижується інтерес до 

навчання; 

 якісні зміни виникають у цілепокладанні: підліток не тільки сприймає 

мету, поставлену вчителем, а й сам уміє визначити мету, планує свою роботу, 

до того ж утворює ієрархію цілей, визначає головну та проміжні цілі; 

переходячи до старшого шкільного віку, підлітки починають визначати 

перспективні цілі, пов’язані з майбутнім; 

 домінантну роль починає відігравати самооцінка, коли оцінка і самооцінка 

співпадають, підліток знаходиться в стані емоційного благополуччя [43]. 

Оскільки в структурі діяльності найважливішим чинником впливу на 

результативність навчання, за даними досліджень І. Підласого [180], є 

мотивація, то розвиток мотивів пізнавальної діяльності в підлітковому віці є 

найважливішим завданням учителя. Для планування діяльності з розвитку 

мотиваційної сфери учнів учителі повинні знати потреби, які має кожна людина 

від народження, та методи впливу на мотиваційну сферу учнів. До складу таких 

потреб І. Підласий включає: потребу в самовираженні, реалізація якої 

спирається на знання, уміння та навички; потребу в оцінюванні себе, яка 

проявляється в порівнюванні себе з іншими та прагненні до 

самовдосконалення; потребу в соціальних зв’язках, яка виражається в прагненні 

до спілкування з іншими; потребу в безпеці, задоволення якої пов’язане з 

прагненням до стабільності й самозахистом; фізіологічні потреби. 

Урахування перших чотирьох видів потреб необхідне під час планування 

пізнавальної діяльності учнів. До прийомів стимулювання як основного методу 

впливу на мотиваційну сферу підлітків учений  включає: урахування інтересів і 

нахилів, підтримку успіхів; прагнення зробити діяльність цікавою, підтримку 
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суперництва, застосування різноманітних методів організації пізнавальної 

діяльності; опору на бажання, створення умов для вибору форм діяльності на 

занятті, змісту і форми домашнього завдання, виду і форми контролю тощо; 

надання учню шансу проявити себе; застосування критики співпереживання [180]. 

У контексті особистісно-діяльнісного підходу до навчання інтерес для 

нашого дослідження мають вимоги до організації та дидактичного 

забезпечення особистісно зорієнтованого навчального процесу, які визначає 

В. Шарко: 

 навчальний матеріал і характер його подання мають забезпечувати 

виявлення життєвого досвіду учня, ураховувати результати попереднього 

навчання; 

 виклад матеріалу має бути орієнтованим не тільки на розширення його 

обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а й на 

перетворення суб’єктного досвіду кожного учня; 

 постійне узгодження досвіду учня з науковим змістом знань, що 

набуваються, з метою організації пізнавальної діяльності в зоні найближчого 

його розвитку; 

 активне стимулювання учня до набуття знань має забезпечувати можливість 

самоосвіти, саморозвитку, самовираження в сучасному і майбутньому; 

 самостійність вибору учня щодо способів опрацювання навчального 

матеріалу та засобів виконання запропонованих завдань; 

 виокремлення загальнологічних та специфічних предметних прийомів 

навчальної роботи, ураховуючи їх роль в особистісному розвитку учня; 

 забезпечення умов для самоконтролю та самооцінювання процесу 

навчання, а не тільки його результатів [262, с. 52]. 

Зазначені вимоги до навчально-пізнавальної діяльності визначають 

специфіку методів навчання, у яких Н. Мойсеюк [149] виокремлює дві складові 

частини: об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна частина обумовлена тими 

постійними положеннями, які обов’язково присутні в будь-якому методі, 

незалежно від того, який учитель його використовує. У ній відображені 
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найзагальніші вимоги законів і закономірностей, принципів і правил, а також 

ціль, завдання, зміст, форми навчальної діяльності. Суб’єктивна частина методу 

обумовлена особистістю педагога, його творчістю, майстерністю; 

особливостями учнів, конкретними умовами.   

Ураховуючи дослідження науковців [118, 165, 230] щодо класифікації та 

характеристики методів навчання, при їх виборі дотримуватимемося таких 

критеріїв: 

 відповідність: закономірностям, принципам, меті та завданням навчання; 

змісту предмета; навчальним можливостям школярів, рівню їх підготовки;  

умовам і часу навчання; можливостям учителя; 

 забезпечення активності учнів у процесі навчання; 

 урахування індивідуальних особливостей сприйняття навчального 

матеріалу учнями;  

 поступове збільшення ступеня самостійності школярів;  

 практична спрямованість; 

 створення умов для прояву творчих здібностей; 

 можливість впливу на емоції та почуття учня; 

 побудова навчального процесу на основі суб’єкт-суб’єктних відносин його 

учасників. 

На нашу думку, найбільшою мірою відповідають вищезазначеним 

критеріям продуктивні методи навчання (проблемний, евристичний, 

дослідницький), метод проектів.  

Використання методу проблемного навчання передбачає не тільки 

передачу вчителем навчальної інформації, а й знайомство учнів із процесом 

пошуку розв’язання даної проблеми. В. Шарко визначає таку структуру 

проблемного викладу: виявлення протиріччя та постановка проблеми; 

висунення гіпотез; складання плану вирішення проблеми; процес розв’язання; 

доведення гіпотези; розкриття значення розв’язку для подальшого розвитку 

думки або сфери діяльності [262].  

Евристичний (частково-пошуковий) метод передбачає організацію участі 
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учнів у виконанні окремих кроків пошуку розв’язання проблеми. Етапи 

діяльності вчителя при його використанні включають: конструювання 

пізнавального завдання та поділ його на етапи; визначення етапів, які учні мають 

виконати самостійно. Таким чином, учні засвоюють різні елементи творчої 

діяльності, оволодівають окремими етапами розв’язання проблемних завдань. 

Організацію вчителем пошукової творчої діяльності учнів із розв’язання 

нових проблем і проблемних ситуацій передбачає дослідницький метод 

навчання. Основною умовою організації дослідницьких завдань будь-якого 

типу науковці визначають проходження учнями самостійно всіх або більшості 

етапів процесу дослідження: спостереження та вивчення фактів; з’ясування 

незрозумілих явищ (постановка проблеми); висунення гіпотез; складання плану; 

реалізація плану (виявлення зв’язків явищ, що вивчаються, з іншими); опис 

розв’язку проблеми та його обґрунтування; перевірка розв’язків; практичні 

висновки про можливості застосування отриманої навчальної інформації. 

До продуктивних методів навчання вчені відносять метод проектів, який 

дає можливість створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально 

наближені до реальних. На думку Дж. Дьюї, навчання повинно починатися з 

діяльності учнів, що має соціальну значущість, з практичного досвіду, і тільки 

тоді потрібно теоретично осмислювати навчальний матеріал [19].  

Аналіз наукової літератури [69, 155, 163, 181, 182] показав, що науковці по-

різному дають визначення поняття «навчальний проект»: метод проектів 

розглядається і як метод, і як технологія навчання. Проте, усі дослідники 

зазначають самостійний, творчий, перетворювальний характер діяльності учнів 

під час виконання проектів. До переваг учені відносять: проект включає 

інтегровану міжкультурну роботу; сприяє соціальному розвитку; дає 

можливість реалізувати мету; розвиває прагнення й уміння самостійно 

здобувати та використовувати знання; розвиває критичне мислення,  почуття 

впевненості; допомагає учням досягти успіху. Зазначені переваги методу 

проектів свідчать про його значні можливості у формуванні когнітивного, 

діяльнісного і особистісного компонентів компетентності, а отже, й у 
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доцільності його включення до технологічного компонента методичної системи 

формування предметної, навчально-пізнавальної, інформаційної та 

здоров’язбережувальної компетентностей учнів. 

Аналізуючи можливості застосування методу проектів у контексті нової 

програми з фізики для основної школи [256], В. Шарко зазначає, що залучення 

учнів до виконання проектів дозволяє досягти цілей, які не завжди можна 

реалізувати на звичайному уроці. До складу таких цілей учена відносить 

розвиток предметної, міжпредметних і ключових компетентностей.  

Використання методу проектів як технології формування ключових ком-

петентностей учнів розглядається в роботах І. Родигіної [194], професійно-

орієнтованих компетентностей на уроках фізики – О. Горобця, В. Савченка [70], 

під час проведення навчальної практики з фізики – Н. Єрмакової [79]. 

Під час використання продуктивних методів навчання відбувається не як 

трансформація та передача навчальної інформації, а як процес фасилітації –  

активізації, підтримки процесу осмисленого самостійного навчання. 

Важливе місце в системі особистісно-орієнтованого навчання посідають 

також специфічні для даної технології методи: метод складної цілі, який 

дозволяє планувати навчання учнів у зоні їх найближчого розвитку; метод 

вибору, який передбачає надання учню права вибору індивідуальної 

траєкторії навчання, теми індивідуальних домашніх завдань і проектів, виду 

контролю тощо; проблемний метод, який передбачає організацію пізнання 

шляхом занурення у проблемні ситуації; метод самоаналізу та колективної 

творчості, характерною рисою якого є залучення учнів до групових форм 

діяльності з метою створення нового продукту та активне використання 

рефлексії, результатом якої буде усвідомлення того, що зрозумів, чому 

навчився і який саморозвиток отримав [262, с. 29]. 

У контексті зазначених методів і форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності до технологій компетентнісної освіти М. Пироженко та О. Пометун 

відносять такі інтерактивні технології, як: групове навчання, фронтальні 

технології, технології навчання в грі та навчання в дискусії [185].  
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Серед форм організації навчальної діяльності вчені вирізняють 

фронтальну, індивідуальну та групову.  

 Фронтальна форма роботи, що передбачає одночасне виконання всіма 

учнями  одного й того ж завдання під керівництвом учителя, на нашу думку, є 

малоефективною, бо не враховує індивідуальних особливостей учнів 

(швидкість виконання дій, здатність до експериментування, готовність до 

здійснення мисленнєвої діяльності).  

Колективна форма організації навчальної діяльності передбачає 

спілкування, взаємодію учнів, які усвідомлюють спільну мету, відповідаль-

ність за виконання завдань; виконують певні функції, обов’язки, що врахо-

вують особистісні характеристики (інтереси, здібності, та дають можливість 

проявити себе у спільній діяльності. При цьому в класі переважає атмосфера 

співробітництва та взаємодопомоги, організовано взаємоконтроль і є відпо-

відальність кожного перед класом, підбиваються підсумки виконаної роботи, 

дається відповідна оцінка діяльності всіх і кожного учасника зокрема. 

Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем 

навчального завдання на рівні його навчальних можливостей, без взаємодії з 

іншими школярами, з використанням допомоги вчителя як безпосередньо, так і 

опосередковано.  

Групова робота передбачає організацію навчальних занять, при якій 

ставиться певне завдання для групи школярів, при цьому: клас розбивається на 

декілька груп для виконання конкретних навчальних завдань; група виконує 

завдання під керівництвом лідера або вчителя; структура та зміст завдань 

дозволяють ураховувати та оцінювати  індивідуальний внесок кожного члена 

групи; склад групи формується з урахуванням забезпечення реалізації 

можливостей кожного учня [262]. 

Порівнюючи відповідність форм організації навчальної діяльності учнів 

компетентнісній освіті, О. Заблоцька визначає, що пріоритетними в даному 

випадку є індивідуальна та групова форми [83]. 

Однією з форм групової роботи, яка дає змогу розвинути в учнів 
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предметну та ключові компетентності, а також реалізувати діяльнісний 

підхід у навчально-виховному процесі, В. Шарко і Д. Грабчак вважають 

тренінг. Науковці розглядають тренінг як педагогічну технологію навчання 

елективних курсів із фізики [263]. 

Ураховуючи перевантаженість навчальних програм з фізики, постійний 

дефіцит часу, важлива роль у формуванні предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи належить позаурочній та позакласній 

формам навчання, особливістю яких є свобода вибору учнями форм, змісту і 

методів роботи, широкі можливості для залучення учнів до практичної 

діяльності. 

Отже, на основі особистісно-діяльнісного підходу визначено особливості 

організації навчального процесу, орієнтованого на формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ, а саме: застосування продуктивних методів навчання 

(проблемного, евристичного, дослідницького), методу проектів, портфоліо; 

серед форм організації навчальної діяльності учнів пріоритетними визначено: 

індивідуальну, групову, тренінг і різні форми позакласної роботи з фізики. 

Аксіологічний підхід. Включення аксіологічного підходу до складу 

методологічних засад обумовлено необхідністю дослідження феномена 

«цінності» як складової компетентності та процесу її формування, що 

передбачало виконання таких завдань: 1) встановлення зв’язку між цінностями 

та компетентністю учня; 2) визначення переліку цінностей учнів, необхідних 

для формування предметної (фізичної) і ключових (навчально-пізнавальної, 

інформаційної та здоров’язбережувальної) компетентностей; 3) з’ясування 

процесу формування в учнів основної школи визначених цінностей. 

Виконання першого завдання вимагало аналізу структурних компонентів 

компетентностей учнів основної школи, який дав підстави для висновку, що 

цінності є обов’язковою складовою компетентності людини.  Як зазначається у 

філософських наукових джерелах [228], цінності – специфічні соціальні 

визначення об’єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне або 
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негативне значення для людини і суспільства (благо, добро, зло, чудове і 

потворне, що втілюються в явищах суспільного життя або природи). Цінності 

виконують роль основи при виборі потреб, інтересів, переживань, цілей, засобів 

їх реалізації, результатів діяльності і тих умов, за яких здійснюється вибір. Сам 

процес і процедура вибору на базі цінностей називається оцінкою. 

 Спрямованість діяльності суб’єкта (людини) на певну цінність 

називається ціннісною орієнтацією. Структурними елементами системи 

ціннісних орієнтацій є три підсистеми: когнітивна (знання, судження, 

переконання про об’єкт); мотиваційна (почуття, емоційні оцінки об’єкта); 

поведінкова (визначені дії, послідовне поводження стосовно об’єкта). 

Становлення особистості передбачає засвоєння цінностей культури і 

формування на їх основі стійкої індивідуальної системи гуманістичних 

ціннісних орієнтацій, які детермінують поведінку і діяльність. Проте суспільні 

норми, вимоги, ідеали, цінності культури сприймаються і привласнюються 

особистістю індивідуально і вибірково. Тому ціннісні орієнтації вихованця не 

завжди збігаються з вартостями, виробленими суспільною свідомістю і 

пропонованими вчителями і батьками. 

Для того, щоб надбання культури були прийняті особистістю, недостатньо 

того, щоб учень усвідомлював їх необхідність. Цінність набуває спонукальної 

сили мотиву діяльності лише тоді, коли вона стала об’єктом потреби 

особистості, тобто за умови спрацювання механізму інтеріоризації – процесу 

переведення культурних цінностей у внутрішній світ особистості. У випадку, 

коли цінність-потреба стала моментом внутрішнього існування, вихованець 

може чітко сформулювати цілі власної діяльності, знайти ефективні засоби їх 

реалізації, здійснити своєчасний контроль, оцінку і коректування своїх дій. 

Узагальнюючи дослідження психологів про місце ціннісних орієнтацій у 

психологічній характеристиці особистості, маємо підстави для висновку, що 

ціннісні орієнтації є найважливішим компонентом структури особистості, який 

визначає її поведінку та ставлення до навколишнього світу.   

З’ясування сутності цінностей та їх ролі в житті людини дозволило перейти 
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до розгляду питання, які цінності має формувати в учнів учитель під час 

залучення їх до навчально-пізнавальної, інформаційної та 

здоров’язбережувальної діяльності у процесі формування відповідних 

компетентностей школярів. 

Аналіз наукових праць  виявив, що в контексті навчально-пізнавальної 

діяльності учнів актуальними є такі цінності, як: знання, творчість, свобода, 

гуманістичні цінності [3, 223, 254].  

Оскільки навчально-пізнавальна діяльність передбачає процес засвоєння 

знань, то в контексті компетентнісного підходу учень повинен усвідомлювати 

їх ціннісне значення для саморозвитку та самовдосконалення. Знання, які не 

перетворились на цінності, які не засвоєні учнем як цінності, легко забуваються. 

Успіху в оволодінні знаннями учень може досягти за умови наявності таких 

цінностей, як працьовитість, цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, 

творча активність, відповідальність. 

У дисертаційному дослідженні О. Усік з проблеми «Регуляція навчально-

пізнавальної діяльності: соціально-філософський аналіз» встановлено, що 

основними передумовами формування ініціативної навчально-пізнавальної 

діяльності студентів є такі цінності, як творчість, свобода вибору, гуманістичні 

цінності. Учена зазначає, що соціокультурний освітній простір, насичений 

гуманістичними цінностями, є сферою вільного розвитку і саморозвитку 

особистості, виступає відкритою, динамічною, самовизначеною системою [223].  

О. Александрова розглядає гуманістичні цінності як позитивне діяльно-

активне ставлення до людини, яке засноване на визнанні людського життя, 

усвідомленні його недоторканності, визнання життя головною цінністю.   

Воно закріплюється у відповідних вчинках, діях, поведінці людей, у протидії 

жорстокості, злу, несправедливості, критичному ставленні до своїх чеснот та 

недоліків і на цій основі самовдосконаленні [3]. Критеріями гуманістичних 

цінностей виступають не тільки уявлення про такі моральні якості, як 

доброзичливість, повага до людської гідності, милосердя, толерантність, 

порядність, а й практичні дії, вчинки, мотиви. Особливого значення набуває 



 
 

 

53 

сформованість потреби в спілкуванні, самоповазі, співчутті. Проте чільне 

місце серед названих цінностей посідають гуманна поведінка та виявлення 

поваги до людської гідності. 

Формування інформаційної компетентності учнів основної школи 

вимагає ціннісного ставлення учнів до інформації та спілкування. І. Карпенко 

зазначає, що розгляд основних тенденцій та аналіз інформаційного 

суспільства дає підставу стверджувати, що інформація в сучасних умовах, 

виокремлюється як відносно самостійна духовно-матеріальна цінність, що 

скеровує суспільний розвиток у напрямку побудови нових соціальних 

відносин. Інформація, доведена до індивіда, є дійсно головною цінністю, 

адже вона активно і переконливо включається в процес формування поглядів 

чи ідей як особистості, так і соціуму в цілому [98]. 

М. Галатюк, розглядаючи поняття інформаційної культури та 

інформаційної компетенції школяра, до духовних цінностей інформаційної 

культури відносить: норми, правила, відносини, звичаї, значення важливості 

інформаційного обміну, ціннісне ставлення до інформаційних технологій як 

предмета й засобу навчально-пізнавальної діяльності, інформацію [54].  

Отже, у процесі роботи з інформацією необхідно сформувати в учнів 

основної школи ціннісне ставлення до інформації як відображення реального 

світу, норм і правил її використання, усвідомлення необхідності постійного 

обміну інформацією, використання ІКТ. 

У процесі діяльності, спрямованої на збереження, профілактику та 

поліпшення здоров’я, в учнів формується ціннісне ставлення до власного  

здоров’я та здоров’я оточуючих; усвідомлення його впливу на успішність їх 

навчальної, життєвої та майбутньої професійної діяльності, необхідність 

ведення здорового способу життя. У сучасних умовах соціальної нестабіль-

ності, екологічно несприятливої ситуації, зростання динаміки життя та інших 

чинників роль здоров’я значно підвищується, оскільки конкурентно-

спроможною є лише фізично здорова, активна, соціально адаптована людина. 
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Розглядаючи питання здоров’язбережувального дозвілля, В. Звєкова 

зазначає, що системоутворювальною складовою його ціннісного компонента є 

визнання людини як найвищої цінності. Важливим є виховання у школярів 

любові до природи, формування переконань у тому, що піклування про чистоту 

довкілля сприятиме забезпеченню екологічної чистоти середовища, у якому 

успішно може розвиватися дитина [90]. 

Досліджуючи проблему аксіологічного підходу до формування в підлітків 

навичок здорового способу життя, А. Полулях зазначає, що людське життя є 

вищою цінністю суспільства, і обов’язковий фактор – усвідомлення його 

цінності та прагнення до його зміцнення, удосконалення [183]. 

Усе вищевикладене дає підстави для висновку, що цінностями, 

необхідними для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів 

основної школи, є: людина, її життя, здоров’я (як власне, так і оточуючих), 

здоровий спосіб життя, здоров’язбереження, бережливе ставлення до природи, 

взаємоповага, гідність, порядність, визнання, співчуття, толерантність, 

терпимість, прагнення до самовдосконалення. 

Визначені нами цінності розподілимо за такими групами: загальнолюдські, 

громадянські, цінності особистого життя (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 
Перелік цінностей, необхідних для формування  

предметної (фізичної), навчально-пізнавальної, інформаційної та 
здоров’язбережувальної компетентностей учнів основної школи 

Цінності Компетент-
ність Загальнолюдські Громадянські Особистого життя 

Фізична, 
навчально-
пізнавальна 

Знання, 
доброзичливість, 
повага до 
людської гідності, 
милосердя 

Толерантність, 
порядність, 
терпимість, свобода 
вибору, 
відповідальність 

Саморозвиток, самовдоско-
налення, творчість, почуття 
власної гідності, працьовитість, 
цілеспрямованість, наполегли-
вість, самостійність, творча 
активність, відповідальність 

Інформа-
ційна 

Інформація, 
спілкування 

Обмін інформацією, 
норми, правила її 
використання  

Інформація, спілкування, 
використання ІКТ 

Здоров’я-
збережуваль
на 

Людина, природа, 
співчуття, терпи-
мість, порядність 

Взаємоповага, гід-
ність, порядність, то-
лерантність, визнання 

Життя, здоров’я, здоров’я-
збереження, здоровий спосіб 
життя 
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Важливим для нашого дослідження також було питання про процес 

формування цінностей. У результаті вивчення психолого-педагогічної 

літератури [180, 228] з’ясовано механізм формування цінностей: під впливом 

власних потреб особистості виникають мотиви, стимули, які усвідомлюються 

у вигляді інтересів. Стійкий інтерес сприяє розвитку спрямованості 

особистості на певний вид діяльності, що забезпечує виникнення емоційно-

ціннісного ставлення до об’єктів (понять, явищ, рис характеру  тощо), які 

сприймаються як цінність. 

Як зазначає В. Шарко [254], механізм засвоєння цінностей враховує їх 

особливості, але в усіх випадках має будуватися на технології, що органічно 

поєднує в собі методи формування суспільної свідомості (інформування, 

коментування, узагальнення, переконання) і методи залучення до соціально-

культурної діяльності, шляхом якої знання перетворюються на переконання, 

норми та принципи поведінки.  

На думку Е. Соломки, для ефективного формування соціально 

особистісної цінності знань, умінь і практичних навичок в учнів учителю 

необхідно більше значення приділяти відбору змісту навчального матеріалу, 

урізноманітнювати пізнавальну діяльність учнів, а саме: осучаснювати зміст 

навчального матеріалу; демонструвати історичний шлях наукової ідеї, 

труднощі на шляху наукових відкриттів; розкривати практичне значення, 

можливості застосування знань у повсякденному житті, майбутній 

професійній діяльності; використовувати задачі, які потребують кмітливості, 

вирішення проблемних ситуацій, дослідницького підходу, застосування 

знань у повсякденному житті [216]. 

Потужним засобом формування ціннісної сфери І. Бех вважає вплив 

емоційного сприйняття, а не просте засвоєнням схем і програм поведінки.  

Школа повинна впливати на формування загальнолюдських цінностей за 

допомогою активізації емоційної сфери школярів. Так, як через переживання 

знання набуває цілісного характеру, так і через емоції відбувається переробка 

цінностей, сенсу діяльності й життя людини [13, 15]. 
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На важливу роль емоцій у формуванні ціннісної сфери дитини звертає 

увагу й В. Шарко, яка стверджує, що саме з емоційного ставлення виникає 

відчуття значущості явищ, їх суб’єктивне оцінювання. У свою чергу цінності 

надають емоціям глибини, перетворюючи їх у стійкі почуття. Об’єднані в 

єдиний комплекс потреби, інтереси та емоційні переживання утворюють 

єдиний феномен цінностей [253]. Позитивні емоції  в учнів може викликати не 

лише зміст навчального матеріалу, його емоційне забарвлення, а й позитивні 

емоції від розв’язаної задачі, вдало виконаного цікавого досліду, 

спостереження красивих природних явищ і пояснення їх суті з точки зору 

фізики. Інший шлях формування цінностей особистості, на думку вченої, – це 

розкриття практичної значущості знань у житті людини, а також залучення 

учнів до дискусійної діяльності. До вправ з розвитку ціннісної сфери учнів 

учена відносить: завдання з визначення ціннісного потенціалу навчального 

матеріалу, наведеного в підручнику; завдання на пошук додаткової інформації 

практичного, історичного, екологічного характеру до конкретних тем, яка має 

можливості позитивно впливати на формування загальнолюдських і 

національних цінностей; завдання дискусійного характеру, що дають змогу 

обґрунтувати різні точки зору щодо вчинків учених та піднести учнів до 

усвідомлення істинних цінностей в житті людини [254]. 

Російський науковець Р. Щербаков запропонував методику 

використання культурно збагаченого курсу фізики як засобу формування 

гуманістичних цінностей учнів. Культурна цінність знань виявляється для 

учнів особистісно значущою, якщо під час навчання реалізуються такі 

основні напрями в розкритті цінностей науки, як: фізика як наука та наукові 

знання; вплив фізики на інші галузі людської діяльності; фізика як 

специфічний вид творчої діяльності [274]. 

У процесі навчання важливо продемонструвати учням можливості  

використання знань для розв’язання життєвих проблем, особистісно значущих 

для учнів. У першу чергу це використання для виконання практичних завдань, 

аналіз застосування фізичних законів у побуті, техніці тощо. У дослідженні 
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Р. Аканової розкрито методику організації оцінної діяльності у процесі 

навчання фізики, що сприяє усвідомленню учнями цінності знань з фізики [1]. 

У нашому дослідження це, наприклад, оцінка впливу різних абіотичних 

факторів на організм, оцінка можливостей застосування електричного струму 

для потреб людини, визначення джерел електромагнітного випромінювання в 

квартирі та оцінка їх можливого впливу на здоров’я тощо. 

Міжпредметні зв’язки як засіб формування цінностей учнів у процесі 

вивчення фізики у своєму дослідження розглядає Н. Бурцева [34]. 

Результати аналізу підходів до формування цінностей учнів дають підстави 

для висновку, що науковці підходять до вирішення проблеми формування 

цінностей учнів з позицій: змісту навчального матеріалу, видів навчальної 

діяльності учнів, впливу на емоційну сферу школярів. Зазначимо, що вплив на 

емоції здійснюється як через знання, так і через види діяльності. Процес 

реалізації аксіологічного підходу у формуванні предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи представимо у вигляді табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 
Реалізація аксіологічного підходу до формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи 
 у процесі вивчення електромагнітних явищ 

Група 
цінностей Зміст навчального матеріалу Види навчальної діяльності, до якої 

залучаються учні 

О
со

би
ст

ог
о 

 
ж

ит
тя

 

Осучаснення змісту навчального 
матеріалу; розкриття практичного 
значення фізичних знань, 
можливості їх застосування в 
повсякденному житті, майбутній 
професійній діяльності; 
 ознайомлення з інформацією 
здоров’язбережувального змісту 

Диференціювання складності фізичних 
задач, використання задач, які потре-
бують кмітливості, вирішення проб-
лемних ситуацій, дослідницького 
підходу, демонструють застосування 
знань у повсякденному житті; пошук 
додаткової інформації здоров’язбере-
жувального змісту; залучення учнів до 
оцінної діяльності 

Гр
ом

а-
дя

нс
ьк

і Демонстрація історичного шляху 
наукової ідеї, труднощі на шляху 
наукових відкриттів; використання 
інформації про вчених-фізиків   

Спільне виконання завдань; пошук 
додаткової інформації історичного, 
екологічного, політехнічного змісту; 
залучення учнів до оцінної діяльності 

За
га

ль
но

-
лю

дс
ьк

і Емоційний супровід викладу 
навчального матеріалу; культурне 
збагачення змісту навчального 
матеріалу; розкриття впливу фізики 
на інші галузі людської діяльності 

Виконання фізичного експерименту, 
який викликає позитивні емоції, 
демонструє вплив фізичних факторів на 
здоров’я людини, середовище, яке 
оточує 
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Вищевикладені положення стосовно застосування системного, 

особистісно-діяльнісного та аксіологічного підходів до формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ дають підстави для подальшої розробки методичної 

системи даного процесу.  

Основні положення підрозділу висвітлено в публікаціях автора [132, 137, 

267], а також у методичному посібнику [136]. 

1.3. Формування предметної і ключових компетентностей як предмет 

дослідження в теорії та практиці навчання фізики учнів основної школи 

Аналіз сучасних підходів до формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи в теорії і практиці навчання фізики 

було одним із завдань дослідження. У зв’язку з цим до наукових розвідок 

було включено вивчення доробку вчених, пов’язаних з використанням 

компетентнісного підходу в навчанні учнів фізики.  

Ознайомлення з науковою літературою дозволило встановити, що 

дослідженням цієї проблеми займались П. Атаманчук [6, 239], С. Величко 

[41], В. Заболотний [84], О. Ляшенко [142], В. Савченко [70], В. Шарко [249, 

253, 254], М. Шут [84] та ін. При цьому питання формування різних видів 

компетентностей учнів під час вивчення фізики було предметом дослідження 

Г. Бібік (ключових компетентностей) [16]; О. Горобець, В. Савченка 

(професійно-орієнтованих) [70]; О. Пінчук (предметної) [174, 175, 178, 179]; 

Н. Єрмакової, В. Шарко (предметної і ключових) [53, 79, 80, 257]; І. Бургун 

(навчально-пізнавальної) [28, 29, 33]; М. Галатюка, Ю. Галатюка, В. Тищука 

(навчально-пізнавальної та експериментальної) [55, 56, 57, 58, 59, 60]; 

В. Шарко, А. Андрійчука (інформатичної) [261]; В. Шарко, Н. Куриленко 

(екологічної) [245]. 

В аналізі праць зазначених науковців нас, у першу чергу, цікавили 

питання, пов’язані з технологіями формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі навчання фізики, що 
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передбачало з’ясування методів, форм і засобів, яким вони віддають перевагу 

у цьому процесі. З цих причин на основі попереднього аналізу змісту 

наукових джерел було умовно розподілено їх на дві групи (перша пов’язана з 

розкриттям особливостей формування компетентностей у студентів під час 

вивчення фізики у ВНЗ, друга – з реалізацією компетентнісного підходу до 

навчання учнів фізики в основній і старшій школі). Детальніше зупинимося 

на їх аналізі. 

У дисертаційному дослідженні І. Палачаніної [161, 162] розроблено 

методику формування інтересу студентів вищих морських навчальних 

закладів до фізики як засобу впливу на рівень сформованості в них 

предметної компетентності, що ґрунтується на значущості знань і вмінь з 

фізики для майбутньої професії. Учена пропонує розробку методичних 

функціональних схем до лекцій, які дозволяють подати навчальний матеріал 

з фізики, акцентуюючи увагу на його професійній значущості, а для 

проведення практичних занять – інформаційно-логічних структур, які дають 

можливість чітко орієнтуватися в причинно-наслідкових зв’язках  

навчального матеріалу. 

Російською дослідницею М. Павловою розроблено методику 

формування експериментальної компетентності майбутніх учителів фізики, 

що базується на конструюванні змісту їх підготовки відповідно до базових 

компетенцій учителя: загальнокультурних, загальнопрофесійних і 

професійних [159]. 

Упровадженню компетентнісного підходу в навчанні учнів фізики 

присвячено менше робіт у порівнянні з кількістю робіт, що стосуються 

студентів, проте вони були надзвичайно цінними для нашого дослідження.  

Робота Г. Бібік [16] присвячена дослідженню міжпредметних зв’язків 

математики і фізики як засобу формування інформаційної, самоосвітньої і 

комунікативної компетентностей учнів за рахунок здатності впливати на всі 

їх показники (цінності, досвід практичної і творчої діяльності школярів) під 

час вивчення математики в основній школі. Вченою зазначено, що 
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міжпредметні зв’язки між математикою і фізикою функціонують у вигляді 

трьох взаємопов’язаних типів (змістовно-інформаційних, операційно-

діяльнісних, організаційно-методичних) і виявляються в єдиних підходах до 

тлумачення понять, виконання певних видів діяльності, застосування методів 

пізнання та навчання.  

Запропонована вченою методика ґрунтується на узгодженості змісту 

математичних понять, видів діяльності, методів пізнання та розв’язування 

задач із фізикою як галуззю їх застосування. Доведено ефективність 

використання продуктивних методів навчання, проведення позакласних 

заходів, опанування елективних курсів міжпредметного змісту. Важливою 

складовою процесуального компонента методичної системи, розробленої 

Г. Бібік, є розвиток мотивації до самоосвітньої, інформаційної та 

комунікативної діяльності шляхом впливу на потреби і ціннісно-емоційну 

сферу, унаочнення процесу вивчення математичних понять і фактів (у тому 

числі й демонстраціями з фізики), використання інформаційних технологій, 

залучення учнів до пошуку інформації в різних джерелах та експертизи 

якості програмних продуктів міжпредметного змісту, створених 

однокласниками. 

У дисертаційній роботі О. Пінчук досліджено можливості формування 

предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання 

фізики засобами мультимедійних технологій. Визначено, що основні 

особливості компетентнісного підходу в навчанні фізики полягають у 

підсиленні практичної спрямованості навчання, акцентуванні уваги на 

накопиченні учнями досвіду навчально-пізнавальної діяльності як основи 

розвитку вмінь реалізовувати на практиці фізичні знання, розв’язувати 

задачі; створенні умов формування в учнів досвіду розв’язання пізнавальних, 

світоглядних і комунікативних завдань із залученням різних інформаційних 

джерел і технічних засобів [179]. 

Н. Єрмакова в дослідженні «Розвиток предметної компетентності учнів 

основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики» до числа 
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методів навчання, які забезпечують формування фізичної компетентності 

учнів, відносить: проблемно-пошуковий, інформаційний, проектний та метод 

розв’язування фізичних задач. У процесі їх реалізації учні залучались до 

аналізу побутових ситуацій, складання та розв’язування фізичних задач, 

конструювання фізичних приладів, виконання навчально-дослідних робіт та 

цікавих дослідів, виконання індивідуальних домашніх досліджень та 

спостережень, розробки індивідуальних та групових проектів, екскурсій у 

природу та туристичних походів. Під час дослідження використовувались 

текстові, візуальні та технічні засоби навчання [79].  

Застосування методу проектів для формування професійно-орієнтованих 

компетентностей учнів на уроках фізики пропонують О. Горобець, 

В. Савченко, оскільки робота над проектом стимулює процес 

самовизначення, самоусвідомлення, дає можливість випробувати свої 

здібності в різних видах діяльності, проаналізувати рівень їх розвитку [70]. 

Т. Альнікова [4] дослідила проблему формування проектно-

дослідницької компетенції учнів на елективних курсах із фізики. Учена 

розробила модульну структуру системи елективних курсів із фізики для 

допрофільної (9 клас) та профільної (10 клас) підготовки учнів, а також 

методику послідовного включення школярів у проектну, а потім 

дослідницьку діяльність, що сприяє формуванню в них проектно-

дослідницької компетенції. У роботі розкрито особливості застосування 

проблемного, проектного та дослідницького методів у навчанні, визначено їх 

можливості в досягненні результатів профільного навчання, а також 

можливості щодо формування проектно-дослідницької компетентності учнів.  

У дисертаційному дослідженні М. Галатюка «Розвиток навчально-пізна-

вальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих 

предметів» розкрито суть і структуру навчально-пізнавальної компетентності 

старшокласників як системного утворення, що складається з п’яти базових 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, інформаційно-когнітивного, 

операційно-діяльнісного, рефлексивно-організаційного та продуктивного. 
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Доведено ефективність комплексного застосування дослідницького, 

частково-пошукового методів навчання і методу проектів за умови поєднання 

класно-урочної та позакласної форм навчання. Автором розроблено 

проблемно-змістове забезпечення навчально-пізнавальної діяльності, яке 

включає навчально-пізнавальні задачі та навчально-пізнавальні завдання, а 

також механізм оцінювання навчально-пізнавальної компетентності 

старшокласників на основі результатів вимірювання рівнів розвитку її 

окремих компонентів з урахуванням ієрархічних відношень між ними [59]. 

Експериментальна компетентність учнів як важливий структурний 

елемент навчально-пізнавальної компетентності в системі шкільної фізичної 

освіти представлена в статті М. Галатюка і В. Тищука [56]. Науковці 

визначають експериментальну компетентність як «цілісне, системне 

утворення, що складається із сукупності відповідних розумових і практичних 

умінь, навичок, пізнавальних мотивів, а також методологічних знань і є 

продуктом адекватної цілеспрямованої навчально-пізнавальної діяльності, 

носій якого – суб’єкт цієї діяльності (учень)».  

Цінними для нашого дослідження були роботи російських дослідників. 

Зокрема, проектна та дослідницька діяльність як засіб реалізації 

компетентнісного підходу до вивчення фізики розглядається в роботі  

І. Васильєвої [38]. Доведено, що формування пізнавальної, інформаційної та 

комунікативної компетентностей учнів основної школи буде успішним за 

умови організації проектної та дослідницької діяльності школярів як 

системи, що враховує інтеграцію природничо-наукових знань, забезпечує 

поетапність і можливість розвитку учнів за індивідуальними траекторіями. 

Формування ключових компетентностей (інформаційної, 

комунікативної, ціннісно-смислової) учнів при виконанні модульних 

лабораторних робіт із фізики досліджено в роботі О. Кириченко [101]. 

Розроблено модель методики формування ключових компетентностей учнів 

під час виконання лабораторних робіт із фізики, яка є основою побудови 

особистісно орієнтованого навчального процесу (передбачено можливість 
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вибору учнями складності блоку експерименту, послідовності виконання 

реального та віртуального експерименту, складності блоку контролю). 

А. Худякова розробила методику та технологію формування в учнів 

предметної інформаційної культури (грамотності та компетентності) під час 

вивчення розділу «Механіка» у 10 класі. Автор зазначає, що специфіка даного 

поняття визначається властивостями інформації конкретної предметної галузі. 

Для визначення вимог до рівня інформаційної компетентності учнів визначено 

склад і рівень практичних задач, які вони повинні розв’язувати в кінці 

навчання. Під час розв’язування таких задач набуті учнями знання, уміння та 

навички використовуються в контексті конкретних практичних ситуацій з 

використанням різних джерел інформації [233, 234]. 

Н. Шель розглядає формування інформаційних навичок учнів на уроках 

фізики як засіб підвищення їх предметної та ключових компетентностей. Для 

досягнення мети вчена розробила структуру медіа-задачі, принципи 

складання циклів задач, ділову гру в мережі Інтернет як навчальну модель 

наукових досліджень школярів [270]. 

Узагальнимо результати аналізу наукових праць [4, 38, 79, 179, 234, 270], 

що стосуються формування різних видів компетентностей учнів, 

акцентувавши увагу на технології формування компетентності (табл. 1.8). 

Аналіз інформації, представленої в табл. 1.8, дає підстави для висновків 

щодо технології формування компетентностей учнів основної школи: 

 у виборі методів навчання науковці надають перевагу методу проектів, 

дослідницькому та проблемно-пошуковому; 

 широке залучення учнів до розв’язування задач з фізики (практико-

орієнтованих) [179, 234, 270] переконує в доцільності використання даного 

прийому в нашому дослідженні; 

 усі науковці використовують індивідуальну, групову та колективну 

форми навчання; в окремих дослідженнях [4, 16] використано елективні 

курси;  

 вибір засобів навчання є різноманітним і залежить від теми 
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дослідження;  

 у темах робіт переважно не зазначено, на якому конкретно матеріалі з 

шкільного курсу фізики здійснюється формування компетентностей учнів 

(крім А. Худякової – «Механіка»). 

Таблиця 1.8 
Технології формування компетентностей учнів у процесі навчання 

фізики, представлені в наукових дослідженнях 
Технологія формування компетентності Прізвище, 

ім’я автора методи форми засоби 
А. Худякова 
[234] 

Технологія організації само-
стійної роботи учнів у 
двокомпонентному 
середовищі, розв’язування  
практичних задач 

Індиві-
дуальна, 
групова, 
колективна 

 Навчальна книга та 
електронні навчальні 
видання (дидактичні, на-
вчально-методичні), комп-
лекс дидактичних завдань 

Т. Альнікова 
[4] 

Проблемний, проектний, 
дослідницький 

Індиві-
дуальна, 
групова 

Програми елективних 
курсів із фізики для 9-го 
та 10-го класів, фізичне 
обладнання 

Н. Шель 
[270] 

Ділова гра, дистанційне на- 
вчання, комп’ютерне моделю-
вання, міжпредметна інтегра-
ція, самостійна робота, 
розв’язування задач 

Індиві-
дуальна. 
групова, 
колективна 

Медіа-задачі, програмно-
педагогічні засоби з 
фізики, медіа-освітнє 
предметне середовище  

І. Васильєва  
[38] 

Дослідницький, метод проектів Індиві-
дуальна, 
групова, 
колективна 

Проблемні лабораторні 
роботи, дослідження, 
експеримент, домашні 
дослідження, реферати, 
проекти 

О. Пінчук 
[179] 

Самостійне розв’язування пі- 
знавальних, світоглядних, ко-
мунікативних, організаційних 
завдань із залученням різних 
інформаційних джерел і тех-
нічних засобів, розв’язування 
практико-орієнтованих задач 

Індиві-
дуальна, 
групова, 
колективна 

Мультимедійні засоби, 
педагогічні програмні 
засоби, 
 система компетентнісно 
орієнтованих фізичних 
задач 

Н. Єрмакова 
[78, 79 ] 

Проблемно-пошуковий, 
інформаційний, проектний та 
метод розв’язування фізичних 
задач   

Індиві-
дуальна, 
групова, 
колективна 

Текстові (підручники з 
фізики, додаткова науко-
во-популярна література); 
візуальні (реальні об’єк-
ти, фотографії); технічні 

На основі вищевикладеного виділимо особливості технології 

формування компетентностей учнів основної школи в контексті нашого 

дослідження: 

 враховуючи вікові особливості учнів основної школи, вважаємо  
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доцільним крім вищезазначених методів навчання використання 

евристичного (частково-пошукового) методу; 

 у процесі роботи використовуватимемо позакласні та позаурочні 

форми навчання, а також тренінги та елективні курси як форму організації 

навчальної діяльності учнів, віртуальні заняття;  

 ефективним є використання засобів, запропонованих Н. Єрмаковою 

[78, 79], які доповнюватимемо відповідними методичними матеріалами; 

 формування компетентностей учнів основної школи здійснюватимемо 

на прикладі вивчення електромагнітних явищ. 

Важливим моментом у формуванні предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи є контроль і оцінювання результатів 

відповідного виду діяльності. У зв’язку з цим важливо було з’ясувати, які 

вимоги до рівнів знань, умінь і навичок учнів із фізики визначені в 

нормативних документах, як вони пов’язані з компетентностями, що 

пропонують учені зі здійснення цього етапу навчально-виховного процесу.  

Ураховуючи те, що компетентність як інтегрований результат 

індивідуальної навчальної діяльності учнів формується на основі оволодіння 

ними змістовим, діяльнісним й особистісним компонентами, рівень 

сформованості цих складових має виявлятися і в процесі  оцінювання. 

У загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів основної 

школи з фізики, наведених у програмі – основному нормативному документі 

для вчителя [190], визначено державні вимоги до результатів навчання учнів 

з фізики. Аналіз їх складу свідчить про те, що вони представлені у вигляді 

умінь здійснювати певні дії, які підтверджують думку про компетентнісний 

підхід до їх розробки. Вивчення переліку державних вимог до знань, умінь і 

навичок учнів дозволило скомпонувати їх за складовими компетентності:  

 когнітивний компонент – характеристики відповіді учня: правильність, 

логічність, обґрунтованість, цілісність; якість знань (повнота, глибина, 

гнучкість, системність, міцність);  

 діяльнісний компонент – сформованість загальнонавчальних та 
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предметних умінь і навичок; рівень володіння розумовими операціями: 

уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо; досвід творчої діяльності (уміння 

виявляти проблеми та розв’язувати їх,  формулювати гіпотези); 

 особистісний компонент –  самостійність оцінних суджень. 

Наведений розподіл свідчить про те, що в розроблених Міністерством 

освіти і науки України державних вимогах до результатів навчання учнів із 

фізики знайшли відображення всі складові компетентності як показника 

якості фізичної освіти. 

У програмі з фізики також наведені критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів із зазначенням трьох позицій: рівня володіння теоретичними 

знаннями; рівня сформованості вмінь використовувати теоретичні знання під 

час розв’язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, 

експериментальних, якісних, комбінованих тощо); рівня володіння 

практичними вміннями та навичками під час виконання лабораторних робіт, 

спостережень і фізичного практикуму [190]. Наявність цих критеріїв свідчить 

про виділення в процесі навчання учнів фізики трьох основних видів 

навчально-пізнавальної діяльності, про якість виконання яких мають 

свідчити відповідні фізичні компетентності. 

Наявність відмінностей між знаннями, уміннями, навичками і 

компетентностями обумовлює проблему виявлення та оцінювання останніх. 

Вивчення літератури з даного питання дозволило встановити, що на 

сьогодні існує суперечність між традиційним підходом до оцінки якості 

навчальних досягнень учнів і необхідністю створення адекватного сучасній 

парадигмі в освіті теоретично та експериментально обґрунтованого  науково-

дидактичного інструментарію для оцінювання та аналізу рівня 

сформованості компетентностей учнів (у тому числі з фізики). Отримання 

достовірних показників якості компетентнісно орієнтованого навчання 

залишається дискусійним питанням педагогіки в цілому і методики навчання 

фізики  зокрема.  
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Проблема оцінювання компетентнісного рівня навченості учня є новою і 

досить складною для більшості країн та міжнародного співтовариства 

загалом, оскільки компетентності, і насамперед ключові, є складними 

багаторівневими утвореннями. Керуючись розумінням компетентності як 

набутої характеристики особистості (що охоплює знання, уміння, навички та 

цінності), яка дозволяє застосовувати останні на практиці, розроблення 

оцінних засобів рівня набуття зазначеної характеристики відбувається в 

напрямку використання комплексних вимірників. 

Світові дослідження щодо оцінювання компетентнісних характеристик 

відбуваються двома основними напрямками, зосереджуючись на розробленні 

технологій оцінювання як ключових компетентностей, так і предметних. 

Детально розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із 

конкретних предметів не можуть бути використані для оцінювання 

компетентностей, які є якісно більш складною системою.  

Російські науковці [227], відслідковуючи рівень сформованості 

ключових компетентностей учнів, застосовують внутрішню та зовнішню 

оцінки. Внутрішня оцінка здійснюється в процесі роботи учня над проектом, 

при цьому критерії оцінювання відомі учневі. Дана оцінка є внутрішньою, 

суб’єктивною і не може бути використана для здійснення контролю якості 

роботи з формування ключових компетентностей, вона лише  стимулює учня, 

інформуючи його про прогалини в оволодінні тими чи іншими компонентами 

компетентності. Внутрішня оцінка інакше називається формуючою. 

Зовнішня оцінка представлена стандартизованим тестом і використовується 

для визначення рівня сформованості ключових компетентностей учнів.  

Проте, як зазначають автори тестів, формування ключових 

компетентностей здійснюється не тільки в межах проектної діяльності, але й 

під час використання традиційних форм навчання. 

З урахуванням психолого-педагогічних особливостей віку учнів 

російські науковці виокремлюють чотири рівні сформованості ключових 

компетентностей: перший рівень досягається учнями в початковій школі, 
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другий – у 5–7 класах, третій – у 8–9 класах, четвертий – у старшій школі.   

О. Чернишов та Л. Чернікова [240] пропонують для визначення рівня 

сформованості ключових компетентностей використовувати: тести з 

відкритими завданнями; залучення учнів до дослідницької діяльності; 

постановку та розв’язання проблемних завдань; диспути як ефективний засіб 

компетентнісного навчання; розв'язання ситуативних завдань; мультимедійне 

навчання, комп’ютерне моделювання; використання методу навчальних 

проектів. 

Обираючи методики оцінювання рівня сформованості предметної ком-

петентності учнів основної школи з фізики, ми скористалися результатами 

дослідження О. Пінчук [175, 176, 177, 178], яка дійшла висновку, що: 

 вибір методик оцінювання компетентності в науково-педагогічних 

дослідженнях найчастіше базується на її компонентному складі, уключаючи 

оцінювання ситуації, формування цілей та операційного складу дій, 

реалізацію плану та його корекцію, оцінювання ефективності виконаних дій; 

 ефективними в процесі формування предметних компетентностей 

учнів є методики, побудовані на широкому використанні в навчальному 

процесі практико-орієнтованих ситуативних задач, елементів технології 

навчального портфоліо, інтерактивних технологій та ІКТ; 

 навчання фізики набуває компетентнісного характеру, якщо акценти 

зміщуються з накопичення готових знань на пріоритет особистості, 

самостійність мислення, методологічні та світоглядні висновки; 

 основу змістовно-процесуального компонента предметної 

компетентності учнів основної школи з фізики становить якість та обсяг 

знань; ступінь сформованості вмінь, які необхідні для досягнення позитивних 

результатів навчальної діяльності. Змістовно-процесуальний компонент 

предметної компетентності передбачає практичну спрямованість системи 

фізичних знань, яка сформована в учня основної школи; 

 про ступінь сформованості даного компонента предметної 

компетентності учнів з фізики свідчить виявлений рівень володіння 
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основними поняттями та законами фізики, розуміння фізичного змісту 

понять і величин, знань про фізичні явища, закони та теорії, їх системність. 

Важливим показником сформованості предметної компетентності учнів із 

фізики вчена вважає рівень володіння методами наукового пізнання світу, 

проведення спостережень і дослідів, сформованість умінь проводити 

вимірювання, обробляти та пояснювати результати експериментальних робіт. 

Урахування досвіду науковців щодо формування компетентностей 

учнів, підходів до оцінювання рівня сформованості компетентностей дає 

підстави для розробки методичної системи формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ. 

Основні положення параграфа висвітлено в публікаціях [137, 138]. 

Висновки до розділу 1 

В умовах оновлення змісту освіти компетентнісний підхід визнано як 

один із пріоритетних, що відображено  в основних нормативних документах, 

які визначають стратегічні напрямки розвитку освіти в Україні.  

Ураховуючи розбіжності щодо визначення сутності поняття 

«компетентність» і видів компетентностей, їх структури, на основі науково-

теоретичного аналізу дисертаційних досліджень і нормативних документів 

уточнено зміст понять: компетентність – структурований комплекс якостей 

особистості (знання, уміння, досвід, цінності та ставлення), що можуть 

цілісно реалізовуватись у практичній діяльності; предметна (фізична) 

компетентність – структурований комплекс якостей особистості, що 

забезпечує здатність учня здійснювати основні види діяльності, пов’язаної із 

засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань з фізики; навчально-

пізнавальна компетентність – структурований комплекс якостей 

особистості, що забезпечують здатність учня до ефективної продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на розв’язання особистісних 

і суспільно значущих проблем; інформаційна компетентність – 
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структурований комплекс якостей особистості, що забезпечують здатність 

учня використовувати різні види та джерела інформації, а також відповідні 

засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань; 

здоров’язбережувальна компетентність – структурований комплекс якостей 

особистості, що забезпечують здатність учня застосовувати знання та 

навички для збереження власного здоров’я та здоров’я тих, хто оточує. 

Єдиний підхід застосовано як до визначення понять  так і до їх структури, 

яка містить когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти.   

Методологічною основою більшості дисертаційних досліджень, що 

стосуються формування компетентностей учнів, стали діяльнісний та 

компетентнісний підходи (Т. Альнікова, М. Галатюк, Н. Єрмакова, Н. Шель), 

а також аксіологічний (Н. Єрмакова), системний (Г. Бібік, О. Пінчук, 

А. Худякова). Аналіз доробків науковців дав підстави для використання в 

нашому дослідженні системного, що забезпечило визначення структурних 

компонентів методичної системи, та аксіологічного (визначено перелік 

цінностей та методику їх формування) підходів. А також особистісно-

діяльнісного та компетентнісного підходів для з’ясування вимог щодо 

організації та дидактичного забезпечення навчального процесу, 

орієнтованого на формування предметної і ключових компетентностей учнів 

основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ.  

На основі аналізу стану відображення проблеми формування 

компетентностей учнів у дисертаційних дослідженнях, наукових публікаціях 

уточнено технологію формування предметної (фізичної) і ключових 

(навчально-пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної) 

компетентностей учнів у процесі вивчення електромагнітних явищ. 



 
 

 

71 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНА СИТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ І 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ 

2.1. Проблема відповідності методичного забезпечення навчального 

процесу з фізики вимогам до формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи  

Важливою складовою організації навчального процесу, орієнтованого на 

формування предметної та ключових компетентностей учнів основної школи, 

є відображення даного питання в навчальних програмах, посібниках, 

підручниках тощо.  

З’ясування потенціалу навчально-методичного  забезпечення викладання 

фізики в основній школі стосовно реалізації  компетентнісного підходу до 

навчання передбачало розв’язання таких завдань: 

 аналіз нормативних документів щодо організації навчання фізики в 

основній школі (навчальної програми, інструктивно-методичних листів 

Міністерства освіти і науки України) з позиції наявності вимог, які 

регламентують упровадження компетентнісного підходу в навчанні фізики; 

 дослідження змісту підручників фізики для 9-го класу щодо: 

співвідношення інформації, представленої в різних системах кодування; 

наявності вправ для здійснення всіх видів діяльності в процесі навчання 

фізики (засвоєння теоретичного матеріалу, розв’язування задач, 

експериментування, рефлексія);  

 визначення потенціалу збірників задач, зошитів для лабораторних робіт, 

посібників для контролю знань учнів із фізики щодо формування предметної 

і ключових компетентностей учнів основної школи під час вивчення 

електромагнітних явищ. 

Аналіз  програми з фізики для основної школи «Фізика. Астрономія. 7–

12 класи» [190], яка є чинною на сьогодні, засвідчив, що поняття 
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«компетентність» у ній не вживається. Проте, у вимогах до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів ураховано зміст предметної 

компетентності, яку необхідно формувати.  

У червні 2012 року затверджено нові програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня ( наказ МОН МС України від 06.06.2012 р. 

№ 664), за якими навчатимуться, починаючи з 2015/2016 навчального року. 

Даною програмою передбачено формування не лише предметної, а й 

ключових компетентностей. У межах кожної теми виділено години на 

виконання та захист навчальних проектів («Електрика в житті людини. 

Сучасні побутові та промислові електричні прилади», «Магнітні матеріали та 

їх використання»), які є ефективним засобом формування  компетентностей 

школярів. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

уживаються слова не лише «знає та розуміє», а й «виявляє ставлення та 

оцінює» (місце фізики в системі інших наук; історичну обумовленість 

історичного пізнання; внесок зарубіжних і вітчизняних науковців у 

становлення й розвиток фізичної науки; роль фізичного знання в різних 

галузях людської діяльності, введення міжнародної системи одиниць; 

достовірність одержаної інформації, етичність її використання). 

Державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

регламентується необхідність формування ключових компетентностей: 

навчально-пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної. При цьому 

зазначається, що інформаційна компетентність пов’язана з формуванням 

умінь здобувати інформацію під час планування, проведення й аналізу 

результатів виконання проекту, а здоров’язбережувальна компетентність 

виявляється у ставленні та оцінюванні характеристик електричного поля і 

параметрів струму, безпечних для людського організму, а також у розкритті 

можливостей захисту людини від ураження електричним струмом. 

Наведений обсяг інформації не можна визнати достатнім для 

формування відповідних компетентностей учнів, проте факт наявності цих 

зауважень свідчить про прагнення авторів цього документа не тільки у 
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вступній частині налаштувати вчителів на реалізацію компетентнісного 

підходу до навчання, а й конкретизувати можливість його запровадження в 

практику навчання окремих тем шкільного курсу фізики. 

Іншим документом, що визначає особливості організації навчального 

процесу з фізики кожного навчального року, є інструктивно-методичні листи 

МОН України. Нами проаналізовано зміст цих документів за останні 5 років 

(із часу затвердження наказу про нові критерії оцінювання). Результати 

аналізу представлені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Аналіз змісту щорічних інструктивно-методичних листів МОНУ щодо 
викладання фізики з позиції відображення в них компетентнісного 

підходу до навчання учнів фізики 
Навчальний рік Висвітлення питань компетентнісного підходу до вивчення фізики 
2008/2009 Акцентується увага на нових критеріях оцінювання, проте про 

компетентності нічого не зазначено 
2009/2010 
2010/2011 

Увага приділяється формуванню лише предметних компетентностей 
учнів 

2011/2012 Зазначаються можливості формування загальнонавчальних умінь і 
ключових компетенцій засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій 

2012/2013 – 

Як видно з таблиці, у інструктивно-методичних листах щодо викладання 

фізики розглядаються питання формування лише предметної компетентності. 

Поняття «компетентність» використано один раз, що підтверджує факт 

недостатньої уваги до нових показників якості фізичної освіти, їх 

формування та діагностування. 

Найважливішим джерелом інформації для учнів є підручник. На даний 

момент МОН України затверджено до використання в навчальному процесі 

п’ять підручників із фізики для 9 класу [26, 64, 106, 207, 273]. Нами 

проаналізовані їх зміст та структура з позиції наявності інформації, 

пов’язаної з формуванням предметної (фізичної) і ключових (навчально-

пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної) компетентностей учнів 

основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ (розділи 

«Електричне поле», «Електричний струм», «Магнітне поле»).  
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Для початку визначимо, у яких формах представлена інформація в 

підручниках фізики (табл. 2.2). Зауважимо, що при визначенні загальної 

кількості сторінок ми не враховували лабораторні роботи, які в деяких 

підручниках розміщені наприкінці, а при визначенні обсягу інформації, 

представленої у вигляді тексту, не враховували «Підсумки» у кінці 

параграфів. 

Таблиця 2.2 

Результати аналізу підручників фізики для 9 класу з позиції 
співвідношення інформації, представленої в різних системах кодування 

Кількість наочних зображень На-
вчальна 
інфор-
мація у 
вигляді 
тексту 

рисунків фото-
графій 

графіків 
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ь % 
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Узагальнен-
ня в кінці 
розділу 

1.  [26] 155 80  52 187 (1,2) 111 
 

59 72 39 4 2 5 Структурно-
логічні схе-
ми, таблиці 

2.  [64] 158 59 37 185 (1,2) 139 75 43 23 3 2 3 текст 
3.  [106] 94 56 60 152 (1,6) 106 70 38 25 8 5 1 текст 
4.  [207] 133 60 45 274 (2,1) 127 46 143 52 4 2 3 завдання 
5.  [273] 160 75 47 149 (0,9) 89 60 55 37 4 3 4 текст 

Результати, представлені в таблиці, дають підстави для висновків: 

1. Обсяг інформації, що висвітлює зміст даних розділів у різних 

підручниках, не однаковий. Найбільше інформації представлено у 

підручнику Ф. Божинової, М. Кірюхіна, О. Кірюхіної [26], найменше – у 

підручнику Є. Коршака, О. Ляшенка, В. Савченка [106]. 

2. Навчальна інформація в підручниках представлена переважно в 

текстовій формі, використовується виділення основного тексту в змісті 

параграфа. 

3. Кількість наочних зображень у відношенні до загальної кількості 

сторінок  найбільша (2,1 зобр./стор.) міститься в підручнику В. Сиротюка 

[207], найменше (0,9 зобр./стор.) – у підручнику М. Шута, М. Мартинюка, 
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Л. Благодаренко [273]. У цілому підручники достатньо ілюстровані, проте 

відсоток сучасних фотографій невисокий і коливається від 23 % [64] до 39 % 

[26] від загальної кількості зображень (за виключенням підручника 

В. Сиротюка, де він становить 52 %). 

4. Недостатньо інформації, представленої у згорнутому вигляді (графіки, 

таблиці). Кількість графіків коливається від 3 [64] до 8 [106], таблиць – від  1 

[106] до 5 [26]. 

5. Структурно-логічні схеми як засіб візуалізації та узагальнення 

навчального матеріалу використовуються лише в одному з підручників [26], 

у інших – узагальнення представлене у вигляді тексту, що не сприяє 

виробленню в учнів умінь трансформувати інформацію в інші форми і 

кращому її запам’ятовуванню. 

Позитивним є наявність у всіх підручниках (крім [106]) додаткової 

інформації, зміст якої сприяє формуванню в учнів фізичної, інформаційної та 

навчально-пізнавальної компетентностей. У підручнику Ф. Божинової, 

М. Кірюхіна, О. Кірюхіної [26] вона представлена двома рубриками: «Фізика 

та техніка в Україні», «Енциклопедична сторінка») і займає 5 % від 

загального обсягу. У підручнику І. Гельфгата, Л. Генденштейна [64] –

рубрикою «Хочеш дізнатися більше», що становить 8,2 % від усього обсягу. 

У підручнику В. Сиротюка [207] такий матеріал займає 4,5 % від загального 

обсягу і представлений у рубриках «Історична довідка», «Це цікаво знати». У 

підручнику М. Шута, М. Мартинюка, Л. Благодаренко [273] такої інформації 

найбільше – 10,6 % від загального обсягу, і розміщена вона  в рубриках 

«Історична довідка», «Від теорії до практики», «Це цікаво знати». 

Для нашого дослідження важливою є інформація про апарат 

орієнтування підручника (наявність інструкцій щодо роботи з ним, «змісту», 

алфавітного покажчика). Аналіз структури підручників фізики для 9 класу 

виявив, що на початку кожного з них розміщені короткі інструкції для 

вчителів і учнів, які містять інформацію про: перелік розділів, рубрики, їх 

основний зміст і призначення [26, 64, 207, 273]; умовні позначення 
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підручника [26, 64, 106]. У кінці кожного підручника подано алфавітний 

покажчик. Наявність наведених рубрик дає можливість учителю здійснювати 

роботу з навчання учнів пошуку необхідної інформації, що сприяє 

формуванню в них інформаційної компетентності. Розміщення ж на форзацах 

підручників узагальнених планів характеристики основних елементів 

фізичних знань має на меті залучення учнів до самостійної роботи з вивчення 

теоретичного матеріалу, що сприяє формуванню предметної і навчально-

пізнавальної компетентностей школярів. Наведення правил із техніки 

безпеки у фізичному кабінеті при відповідних коментарях учителя позитивно 

впливає на формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.   

У забезпеченні діяльнісної складової всіх компетентностей важливу роль 

відіграє методичний апарат підручника. Ураховуючи те, що основними 

видами діяльності, до яких залучаються учні при вивченні фізики, є 

засвоєння теоретичного матеріалу, розв’язування задач і виконання 

лабораторних робіт, під час аналізу ми звертали увагу на відповідні типи 

завдань, які пропонуються школярам. До числа завдань, пов’язаних із 

засвоєнням теоретичного матеріалу, увійшли запитання в кінці параграфів, 

на які учні повинні дати відповідь. До завдань, пов’язаних із навчанням 

розв’язувати задачі, входять наведені в підручниках приклади розв’язування 

типових задач із теми та задачі, рекомендовані у вправах для самостійного 

розв’язування, а також ті, що входять до контрольних завдань у кінці розділу. 

Серед завдань, пов’язаних із формуванням експериментальних умінь 

школярів, провідну роль відіграють інструкції до виконання лабораторних 

робіт і домашні експериментальні завдання.  

Завдання для контролю знань і вмінь учнів, що наводяться в кінці 

кожного розділу і визначають ступінь оволодіння всіма видами діяльності з 

фізики, мають комплексний характер, бо дозволяють діагностувати ступінь 

сформованості предметної, інформаційної і навчально-пізнавальної 

компетентностей. Результати аналізу типу вправ у чинних підручниках 

фізики представлені в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Результати аналізу підручників фізики  з позиції наявності вправ, орієнтованих на виконання основних видів 
діяльності  (розділи «Електричне поле», «Електричний струм», «Магнітне поле») 

Засвоєння 
теоретичного 

матеріалу 
Розв’язування задач Експериментування Контроль 

знань 

Завдання Кількість задач Кількість експеримен-
тальних вправ 
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1.  [26] 209 +  + 188 
(100%) 

95  
(51%) 

74  
(39%) 

18  
(9,5%) 

1  
(0,5 %) 

60  
(32%) 

83 
(100%) 

53 
(64%) 

10 
(12%) 

20 
(24%) 

59 
(100%) 

18 
(31%) 

26 
(44%) 

15 
(25%) 

+ 

2.  [64] 116  -  + 79 
(100%) 

44  
(56%) 

27  
(34%) 

8 
(10%) 

- 11 
(14%) 

51 
(100%) 

32 
(63%) 

10 
(20%) 

9 
(17%) 

36 
(100%) 

19 
(53%) 

12 
(33%) 

5 
(14%) 

+ 

3.  [106] 133 - + 44 
(100%) 

23 
(52,4%) 

19 
(43%) 

1 
(2,3%) 

1 
(2,3 %) 

18 
(41%) 

55 
(100%) 

40 
(73%) 

10 
(18%) 

5 
(9 %) 

- - - - + 

4.  [207] 215 - - 298 
(100%) 

183 
(62%) 

99 
(33%) 

16 
(5%) 

- 56 
(19%) 

77 
(100%) 

57 
(74%) 
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10 
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34 
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+ 

5. [273] 152 - + 72 
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40 
(55,6%) 
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7 
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1 
(1,4 %) 

2 
(3%) 
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32 
(68%) 

10 
(21%) 

5 
(11%) 

18 
(100%) 

15 
(83%) 

3 
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Аналіз представленої у табл. 2.3 інформації свідчить про те, що: 

 підручники містять різну кількість теоретичних запитань після 

параграфів – їх кількість коливається від 116 запитань [64] до 215 [207]; 

 узагальнені плани характеристики основних елементів знань 

представлені лише в одному з підручників [26];  

 для систематизації та узагальнення теоретичних знань із розділу автори 

використовують різні форми: підсумки в кінці кожного параграфа 

«Підбиваємо підсумки» обсягом 8 сторінок, що становить 5 % від  загального 

обсягу розділу, структурно-логічні схеми в кінці кожного розділу 

«Підбиваємо підсумки розділу» [26]; рубрики «Про що ми дізналися»  після 

параграфа – 7 сторінок (4,4 %),  «Головне в розділі» – 7 сторінок (4,4 %) [64]; 

рубрика «Головне в розділі» з підсумками у вигляді тексту [106, 273];  

словник фізичних термінів [207]; 

 не всі підручники містять однакову кількість фізичних задач. Найбільша 

їх кількість представлена у [207], найменша – у [106]; 

 розподіл задач за видами теж не однаковий: серед запропонованих 

найбільший відсоток становлять якісні (51 %–62 %) і розрахункові (33 %–

43 %), найменший – графічні (до 2,3 %) і експериментальні (до 10 %); 

 не однаковий розподіл задач із малюнками – їх відсоток коливається від  

3 % [273]  до 32 % [26]; 

 експериментальна складова навчання фізики представлена різною 

кількістю описаних у підручниках демонстраційних дослідів. Найбільша їх 

кількість – 57 [207], найменша – 32 [64, 273]; 

 відповідно до чинної навчальної програми в кожному підручнику 

подано інструкції до виконання 10 лабораторних робіт. Відмінності 

полягають у наявності: додаткових творчих завдань [26, 207], двох варіантів 

виконання кожної роботи (з обладнанням, яке є в більшості фізичних 

кабінетів, і за розробками Науково-дослідного центру навчально-наукових 

приладів інституту прикладної фізики НАН України, обладнання до яких 
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нині постачається в школи) [106]; 

 для організації самостійної експериментальної діяльності учнів автори 

пропонують домашні експериментальні завдання. У підручниках [26, 64] 

вони винесені в окрему рубрику «Експериментальне завдання», у інших – 

розміщені у вправах після параграфа [106] або є додатковим домашнім 

завданням після виконання лабораторної  роботи [26, 207]. Загальна кількість 

таких завдань коливається від  5 [64, 273] до 20 [26]; 

 передбачено завдання для самоконтролю, крім [106]. Найбільша 

кількість таких завдань – 118 у підручнику [207];  

 розподіл завдань для самоконтролю за видами діяльності учнів не 

рівномірний: завдання для перевірки знань теоретичного матеріалу  

становлять від 31 до 81 % від загальної кількості, 17 – 44 % завдань 

перевіряють уміння розв’язувати задачі, до 29 % завдань призначені для 

перевірки експериментальних умінь і навичок  учнів; 

  у всіх підручниках є відповіді до завдань. 

Певний інтерес для нашого дослідження мала інформація, наведена на 

форзаці підручника (таблиця). Аналіз її змісту свідчить, що вона сприяє 

формуванню навчально-пізнавальної та інформаційної компетентностей: 

узагальнені плани характеристики елементів фізичних знань, основні 

формули (у тому числі й з теми «Електромагнітні явища») [26]. 

Формуванню предметної та інформаційної компетентностей учнів 

сприяють розміщені на форзаці фотографії приладів для лабораторних робіт, 

таблиця хімічних елементів [106], умовні позначення елементів електричних кіл 

[207]. Наведена на форзаці інструкція з техніки безпеки для кабінету фізики 

[26], зображення застережних знаків [207] впливають на розвиток когнітивного 

і діяльнісного компонентів здоров’язбережувальної компетентності учнів. 

У процесі аналізу стану забезпеченості учнів засобами реалізації 

компетентнісного підходу до навчання фізики ми також брали до уваги 

результати моніторингу якості підручників фізики для 9 класу 
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загальноосвітніх навчальних закладів, проведених Міністерством освіти і 

науки України [148], у яких зазначено, що новостворені підручники: 

 повноцінно реалізують інформаційну, розвивальну, виховну та 

мотиваційну функції; 

 мають структуру (навчальні тексти, апарат організації засвоєння 

знань, ілюстративний матеріал, апарат орієнтування), спрямовану на 

формування інтелектуальної та емоційної сфер учнів, вироблення 

загальнонавчальних і спеціальнопредметних умінь і навичок. 

Проте, для поліпшення їх якості автори цього документу рекомендують: 

 збільшити кількість різнорівневих і диференційованих завдань, які 

забезпечують індивідуальний підхід до організації засвоєння та оцінювання 

знань учнів; творчих завдань, що передбачають застосування знань у 

життєвих ситуаціях; тестових завдань для організації всіх видів контролю та 

самоконтролю; 

 доповнити вправами (завданнями) для засвоєння учнями теоретичного 

матеріалу, а також для систематичного закріплення понять, визначень та 

основних тем курсу (якісний підручник повинен репрезентувати не лише 

систему знань, а й систему видів завдань, спрямованих на їх засвоєння та 

застосування); 

 поліпшити якість поліграфічного виконання; удосконалити 

оформлення ілюстративних засобів, як джерела позатекстової інформації, 

спрямованої на збагачення пізнавального процесу [148].  

Наведені результати аналізу підручників фізики для 9 класу дають підстави 

для висновків стосовно відображення компетентнісного підходу в їх змісті.  

У контексті формування предметної компетентності учнів слід 

відзначити поєднання високого наукового рівня викладу фактичного 

матеріалу з доступністю його засвоєння школярами. Проте, недостатня увага 

авторів до систематизації та узагальнення знань не сприяє їх глибокому 

засвоєнню і вимагає додаткової роботи з боку вчителя. З аналізу якісного 

складу задач випливає необхідність підсилення експериментальної складової 
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методичного апарату підручників.  

Із позиції формування навчально-пізнавальної та інформаційної 

компетентності учнів зроблено висновки про необхідність розширення 

інформації, представленої в згорнутому вигляді, доповнення завданнями для 

контролю та самоконтролю, структурно-логічними схемами. 

Перевагою більшості сучасних підручників є наявність навчального 

матеріалу, що розкриває вплив абіотичних факторів на організм людини [26, 

64, 207, 273], що сприяє формуванню здоров’язбережувальної 

компетентності учнів, проте дане питання практично не відображене в змісті 

задач (якісних, розрахункових, експериментальних).  

Підсумовуючи результати аналізу змісту чинних підручників фізики, 

зазначимо, що в них закладені значні можливості для формування 

інформаційної, навчально-пізнавальної та предметної компетентності. 

Підтвердженням цьому є узагальнення вищевикладеного за критеріями 

психолого-педагогічної експертизи підручників, розробленими НАПН України.  

Оцінюючи ступінь реалізації мотивації навчання, ураховуватимемо 

наявність цікавих фактів з історії розвитку та сучасних досягнень фізичної 

науки, ілюстрації прояву законів фізики в природі, їх використання в побуті, 

науці, техніці (с. 75).  

Для визначення доступності викладу змісту підручника братимемо до 

уваги відповідність обсягу змісту навчального матеріалу визначених розділів 

кількості годин, що відводиться на їх вивчення (табл. 2.3), достатність 

необхідних пояснень, указівок, логічність, чіткість і зрозумілість викладу 

матеріалу. Аналіз підручників з позиції наявності вправ, орієнтованих на 

виконання основних видів діяльності учнів у процесі вивчення фізики (с. 77), 

апарату орієнтування підручників (с. 75), змісту форзаців (с. 79) дає підстави 

для оцінки реалізації дидактичної та розвивальної функції підручників, а 

також досконалості їх методичного апарату. Рівень реалізації виховної 

функції визначався на основі аналізу змісту навчального матеріалу з позиції 

можливостей щодо формування гуманістичних цінностей, моральних якостей 
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особистості, національної свідомості. Результати оцінки підручників [26, 64, 

106, 207, 273] за вищезазначеними критеріями представлені в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 
Таблиця рівнів реалізації психолого-педагогічних вимог  у підручниках 
фізики 9-го класу (розділи «Електричне поле», «Електричний струм», 

«Магнітне поле») 
Рівень реалізації  № 

з/п 
Назва критерію 

[26] [64] [106] [207] [273] 
1. Забезпечення мотивації навчання П П НД П П 
2. Доступність П НП НП П П 
3. Реалізація дидактичної функції П НП НП П П 
4. Реалізація розвивальної функції П НП НП П П 
5. Реалізація виховної функції П НП НП П П 
6. Досконалість методичного апарату П НП НП П П 

Умовні позначення: П – повний, НП – неповний, НД – недостатній. 

Результати аналізу збірників задач авторів: Л. Кирик, І. Гельфгат, 

Л. Генденштейн [99], І. Ненашев [152], якими можуть користуватися вчителі 

та учні під час вивчення фізики, щодо реалізації в них компетентнісного 

підходу наведені в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 
Потенціал збірників задач із фізики щодо формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 
електромагнітних явищ 

Збірник Види компе-
тентностей 

Критерій 
 [99] [152] 

всього 548 (100 %) 611 (100 %) 
якісних 332 (61 %) 405 (66 %) 
розрахункових 159 (29 %) 206 (34 %) 

Кількість задач  
за типами (у % 
від загальної 
кількості) експериментальних 57 (10 %) - 

початковий 123 (22 %) - 
середній 126 (23 %) 184 (30 %) 
достатній 152 (28 %) 247 (40 %) 
високий 126 (23 %) 150 (25 %) 

Предметна 
(фізична) 

Кількість задач 
за рівнями (у 
% від загальної 
кількості) 

підвищеної складності 21 (4 %) 29 (5 %) 

Наявність вступу до збірника, інструкції 
щодо роботи з ним 

+ + 

Наявність алгоритмів розв’язування задач - - 
Приписи, рекомендації, коментарі до задач - - 
Зразки розв’язування задач 5 16 

Навчально-
пізнавальна 

Таблиці фізичних величин + + 
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Продовження табл. 2.5 
Збірник Види компе-

тентностей 
Критерій 

 [99] [152] 
у текстовій формі 473 (86 %) 418 (68,4 %) 
з рисунками 71 (13 %) 187 (30,6 %) 

Інформа-
ційна 

Кількість задач 
(у % від  
загальної 
кількості) 

графічні 4 (1 %) 6 (1 %) 

Здоров’язбе-
режувальна 

Кількість задач здоров’язбережувального 
змісту (у % від загальної кількості) 

2 (0,4 %) 13 (2 %) 

Аналіз наведеної в таблиці 2.5 інформації свідчить про те, що:   

 дані посібники [99, 152] зорієнтовані в основному на формування 

когнітивного та діяльнісного компонентів предметної (фізичної) компе-

тентності учнів, а її особистісний компонент відображений недостатньо; 

 у збірниках задач представлена інформація, пов’язана з формуванням 

навчально-пізнавальної та інформаційної компетентностей, проте відсутні 

завдання на перекодування та обробку інформації (створення таблиць, 

структурно-логічних схем, пошук інформації  та її критичне  оцінювання); 

 задач для формування здоров’язбережувальної компетентності 

недостатньо (0,4 % і 4 % від загальної кількості), відсутні задачі на 

розрахунок електричних характеристик тканин людського організму, 

безпечного для людини значення сили струму та напруги тощо. 

Обов’язковим компонентом навчального процесу є контроль рівня 

навчальних досягнень учнів як засіб управління навчанням. Для ефективного 

здійснення всіх видів контролю знань створено сучасні методичні посібники, 

які містять тексти самостійних робіт, практичних тренінгів, контрольних робіт 

[25, 63, 73, 100]. Проаналізувавши їх зміст, ми дійшли висновку, що дані 

посібники, як і збірники задач, орієнтовані на розвиток предметної, 

інформаційної та навчально-пізнавальної компетентностей, а здоров’язбережу-

вальна у запропонованих контрольних завданнях належно не відображена.  

Як зазначалося, важливою складовою методичної системи навчання 

фізики є навчальний фізичний експеримент, який забезпечує формування в 

учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного 

досвіду експериментальної діяльності. У системі навчального фізичного 
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експерименту особливе місце належить лабораторним роботам, які 

забезпечують практичну підготовку учнів. Для підвищення ефективності 

навчання в процесі виконання лабораторних робіт створено спеціальні 

зошити з друкованою основою [24, 65, 72, 140]. Усі розглянуті нами 

посібники містять теоретичні відомості, план проведення експерименту, 

контрольні запитання, орієнтовані на формування когнітивного та 

діяльнісного компонентів предметної компетентності. Особистісний 

компонент найбільшою мірою відображений у зошиті авторів Ф. Божинової, 

М. Бондаренка, О. Євлахової [24]. Посібник складається з двох частин – 

зошита для підготовки та виконання досліджень у домашніх умовах, а також 

зошита для виконання робіт на стандартному обладнанні. Автори 

пропонують цікавий матеріал прикладного спрямування (принцип дії 

ксерокса, сучасних датчиків; електрика в рослинах і живих організмах; 

застосування електромагнітів), що сприяє створенню позитивної мотивації до 

вивчення фізики, а також формуванню предметної компетентності. 

Потенціал зошитів для лабораторних робіт стосовно розвитку навчально-

пізнавальної та інформаційної компетентностей полягає в наявності завдань, які 

передбачають оформлення результатів експерименту у вигляді таблиць, 

графіків; зображення електричних схем за поданими рисунками; формулювання 

висновків, аналіз результатів експерименту; вироблення рекомендацій за 

наслідками дослідження. Проте, завдання, які передбачають пошук додаткової 

інформації в різних джерелах, наявні лише в одному зошиті [24]. 

Формування здоров’язбережувальної компетентності в даних посібниках 

здійснюється через ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки під час 

виконання лабораторних робіт [24, 65, 72], правилами безпечного 

використання побутових електроприладів [72], додатковою інформацією про 

використання електричного струму для лікування (електротерапія, 

електрофорез), зміну електричного опору людського організму [24]. 

Узагальнення результатів проведеного аналізу навчально-методичного 

забезпечення процесу вивчення електромагнітних явищ в основній школі 
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дало підстави для висновку, що не всі посібники для виконання 

лабораторних робіт задовольняють умови, необхідні для організації 

навчального процесу, орієнтованого на формування ключових і предметних 

компетентностей учнів основної школи. Найбільше відповідають вимогам 

компетентнісного підходу до  навчання фізики зошити Ф. Божинової, 

М. Бондаренка, О. Євлахової [24] і В. Гудзя, М. Міля [72].  

Узагальнені результати аналізу навчально-методичного забезпечення 

викладання фізики з позиції формування ключових і предметних 

компетентностей учнів основної школи представлені в табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 
Стан відображення методичного забезпечення компетентнісного підходу 

до вивчення електромагнітних явищ у основній школі в навчально-
методичних посібниках 

Види компетентностей Вид навчально-методичного 
забезпечення Предмет-

на  
Навчально-
пізнавальна  

Інформа-
ційна 

Здоров’я-
збережувальна 

Навчальна програма з фізики 
(2005 р.) П НД НД НД 

Інструктивно-методичні листи НП НД НД НД 
Підручники П НП НП НП 
Збірники задач НП П НП НП 
Посібники для контролю знань П НП НП НД 
Зошити для лабораторних робіт П НП П НП 
Умовні позначення: П – відображено повною мірою, НП – відображено не повною мірою, 
НД – недостатньо відображено. 

Як видно з таблиці, найповніше в навчально-методичному забезпеченні 

викладання фізики у 9 класі представлена предметна компетентність. 

Можливості фізики у формуванні навчально-пізнавальної та інформаційної 

компетентності відображені частково, а здоров’язбережувальна частково 

представлена в підручниках, збірниках задач і зошитах для лабораторних робіт, в 

інших посібниках умови для її формування забезпечені недостатньо. Усе 

вищевикладене дає підстави для висновку про те, що проблема формування 

ключових і предметних компетентностей учнів основної школи в навчально-

методичному забезпеченні існує і потребує розв’язання. 

Основні положення підрозділу висвітлені в публікаціях автора [125, 133, 138]. 
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2.2. Методична система формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ  

Побудова методичної системи формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ входила до третього завдання дослідження і передбачала розкриття 

можливостей реалізації компетентнісного підходу в навчанні учнів розділів 

«Електричне поле», «Електричний струм», «Магнітне поле» з дотриманням 

вимог системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного та аксіологічного 

підходів. Як показано у п. 1.2, розробка методичної системи вивчення 

електромагнітних явищ, орієнтованого на формування в учнів предметної і 

ключових компетентностей, має здійснюватись за алгоритмом і включати 

декілька етапів (с. 36). Вивчення літератури з цього аспекту дослідження 

дозволило встановити, що більшість науковців під час моделювання 

педагогічних об’єктів визнають доцільність включення до структури цього 

процесу декількох блоків. Їх кількість узгоджується з алгоритмом процесу 

моделювання цього складного об’єкта. У нашому дослідженні було виділено 

вісім блоків: нормативний, методологічний, цільовий, змістовий, технологічний, 

критеріально-рівневий, результативний та блок організаційно-педагогічних умов. 

З них перший визначає вимоги суспільства до організації навчального процесу, 

націленого на формування соціально значущих цілей; другий – розкриває 

психолого-педагогічні засади побудови всіх структурних компонентів 

методичної системи формування предметної і ключових компотентностей; 

третій, четвертий і п’ятий розкривають сутність самої методичної системи, 

визначаючи її особливості і відмінності її складових від інших методичних 

систем; шостий – передбачає розробку критеріально-рівневого апарату 

(механізму визначення результативності впровадження методичної системи 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ); сьомий – розкриває результати 
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здійснення моніторингу рівнів сформованості зазначених компетентностей, 

аналіз отриманих результатів та можливості коригування моделей процесу і 

методичної системи з метою поліпшення її результатів; восьмий блок 

(педагогічних умов) визначає чинники, які в найбільшій мірі впливають на 

результати впровадження моделі і дозволяють обрати з них ті, що можуть 

запобігти негативному впливу на його перебіг.  

Зауважимо, що нормативний блок детально описаний у п. 1.1, де наведено 

результати аналізу нормативних документів з позицій предмету нашого 

дослідження; методологічний блок охарактеризовано у п. 1.2, де обгрунтовано 

вибір наукових підходів (системного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного та аксіологічного) в якості психолого-педагогічних основ 

побудови методичної системи та висвітлено вимоги до організації навчального 

процесу, побудованого на їх засадах. У даному підрозділі будемо 

характеризувати цільовий, змістовий і технологічний блоки моделі методичної 

системи формування в учнів основної школи предметної і ключових 

компетентностей у процесі вивчення електромагнітних явищ.  

Передусім з’ясуємо сутність понять «модель», «моделювання» за 

тлумачним словником сучасної української мови [40], який визначає модель 

як уявний чи умовний (зображення, опис, схема і т. ін.) образ якого-небудь 

об’єкта, процесу або явища, а моделювання – як дослідження яких-небудь 

об’єктів, систем, явищ, процесів шляхом побудови та вивчення їх моделей. 

Отже, методична система формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ – це модель організації навчального процесу з фізики, орієнтованого на 

досягнення поставлених цілей. Розкриємо визначені компоненти методичної 

системи в проекції на предмет даного дослідження.  

Під час розробки цільового компонента методичної системи 

враховуватимемо, що цілі навчання визначають на підставі аналізу основних 

компонентів змісту навчального матеріалу, діяльності вчителя, внутрішніх 

процесів особистісного, інтелектуального та емоційного розвитку учнів, їх 
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навчальної діяльності. Такий підхід забезпечує усвідомлення того, що цілі 

навчання необхідно формулювати через результати, виражені в діях учнів, які 

вчитель може чітко розпізнати. Тому в процесі визначення цілей формування 

предметної і ключових компетентностей учнів ми виходили з того, що вони 

проектують результат діяльності і можуть бути стратегічними і тактичними.  

Стратегічна мета в нашому дослідженні пов’язана з формуванням в учнів 

основної школи здатності виконувати основні види навчально-пізнавальної 

діяльності, пов’язані з фізикою, використовувати різні види та джерела 

інформації, а також відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно 

значущих завдань, застосовувати знання та навички для збереження власного 

здоров’я та здоров’я оточуючих; тактичні ж цілі полягали в формуванні їх 

компонентів під час вивчення конкретного матеріалу з фізики.  

Визначаючи цільовий компонент методичної системи ми виходили 

також з того, що він має узгоджуватись із нормативними документами, що 

регламентують навчальний процес в школі. До переліку таких входять 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти та чинні 

програми з фізики для основної школи [187, 190].  

У вступі до нового Державного стандарту зазначається, що навчання в 

основній та старшій школі має ґрунтуватися на засадах особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. У документі 

визначена необхідність формування предметних і ключових компетентностей 

учнів у процесі навчання, окремо виділена інформаційно-комунікаційна 

компетентність, формування якої має відбуватися під час вивчення всіх 

предметів навчального плану. Метою навчання фізики як предмету, що входить 

до освітньої галузі «Природознавство», є формування в учнів природничо-

наукової компетентності (входить до переліку ключових) і відповідних 

предметних компетентностей. Проте, аналіз завдань зазначеної освітньої галузі 

та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів основної 

школи з фізики дозволив виявити у їх змісті вказівки про необхідність 

формування в учнів компонентів навчально-пізнавальної (знання етапів 
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пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях; уміння використовувати 

експериментальні і теоретичні методи наукового пізнання під час проведення 

досліджень фізичних явищ і процесів) і здоров’язбережувальної (ціннісні 

орієнтації на гармонійну взаємодію людини і природи; знання параметрів 

безпечної життєдіяльності людини, впливу гравітаційного та електромагнітного 

полів на навколишнє середовище і організм людини; ставлення до застосування 

досягнень фізики та запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє 

середовище і людину) компетентностей, що є підставою для урахування їх під 

час розробки цільового компонента методичної системи. 

У програмі з фізики наголошується, що головною метою навчання фізики в 

середній школі є розвиток особистості учнів засобами фізики як навчального 

предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичного знання про явища 

природи, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної 

культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких навиків, 

творчих здібностей і схильності до креативного мислення [190]. 

Відповідно до зазначеного, завданнями курсу фізики основної школи є: 

формування в учнів базових фізичних знань про явища природи, розкриття 

історичного шляху розвитку фізики, ознайомлення їх із діяльністю та внеском 

відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків; розкриття сутності фундаментальних 

наукових фактів, основних понять і законів фізики; формування в учнів 

алгоритмічних прийомів розв’язування фізичних задач та евристичних способів 

пошуку розв’язків проблем; формування та розвиток у школярів 

експериментальних умінь і дослідницьких навичок, умінь описувати та 

систематизувати результати спостережень, планувати і проводити 

експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, 

робити узагальнення й висновки; розкриття ролі фізичного знання в житті 

людини, суспільному виробництві і техніці, сутності наукового пізнання 

засобами фізики, сприяння розвитку інтересу школярів до фізики; спонукання 

учнів до критичного мислення, застосовування набутих знань у практичній 

діяльності; формування в учнів початкових уявлень про фізичну картину світу, 
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показ проявів моральності щодо використання наукового знання в 

життєдіяльності людини і природокористуванні на конкретних прикладах [190].  

Представлені завдання шкільного курсу фізики є основними у 

формуванні предметної компетентності учнів. 

Стратегічні цілі навчання учнів фізики конкретизуємо у вигляді 

тактичних, упорядкованих за етапами формування предметної (фізичної) і 

ключових (навчально-пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної) 

компетентностей: 

 виявлення недоліків у знаннях і вміннях учнів;  

 урахування виявлених недоліків під час проектування процесу 

формування компетентностей учнів основної школи в процесі вивчення 

електромагнітних явищ; 

 встановлення та усунення причин помилок, допущених учнями під час 

діагностування; 

 мотивація всіх видів діяльності;  

 організація навчальної діяльності з фізики; 

 посилення практичної спрямованості навчального процесу; 

 визначення рівня сформованості компетентностей учнів основної 

школи в процесі вивчення електромагнітних явищ; 

 залучення учнів до управління власною навчальною діяльністю, 

самоконтролю та самооцінки. 

Опис цілей сформулюємо через результати, яких мають досягти учні та 

які можуть бути діагностовані: 

 формування загальнонавчальних умінь і навичок з фізики, які пов’язані 

зі здійсненням навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’я-

збережувальної діяльності, уміння застосовувати набуті фізичні знання і 

навички в практичній діяльності; 

 розвиток ціннісно-емоційної сфери учнів основної школи як необхідної 

умови формування компетентностей. 
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Цільовий компонент методичної системи визначає зміст навчання, тобто 

структуру, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої є необхідним 

для формування в учнів основної школи предметної і ключових 

компетентностей у процесі вивчення фізики. 

Визначення змістового компоненту методичної системи формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи 

здійснювалось із урахуванням: 

 компонентів змісту фізичної освіти, визначених у чинній навчальній 

програмі у вигляді елементів фізичних знань (фізичне явище, фізична 

величина, фізичний закон, фізична теорія, фізичний прилад) і способів дій; 

 переліку компетентностей, які мають бути сформовані відповідно до 

теми нашого дослідження (предметна (фізична), ключові (навчально-

пізнавальна, інформаційна, здоров’язбережувальна); 

 структури компетентності, що передбачає наявність когнітивного, 

діяльнісного та особистісного компонентів і введення до змісту ціннісного 

компонента знань, умінь і навичок, їх практичної спрямованості, урахування 

й розвиток досвіду здійснення життєво важливих видів діяльності; 

 обґрунтованої в п. 1.2 необхідності виділення інваріантної та 

варіативної складової змістового компонента методичної системи. 

З цих підстав когнітивний компонент предметної (фізичної) 

компетентності забезпечувався: 

 змістом навчального матеріалу, визначеним чинною програмою з 

фізики, що включає наукові факти та фундаментальні ідеї; поняття, закони, 

принципи та теорії, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і 

процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну 

картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і 

технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання і використати 

набуті знання в практичній діяльності; 

 додатковим навчальним матеріалом прикладного спрямування, що 
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ілюструє застосування фізичних знань у повсякденному житті, науці, техніці, 

на виробництві. 

При визначенні змісту знань, засвоєння яких було необхідним для 

формування ключових компетентностей, ми керувалися складом дій, 

пов’язаних із виконанням навчально-пізнавальної, інформаційної та 

здоров’язбережувальної діяльності і результатами дослідження стану 

готовності учнів до їх виконання. 

Результати анкетування дев’ятикласників, проведеного з метою 

виявлення їх готовності до самостійного виконання навчально-пізнавальної, 

інформаційної та здоров’язбережувальної діяльності, а також здатності до 

самостійного опанування теоретичним матеріалом з фізики, розв’язування 

фізичних задач та експериментування, виявили недостатній рівень 

сформованості пізнавальних навичок учнів. Підставою для такого висновку 

також стали результати дослідження інтелектуального розвитку учнів, 

проведені В. Шарко [247, 258, 260, 266], та міжнародного моніторингового 

дослідження якості природничо-математичної освіти  TIMSS [143, 189, 231]. 

У дослідженні В. Шарко  цінними для теми нашої роботи є визначення 

рівня сформованості в учнів навчально-пізнавальних умінь і навичок роботи 

з підручником. Ученою виявлено, що під час здійснення пізнавальної 

діяльності учні використовують наступні розумові операції: порівняння – 

100 %, узагальнення – 60 %, систематизацію – 32 %, класифікацію – 18 %, 

аналогію – 78 %, синтез – 32 %, аналіз – 68 %, конкретизацію – 50 %, 

абстрагування – 37 %. Замислюються над тим, які розумові дії треба 

виконувати в кожному конкретному випадку 91 % старшокласників, але 

навести схеми виконання тих розумових операцій, які були обрані ними під 

час відповіді на перше питання анкети, не зміг жоден учень [258]. 

Стосовно вміння учнів працювати з підручником як основним джерелом 

інформації у вищезазначеному дослідженні з’ясовано, що:  

 для більшості одинадцятикласників механізм роботи з текстом 

підручника полягає в читанні параграфа та пошуку відповідей на запитання; 
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читають по абзацах текст і відповідають на питання 43 % учнів; читають 

тільки основні положення й прагнуть знайти відповіді на запитання 6 % 

школярів; читають більше двох раз текст доки не зрозуміють матеріал 25 % 

учнів; а 26 % школярів не читають текст узагалі; 

 можуть самостійно скласти план прочитаного в параграфі 88 % учнів 

11 класу; опорний конспект – 64 %; структурно-логічну схему – 33 %;  

 передбачити план змісту параграфа, який буде вивчатися, не зміг жоден 

учень 11 класу (володіння узагальненими планами побудови відповідей з 

основних фізичних понять дало б можливість їм це зробити); 

 віддають перевагу під час запам’ятовування багаторазовому 

повторенню 24 % учнів 11 класу, прагнуть осмислити сутність прочитаного 

56 % учнів, намагаються пов’язати новий матеріал із раніше вивченим – 40 % 

школярів, очима фотографують текст і малюнки 24 % учнів; читають уголос і 

переказують – 20 % одинадцятикласників; вибудовують логіку матеріалу 4 % 

учнів; фантазують, домальовують в уяві те, про що прочитали, 10 % учнів; 

16 % конспектують прочитане і замальовують основне [258]. 

У контексті вмінь учнів працювати з інформацією, представленою в 

різних формах,  за результатами  дослідження В. Шарко виявлено: 

 найбільш складними для учнів усіх класів виявилися завдання на 

переклад інформації із графічної форми подання в аналітичну; 

 значні утруднення в учнів 7–8 класів викликають завдання на переклад 

інформації з текстової форми в аналітичну (графічну), зі схематичної – у 

графічну, із графічної – у текстову й аналітичну; 

  до числа основних помилок, допущених учнями всіх класів, можна 

віднести  невміння читати графіки залежностей фізичних величин і слабке 

володіння понятійним апаратом фізичної науки; 

 понад 60 % учнів не вміють здобувати інформацію з таблиць [247]. 

Вищевикладені факти співпадають і з результатами міжнародного 

моніторингового дослідження якості природничо-математичної освіти 
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TIMSS – 2007, 2009, які показали, що учні 8 класу добре виконують завдання 

репродуктивного характеру, які відображають оволодіння фактичними 

теоретичними знаннями, проте відчувають труднощі при виконанні завдань 

на застосування знань у практичних, життєвих ситуаціях; завдань, зміст яких 

представлено в незвичайній, нестандартній формі; або у яких вимагається 

проаналізувати дані чи інтерпретувати їх, визначити за графіками, 

діаграмами, таблицями представлену закономірність, сформулювати 

висновок або назвати наслідки проведення тих або інших змін  [231]. 

Виявлені недоліки в підготовці учнів до виконання навчально-пізнавальної 

та інформаційної діяльності обумовили необхідність включення до 

когнітивного компонента інформаційної та навчально-пізнавальної 

компетентностей ознайомлення учнів із: різними видами навчальної інформації 

та особливостями роботи з нею; способами засвоєння навчального матеріалу та 

методами, що сприяють кращому його засвоєнню та усвідомленню (плани 

узагальнювального характеру, опорні конспекти, схеми); способами 

узагальнення, повторення та систематизації знань (таблиці, схеми, графіки); 

вимогами щодо виконання різних видів завдань (підготовка повідомлень, 

написання рефератів, розв’язування задач різного типу, проведення 

спостережень, дослідів, використання фізичних приладів тощо). 

Ця інформація увійшла до змістового компонента методичної системи 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ. 

Когнітивний компонент здоров’язбережувальної компетентності 

зумовив включення навчального матеріалу, що висвітлює сутність фізичних 

процесів, які відбуваються в організмі людини; принципів дії медичного 

обладнання для діагностики, лікування та профілактики хвороб; 

експериментальні методи визначення якості харчових продуктів та причини 

негативного впливу шкідливих звичок на організм дитини; обґрунтування 

правил безпечної поведінки з точки зору фізики; пояснення негативного 

впливу людської діяльності на довкілля та їх наслідків на здоровя як окремої 
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людини, так і здоров’я нації, усього людства. 

Під час вивчення електромагнітних явищ учням пропонувалось 

ознайомлення із таким додатковим навчальним матеріалом: лікувальна та 

профілактична дія аеройонів; дія змінного електричного поля; первинні дії 

постійного струму на організм людини, гальванізація, електрофорез; 

електропровідність біологічних тканин; повний опір (імпеданс) тканин 

організму; фізичні основи електрокардіографії; магнітні властивості тканин 

організму; використання електромагнітних хвиль для лікування; медичні 

електричні прилади та апарати тощо. 

Додаткова інформація, пов’язана із розкриттям зазначених проблем, 

увійшла до складу змістового компонента методичної системи. Оскільки під час 

уроку не завжди вистачає часу для детального вивчення матеріалу 

здоров’язбережувального спрямування його варіативна складова забезпечується 

у процесі викладання елективного курсу «Магнітне поле та здоров’я людини». 

У контексті формування діяльнісної складової ключових 

компетентностей змістовий компонент методичної системи має забезпечити: 

 свідоме виконання розумових операцій, пов’язаних із набуттям 

фізичних знань; 

 роботу учнів із різними джерелами та видами інформації (тексти, 

таблиці, діаграми, схеми, графіки, рисунки, фотографії, відеоматеріали), а 

також використання різних способів її обробки та перекодування, методів 

оцінки достовірності; 

 розуміння причин негативного впливу на здоров’я людини різних 

подразників (електричного поля, магнітного поля, електричного струму та ін.).  

Особливістю фізики як навчального предмета є те, що інформація може 

бути представлена у вигляді досліду (демонстраційного, фронтального, 

віртуального, уявного), результатів спостереження, моделі, приладу, графіка 

тощо. Використання таких джерел інформації є актуальним у контексті компе-

тентнісного підходу, оскільки вони підсилюють його практичну спрямованість.   

Зміст навчання окрім забезпечення набуття знань учнів з теми має бути 
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зорієнтованим і на формування та розвиток умінь і  навичок, до складу яких 

у нашому випадку ввійшли вміння : 

 самостійно опрацьовувати певний навчальний матеріал, складати план 

прочитаного, визначати основний та другорядний матеріал, передавати його 

в різних формах згортання інформації (таблиця, графік, схема, модель тощо); 

 здобувати матеріал із різних джерел, критично оцінювати його зміст; 

 готувати повідомлення, реферати; 

 застосовувати одержані теоретичні знання для розв’язування різних 

типів фізичних задач; 

 виконувати практичні роботи за запропонованою інструкцією; 

 самостійно планувати спостереження, досліди (гіпотеза, метод 

виконання, відбір необхідного обладнання, складання плану виконання 

роботи), опрацьовувати результати, аналізувати, робити висновки; 

 формулювати гіпотези на основі прочитаного; 

 визначати параметри власного організму (зріст, маса, температура, 

гострота слуху, зору, реакції); 

 визначати причини негативного впливу на здоров’я різних подразників; 

 визначати необхідні дії для профілактики захворювань і виконувати 

прості процедури для лікування;  

 безпечно використовувати побутові, медичні прилади, техніку тощо. 

Розвиток експериментальних умінь і навичок учнів, що входять до 

складу фізичної компетентності, забезпечувався також варіативною 

складовою навчального плану під час викладання елективного курсу 

«Саморобні фізичні прилади». 

Зміст фізичного матеріалу, окрім формування когнітивного (знань) і 

діяльнісного (умінь і навичок учнів) компонентів компетентностей учнів 

повинен впливати й на розвиток особистісного компонента. Ураховуючи те, 

що до складу особистісного компонента входять мотиви, емоції, цінності, 

особистісне ставлення, навички самоорганізації учня, зміст навчання має 
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бути орієнтований на їх формування.   

Важливою складовою особистісного компонента є позитивна мотивація до 

навчання. З урахуванням здобутків учених стосовно розвитку мотивації учнів 

до навчання та власного практичного досвіду було встановлено, що для 

формування позитивної мотивації учнів до навчання фізики зміст навчального 

матеріалу має бути спрямований на: прояв емоцій під час його сприйняття; 

висвітлення ролі фізики в житті людини, практичного застосування фізичних 

знань у побуті, науці, техніці;  пояснення з точки зору фізики негативного 

впливу людської діяльності на довкілля та її наслідків на здоров’я як окремої 

людини, так і здоров’я нації, усього людства; формування навичок 

відповідального ставлення до природи та її ресурсів, раціонального 

природокористування як умови подальшого розвитку людської цивілізації; 

ознайомлення учнів із життєвим шляхом видатних учених-фізиків, у тому числі 

й українських, розгляд їх моральних якостей як прикладу для наслідування; 

демонстрацію краси та довершеності природи, природних явищ. 

Узагальнення вищенаведеного склало основу для розробки змістового 

компоненту методичної системи формування предметної і ключових компе-

тентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. 

Відбір додаткового навчального матеріалу, використання якого в 

навчальному процесі забезпечувало б формування предметної і ключових 

компетентностей учнів, має відбуватися з урахуванням таких критеріїв [247]: 

1. Органічний зв’язок із навчальною програмою. 

2. Відповідність віковим особливостям розвитку учнів, рівню їх 

навчальних досягнень із фізики. 

3. Особистісна значущість для учня: емоційний потенціал, новизна 

змісту, практична значущість. 

4. Спрямованість на формування стійкої мотивації учнів до навчання і 

ведення здорового способу життя.  

5. Можливість методичної обробки для використання в процесі 

викладання фізики. 
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До проектування технологічного компонента методичної системи 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ ми підходили з урахуванням того, 

що підібраний відповідно до зазначених критеріїв матеріал має 

опрацьовуватись учителем для подальшого використання в навчальному 

процесі у вигляді: інформаційного повідомлення; проблемної ситуації; 

фізичної задачі (якісної, розрахункової, експериментальної, графічної тощо); 

фізичного експерименту (фронтального, індивідуального, домашнього); 

дослідження та інших дій, спрямованих на формування компетентностей. З 

цих підстав до відбору методів навчання фізики були сформульовані вимоги, 

які повинні забезпечувати: 

1. Активну пізнавальну діяльність учнів (ефективним є використання 

проблемно-пошукових методів або частково-пошукових завдань, наприклад: 

вибір безпечних для здоров’я умов життя, способів діяльності; передбачення 

можливих впливів тих чи інших факторів на стан здоров’я тощо). 

2. Самостійну роботу учнів (з підручником, додатковою інформацією; 

підготовка повідомлень про: вплив абіотичних факторів на організм людини, 

способи збереження та поліпшення здоров’я, профілактику захворювань; 

виконання домашніх досліджень, спостережень; розв’язування фізичних 

задач здоров’язбережувального змісту). 

3. Обґрунтоване підведення учнів до свідомого засвоєння знань про 

фізичні основи функціонування організму людини; фізичні фактори, що 

негативно впливають на здоров’я, способи збереження та поліпшення 

здоров’я тощо. 

4. Стимулювання інтересу учнів до вивчення можливостей власного 

організму, мотивацію здорового способу життя. 

5. Формування навичок збереження та поліпшення здоров’я; безпечного 

використання приладів і обладнання; уміння оцінити можливі ризики для 

здоров’я в конкретній життєвій ситуації (вимірювання фізичних величин за 

допомогою приладів, обчислення фізичних величин за результатами 
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вимірювань, розв’язування фізичних задач і аналіз їх результатів, виявлення 

факторів, що можуть завдати шкоди здоров’ю). 

Дотримання цих вимог мало враховуватись під час проектування 

технологічного компоненту методичної системи формування предметної і 

ключових компетентностей учнів, який включає методи навчання, засоби 

навчання та організаційні форми. Технологія їх застосування передбачає 

наявність послідовних етапів діяльності вчителя, до яких ми відносимо: 

діагностичний, мотиваційний, змістово-діяльнісний, результативний, 

рефлексивний. Також ураховуватимемо можливості використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання як засобу підвищення 

ефективності та активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

У п. 1.2 визначено, що в контексті формування компетентностей учнів 

ефективними є продуктивні методи навчання (проблемний, евристичний, 

дослідницький), метод проектів, метод портфоліо.  

Відповідно до структури проблемного викладу навчального матеріалу 

(п. 1.2, с. 44) розроблені проблемні ситуації до уроків, які ґрунтувались на 

практичному застосуванні законів фізики, наприклад: 

 Необхідно нейтралізувати статичну електрику на деталях станка. Які 

матеріали краще використовувати для заземлення?  

 У селищі міняють лінії електропередач. Які провідники (алюмінієві, мідні 

чи стальні) краще використати електрикам? 

 Чому лампочки розжарювання псуються в момент умикання? 

 Запропонуйте безпечний спосіб визначення наявності електричного 

струму в провіднику. Які прилади для цього потрібні? 

 Чи може магніт бути «джерелом електричного струму»? 

В цілому до трьох розділів, пов’язаних з вивченням електромагнітних 

явищ, запропоновано 36 проблемних ситуацій різних типів [136].  

Евристичний (частково-пошуковий) метод навчання передбачає виконання 

учнями певних кроків дослідження під керівництвом учителя або самостійно з 

подальшим формулюванням висновків. Так, досліджуючи електричну 
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взаємодію різних тіл (клаптиків паперу, смужок поліетилену, повітряної кульки 

тощо), учні дійшли висновку про існування двох видів заряду та особливості їх 

взаємодії. Під час вивчення залежності опору провідника від його розмірів та 

матеріалу учні розподіляються на групи і під керівництвом учителя визначають 

характер залежності від одного з показників, роблять висновки, а на наступному 

уроці закріплюють відповідні навички під час самостійного виконання 

лабораторної роботи. Нами розроблено 24 завдання евристичного типу, які 

увійшли до [136]. Залучення учнів до виконання таких завдань сприяє 

формуванню експериментального досвіду школярів [51], як складової 

особистісного компоненту предметної (фізичної) компетентності. 

Дослідницький метод навчання передбачає самостійне проходження учнями 

більшості його етапів. Так, у ході експерименту учням пропонувались 

довгострокові дослідницькі завдання, тематика яких представлена у п. 3.1. 

Роль навчальних проектів у реалізації компетентнісного підходу в навчанні 

фізики визнано на державному рівні. Нова навчальна програма з фізики для 

основної школи передбачає години на виконання проектів у межах кожної 

навчальної теми. Практично в кожному розділі програми запропоновано 

орієнтовні теми навчальних проектів і зазначено кількість навчальних годин, 

яка виділяється на цей вид навчальної діяльності учнів на уроці. Так, під час 

вивчення електромагнітних явищ учням пропонуються такі орієнтовні теми 

проектів: «Електрика в житті людини», «Сучасні побутові та промислові 

електричні прилади», «Магнітні матеріали та їх використання». Як зазначено в 

пояснювальній записці до програми, навчальні проекти розробляють окремі 

учні або групи учнів упродовж певного часу (наприклад, місяць або семестр) у 

процесі вивчення того чи іншого розділу фізики. Захист навчальних проектів, 

обговорення та узагальнення отриманих результатів відбувається на спеціально 

відведених заняттях. Оцінювання навчальних проектів здійснюється 

індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання.  

Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, 

творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за 
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консультативної допомоги вчителя. Учитель здійснює управління такою 

діяльністю і спонукає до пошукової діяльності учнів, допомагає у визначенні 

мети та завдань навчального проекту, орієнтовних прийомів дослідницької 

діяльності та пошук інформації для розв’язання окремих навчально-

пізнавальних задач. Форму подання проекту учень або учні обирають 

самостійно, готують презентацію отриманих результатів і здійснюють захист 

свого навчального проекту. 

Нами запропоновано на вибір учнів 10 тем проектів до розділу 

«Електричне поле», 12 тем проектів до розділу «Електричний струм», 10 тем 

проектів до розділу «Магнітне поле». Назви тем проектів до розділу 

«Магнітне поле» наведені у додатку А.13, а тематика проектів до інших двох 

розділів наведена у [136]. 

Продуктом роботи над проектом може бути розроблена учнями віртуальна 

екскурсія до музею, на підприємство, медичний заклад тощо. Обираючи 

об’єкти для віртуальних екскурсій, ми враховували можливості їх реального 

проведення і те, що для різних навчальних закладів (розташування, наявність 

транспортного сполучення тощо) такі можливості також можуть бути різними. 

Тому будь-який об’єкт, на прикладі роботи якого можна продемонструвати 

застосування фізики в різних галузях людської діяльності, може стати місцем 

для проведення як реальної, так і віртуальної екскурсії. У ході дослідження 

учням пропонувались віртуальні екскурсії на електростанції, промислові 

підприємства, у медичні заклади. У додатку А. 2 представлена методична 

розробка віртуальної екскурсії до фізіотерапевтичного кабінету лікарні. 

Деякі віртуальні екскурсії доцільно організувати в формі веб-квесту – 

спеціальним чином організованої форми самостійної пізнавальної діяльності 

учнів, для виконання якої вони здійснюють пошук інформації в мережі за 

вказаними адресами [258]. Таким чином, учні не тільки познайомляться з 

певною інформацією і виконають запропоновані завдання, а й вдосконалять 

навички роботи в мережі Інтернет.  

Результати виконання проектів можуть бути систематизовані в портфоліо 
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учня, де він накопичує матеріали, що є результатом самостійної пізнавальної 

діяльності. До цих матеріалів слід віднести додаткову інформацію до уроків, 

переліки корисних сайтів із фізики, підготовлені повідомлення та презентації до 

уроків, фотографії виготовлених саморобних приладів тощо. 

Форма організації навчання як дидактична категорія означає зовнішній 

бік організації навчального процесу, пов’язаний із кількістю учнів, часом і 

місцем навчання, а також із порядком його здійснення [180]. 

На основі особистісно-діяльнісного підходу до організації навчального 

процесу, орієнтованого на формування компетентностей учнів,  

пріоритетними визначено: індивідуальну, групову, тренінг і різні форми 

позаурочної та позакласної роботи (п. 1.2). 

Використання тренінгу як однієї з групових форм роботи передбачалось 

як у формі уроків-тренінгів (урок-тренінг розв’язування задач на розрахунок 

електричних кіл), так і шляхом використання елементів тренінгу під час 

звичайного уроку (тренінг з розробки електричних схем, певних видів 

з’єднання споживачів електричного струму тощо). У додатку А. 3 

представлено методичну розробку уроку-тренінгу з розв’язування задач. 

Класифікація форм позаурочної роботи з фізики здійснюється за 

кількістю залучених учнів [146]: індивідуальна (читання книжок і журналів, 

підготовка рефератів, розв’язування задач, виконання фізичного 

експерименту в домашніх умовах, виготовлення моделей і приладів, 

виконання експериментальних робіт дослідницького типу); групова 

(факультативні заняття, фізичний гурток, участь у роботі МАН, екскурсії) 

масова (фізична олімпіада, лекторій з фізики, декада фізики, фізичний вечір, 

КВК, «інтелектуальний бій», науково-практична конференція, випуск 

стінгазети, виставка науково-технічної творчості, зустрічі з ученими). 

У нашому дослідженні під час експерименту учні залучались до 

проведення спостережень і дослідів у домашніх умовах; виготовлення 

моделей: різних видів з’єднання споживачів електроенергії, 

енергозабезпечення помешкання, вітряного генератора електроенергії; участі 
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в екскурсіях до фізіотерапевтичного кабінету місцевої лікарні, Южно-

Українського енергетичного комплексу. 

До нових форм навчання учнів фізики, які увійшли в школу з уведенням 

профільного навчання, належать елективні курси (курси за вибором). Вони 

входять до варіативного компонента навчального плану і обираються 

учнями. У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти [187] зазначено, що розподіл годин між інваріантною і варіативною 

складовими навчального плану у старшій школі має співвідноситися як 50 на 

50. У основній школі частка варіативної складової менша, але обов’язкова.   

Елективні курси (курси за вибором) призначені для організації 

допрофільної підготовки учнів у основній школі. У порівнянні з профільними 

предметами такі курси мають більшу варіативність змісту, посилюють 

практичну й дослідно-експериментальну складову профільного навчання, 

характеризуються нестандартизованістю, урахуванням регіональних умов. 

Метою вивчення елективних курсів є задоволення індивідуальних освітніх 

інтересів, потреб і нахилів кожного школяра. 

Засоби навчання складають компонент системи, що корелює з методами 

навчання й формами організації діяльності учнів. Засіб є цілісним процесом 

продукування, за допомогою якого здійснюється перехід від мети до 

реального результату. В. Монахов, розглядаючи засіб як інструментальне 

забезпечення досягнення мети, під засобом у межах навчального процесу 

розуміє матеріальний чи ідеальний об’єкт, що знаходиться між учителем і 

учнем, і використовується для забезпечення включення якості, що 

формується, у систему особистісних характеристик [149]. 

До засобів навчання належать: слово вчителя, підручники, навчальні 

посібники, довідники, хрестоматії, дидактичні матеріали, технічні засоби 

навчання (ТЗН), обладнання, станки, навчальні кабінети, лабораторії, 

комп’ютерна техніка, телебачення та інші засоби масової комунікації. 

Засобами навчання можуть також бути реальні об’єкти, виробництво, 

споруди. Зазвичай їх об’єднують у такі групи: вербальні: усне слово вчителя, 
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друкований текст, дидактичні матеріали; наочні: таблиці, діаграми, рисунки, 

графіки, моделі, схеми, реальні об’єкти; спеціальні: прилади, пристрої; 

технічні: екранні, звукові, комбіновані тощо. 

При доборі засобів навчання учнів розділів «Електричне поле», 

«Електричний струм», «Магнітне поле», орієнтованого на формування 

предметної і ключових компетентностей, ми керувалися саме цією їх 

класифікацією. З урахуванням поставлених цілей і визначеного змісту 

методичної системи до вербальних засобів навчання було віднесено: 

розроблені текстові завдання для учнів, представлені в посібниках [136, 251], 

тексти діагностичних контрольних робіт, роздрукований табличний матеріал 

для складання фізичних задач практичного змісту, дидактичні матеріали на 

перекодування фізичної інформації. 

Для учнів – це підручники з фізики, програмні засоби навчального 

призначення, тексти задач, контрольних робіт, тести для різних видів 

контролю, пам’ятки щодо виконання окремих процедур при роботі з 

інформацією: конспектування, реферування, складання опорного конспекту, 

написання тез, складання рецензій, а також правил  ведення діалогу тощо.  

Зважаючи на те, що формування компетентностей учнів відбувається в 

процесі діяльності (спочатку під керівництвом учителя, а потім із зростанням 

ступеня самостійності), учитель за допомогою засобів навчання має 

створювати умови для самостійної роботи учнів. При цьому необхідними є 

дидактичні матеріали як для учнів, так і для вчителя.  

Для вчителя – це рекомендації щодо формування предметної і ключових  

компетентностей учнів основної школи в процесі вивчення електромагнітних 

явищ; планування процесу формування компетентностей; дидактичні 

матеріали до уроків (умови задач різних типів, тести та письмові роботи  для 

контролю знань тощо). 

Особлива роль у вербальних навчальних засобах відводиться 

інформаційним джерелам мережі Інтернет, які представлені в додатку А. 4.  

Серед наочних засобів навчання, окрім традиційних малюнків, графіків, 
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схем, таблиць, моделей, передбачалось використання відеоінформації з 

мережі Інтернет, підготовлених учнями фотографій, пов’язаних із темами 

уроків і змістом діяльності учнів [136]. 

Перелік спеціальних засобів навчання (окрім необхідних для 

проведення демонстраційного та лабораторного експерименту) було 

збагачено використанням на уроках саморобних фізичних приладів. 

Доцільність цього кроку була зумовлена тим, що навчальний фізичний 

експеримент (НФЕ), з одного боку, виконує функцію методу пізнання, 

завдяки якому в свідомості учня утворюються нові зв’язки і відношення, 

формується суб’єктивно нове особистісне знання. Саме через НФЕ 

найефективніше здійснюється діяльнісний підхід до навчання фізики.  

З iншого боку, НФЕ дидактично забезпечує процесуальну складову 

навчання фiзики, зокрема формує в учнiв експериментальнi вмiння i 

дослiдницькi навички, озброює їх методами пізнання світу та 

iнструментарiєм дослiдження, що в методиці навчання фізики адаптовані до 

методів і засобів навчання. Анкетування учнів показало, що вони 

недостатньо володіють навичками використання фізичного обладнання: не 

вказують його призначення, неправильно визначають одиниці вимірювання, 

ціну поділки, покази приладів. Усе це пояснюється низьким рівнем 

матеріально-технічного забезпечення кабінетів фізики, відсутністю 

достатньої кількості обладнання (під час виконання лабораторних робіт 

порушуються вимоги до фронтального експерименту: учні працюють у 

групах більше 2-х осіб, або робота виконується як демонстрація). 

У процесі дослідження враховано необхідність дотримання ергономічних 

вимог до організації навчального середовища для виконання різних видів НФЕ, 

розроблених у дослідженнях В. Вовкотруба [47], а також можливості 

використання сучасних цифрових вимірювальних приладів [46, 48].  

Технічні засоби навчання представлені: комп’ютером, мультимедійною 

дошкою, мультимедійним проектором, DVD-програвачем, цифровою 

камерою, мобільним телефоном, на який учні можуть знімати фото та відео 
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проведених експериментів і демонструвати їх у класі, вимірювати інтервали 

часу. Під час вибору даних засобів ми керувалися тим, що можливості 

комп’ютера як засобу навчання фізики визначаються його здатністю 

впливати на перебіг когнітивних процесів (сприймання, розуміння, 

осмислення, запам’ятовування) та забезпечення основних етапів засвоєння 

знань. Уявлення про ці можливості дає табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Можливості комп’ютера як засобу навчання (адаптована Г. Бібік [16]) 

Елементи про-
цесу засвоєння 
знань і вмінь 

Можливості комп’ютерних програм з позицій впливу на когнітивні 
процеси та забезпечення умов для більш результативного навчання 

Сприйняття Комплекс віртуальних фізичних лабораторій та інтерактивних моделей, 
анімації, звук, різнобарвність збагачують і урізноманітнюють сприйняття 

Розуміння Гіпертекст, довідкові таблиці, інтерактивний словник, система 
гіперпосилань, глосарій, каталоги й путівники створюють підґрунтя для 
розуміння інформації, представленої в різних знаково-символьних системах 
кодування. Анімації фізичних дослідів, які не можна провести реально, 
дають можливість усвідомити суть фізичних процесів 

Осмислення Допомога у виборі оптимального алгоритму розв’язування проблеми; 
тестові завдання і питання для перевірки; система вправ для роботи з 
матеріалом 

Узагальнення Виділення основних думок, складання схем, заповнення таблиць, побудова 
діаграм і т.д. 

Закріплення Повторне відтворення важливих елементів теми, багатоваріантність завдань 
на закріплення, тренінг, контрольний блок 

Застосування Тренувально-тестувальний блок: виконання контрольних завдань, тестів. 
Робота з інтерактивними моделями фізичних процесів, виконання завдань 
творчого характеру, пошукова робота із застосуванням рекомендованих 
проблемних сайтів, предметного та іменного покажчиків 

Зміст табл. 2.7 дає підстави для висновку, що комп’ютер на уроках і 

позаурочних заняттях виконує функції джерела навчальної інформації, 

наочності якісно нового рівня, тренажера, засобу діагностики та контролю, 

текстового редактора. Для його ефективного використання в навчальному 

процесі необхідне електронне навчально-методичне забезпечення. Найбільш 

поширеними програмно-педагогічними засобами є електронні підручники, 

тренажери, контролюючі програми, довідники, енциклопедії тощо. 

Відсутність обладнання призводить до необхідності використання 

віртуального фізичного навчального експерименту, який є менш ефективним 
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засобом формування експериментальних умінь учнів, ніж реальний фізичний 

експеримент. Проте, в умовах відсутності фізичного обладнання в школах є 

доцільним його використання поряд із реальним фізичним експериментом. 

Анкетування учнів показало, що використання програмно-педагогічних 

засобів на уроках фізики суттєво підвищує інтерес до предмета, сприяє 

реалізації міжпредметних зв’язків, формуванню інформаційної компетентності. 

Як результат, учні самі створюють комп’ютерні навчальні програми з фізики, 

електронні довідники, тренажери, демонстраційні програми тощо. Саме такі 

продукти презентуються на Обласному форумі юних шанувальників фізики, що 

традиційно проводиться в Миколаївській області.   

Можливості їх використання стають усе ширшими, оскільки більша 

кількість учнів забезпечена комп’ютерною технікою вдома. Нами було 

проведено анкетування 315 учнів 8 класу, серед яких 201 учень навчається в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста Миколаєва (І група), а 112 – у ЗНЗ 

інших міст і селищ міського типу області (ІІ група). Вибір для анкетування 

учнів 8 класу зумовлений тим, що в наступному році вони вивчатимуть 

електромагнітні явища і рівень їх готовності до використання комп’ютера 

впливатиме на організацію навчального процесу.  

Перша група запитань була спрямована на визначення рівня забезпеченості 

сучасних школярів комп’ютерною технікою. Результати представлено в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 
Рівень забезпечення учнів комп’ютерами  

Відповідь «так», І група Відповідь «так», ІІ група  
Зміст запитання к-сть учнів %   к-сть учнів %   

Чи маєте Ви вдома комп’ютер? 182 91 85 76 
Чи підключений він до мережі Інтернет? 166 83 75 67 
Чи маєте ви власну електронну скриньку? 156 78 81 72 

Як видно з табл. 2.8, переважна більшість учнів мають вдома 

комп’ютери, а отже, можуть їх використовувати для власних потреб у будь-

який час. Анкетування показало, з якою метою дана техніка 

використовується учнями: ігри (І група – 65 %, ІІ група –58 %); спілкування з 

друзями (І група – 86 %, ІІ група – 75 %); пошук необхідної інформації 
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(І група – 76 %, ІІ група – 75 %). Позитивним є той факт, що ігри не є 

переважним видом використання комп’ютера учнями. Крім того, 11 %  

школярів зазначили, що використовують його для дистанційного навчання.  

Наступне питання мало на меті виявити, які види роботи можуть 

виконувати учні 8 класу за допомогою комп’ютера. Анкетування показало, 

що шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет уміють 85 % учнів 

І групи та 81 % учнів ІІ групи. Отже, завдання вчителя навчити 

опрацьовувати дану інформацію: аналізувати, структурувати, виділяти 

головне, представляти у вигляді таблиць, схем, графіків. Тим більше, що 

77 % (І група) та 69 % (ІІ група) зазначили, що вміють друкувати та 

редагувати текст, 56 % та 49 %  – мають досвід створення презентацій. Проте 

лише 21 % та 27 % уміють робити діаграми, схеми, графіки. 

У навчанні фізики часто практикується проведення домашніх 

експериментів із подальшим представленням письмового звіту, який може 

бути доповнений фотографіями та відеофрагментами. І тут учителі фізики 

мають враховувати те, що 33 % учнів І групи та 21 % учнів ІІ групи уже 

вміють самостійно створювати відеофільми з окремих фрагментів. 

Аналіз методів, форм і засобів навчання, що входять до технологічного 

компоненту методичної системи формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ, дає підстави, опираючись на порівняння традиційної та комп’ютерно-

орієнтованої методичної системи навчання (Ю. Триус), вважати розроблену 

нами методичну систему поєднання традиційної та комп’ютерно-орієнтованої 

методичної системи (передбачає вплив інформаційно-комунікаційних 

технологій на методи, засоби та форми організації навчання) [82, 220].  

Підсумовуючи вищевикладене та враховуючи компонентний склад 

методичної системи (цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання), а також 

зміст кожного її компонента, методичну систему формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ представимо у вигляді табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Структурні компоненти  методичної системи 
 формування предметної і ключових предметних компетентностей  
учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ 

Структурні 
компоненти   Зміст компонентів методичної системи 

Цільовий 
компонент: 
 цілі 
 
 
 
 завдання  
 

Стратегічна – формування в учнів основної школи предметної та 
ключових компетентностей у процесі вивчення електромагнітних явищ. 
Тактичні цілі – під час вивчення електромагнітних явищ у курсі фізики        
9 класу формувати та розвивати в учнів основної школи структурні 
компоненти предметної, навчально-пізнавальної, інформаційної та 
здоров’язбережувальної компетентностей. 
 формування загальнонавчальних умінь і навичок із фізики, які пов’язані 
зі здійсненням навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’я-
збережувальної діяльності;   
 підсилення практично-діяльнісної спрямованості навчання; 
 розвиток ціннісно-емоційної сфери учнів основної школи   

Змістовий 
компонент: 
 інваріантна 

складова 
 
 
 
 
 
 варіатив-
на складова 

 зміст програми з розділів «Електричне поле», «Електричний струм», 
«Магнітне поле»; 
 додатковий навчальний матеріал прикладного практичного 
спрямування, що ілюструє застосування фізичних знань у повсякденному 
житті для розв’язання конкретних завдань, у науці, техніці, на виробництві. 
 ознайомлення учнів із різними видами навчальної інформації та 
особливостями роботи з нею; способами та методами засвоєння 
навчального матеріалу; способами узагальнення, повторення та 
систематизації знань; вимогами щодо виконання різних видів завдань; 
 додаткова інформація, пов’язана з розкриттям змісту когнітивного 
компоненту предметної та ключових компетентностей; елективні курси: 
«Магнітне поле та здоров’я людини», «Саморобні фізичні прилади» 

Техноло-
гічний 
компонент: 
 методи 
навчання 

 
 
 
 форми   
 
 засоби  

 самостійна робота; 
 продуктивні (проблемний, евристичний, дослідницький), метод 
проектів, портфоліо; словесні (робота з текстом, обговорення в групах, 
розповідь учителя, презентації повідомлень та ін.); ілюстративні: 
демонстрування дослідів, малюнків, схем, таблиць, програмно-
педагогічних засобів; практичні: виготовлення саморобних фізичних 
приладів, домашній фізичний експеримент, складання і розв’язування задач 
компетентнісного змісту, фотозйомка; 
індивідуальна, групова, урок, тренінг; електив як форма; позакласні форми 
(форум, МАН), веб-квест, віртуальна екскурсія; 
 вербальні: для учнів: підручники з фізики для 9 класу, тексти завдань, 
пам’ятки, джерела мережі Інтернет, ППЗ «Фізика 9»,  «Електричні явища»; 
для вчителя: посібники «Формування предметної і ключових 
компетентностей учнів у процесі вивчення фізики», «Магнітне поле та 
здоров’я  людини», дидактичні матеріали, Інтернет; наочні: таблиці, 
моделі, малюнки, графіки, відеоінформація з мережі Інтернет, фотографії; 
 спеціальні: обладнання для навчального фізичного експерименту; 
саморобні фізичні прилади, 
 технічні: комп’ютер, мультимедійна дошка, проектор, DVD-програвач, 
цифрова камера, мобільний телефон 
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Основні положення підрозділу висвітлено в статтях автора [123, 126, 

131, 135, 137]. 

2.3. Проектування навчального процесу з фізики, орієнтованого на 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної 

школи у процесі вивчення електромагнітних явищ 

Розробка методичної системи формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ дозволила перейти до проекту її реалізації під час вивчення підрозділів 

«Електричне поле», «Електричний струм», «Магнітне поле».  

Враховуючи те, що проектувальна діяльність має свою специфіку, 

необхідно було ознайомитись з особливостями педагогічного проектування, 

його можливими об’єктами та рівнями. Аналіз літератури з даних питань [11, 

67, 92, 112, 151, 166, 277] дозволив установити, що проектування входить до 

структури педагогічної діяльності вчителя і здійснюється за певним 

алгоритмом. Погоджуючись із думкою науковців [67], під педагогічним 

проектуванням розумітимемо розробку моделі цілісного педагогічного 

процесу, спрямованого на досягнення цілей навчання.  

Опираючись на дослідження О. Оспеннікової [158], ми визначили три 

рівні проектування навчального процесу: І – проектування розділу 

(підрозділу); ІІ – навчального заняття; ІІІ –  «педагогічної події».   

Нижче наводимо тематичний план формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи під час вивчення підрозділу 

«Електричне поле» (табл. 2.10). У таблиці використано умовні позначення: 

ПК – предметна компетентність; НПК – навчально-пізнавальна компетент-

ність; ІК – інформаційна компетентність; ЗЗК – здоров’язбережувальна 

компетентність. Проект формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи під час вивчення підрозділу 

«Електричний струм» наведений у посібнику [136], підрозділу «Магнітне 

поле» – у додатку А.5. 
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Таблиця 2.10 
Проект формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи  

під час вивчення підрозділу «Електричне поле»  
№ 
з/п Тема уроку Зміст основної (О) і 

додаткової (Д) інформації 
Методи і прийоми 

навчання Форми Засоби Мета 

1 Електри-
зація тіл. 
Електрич-
ний заряд. 
Два роди 
електрич-
них зарядів. 
Дискрет-
ність 
електрич-
ного заряду 

ПК (О): явище електризації;  
два  роди електричних зарядів; 
подільність заряду; принцип дії та 
будова електроскопа; електризація 
в природі; 
ПК (Д): джерела електрики в 
природі, статична електрика в 
побуті та на виробництв; 
НПК, ІК: структура підручника, 
способи пошуку інформації; методи 
ефективного засвоєння текстової 
інформації, узагальнений план 
характеристики фізичного явищ; 
ЗЗК: небезпека статичної електрики  
та її вплив на організм людини 

Словесні (розпо-
відь учителя, 
робота з текстом); 
ілюстративні 
(демонстрація 
ППЗ, фізичних 
дослідів, фото-
графій іскрового 
розряду, електрич-
ного ската),  
практичні (вико-
нання простих 
дослідів з електри-
зації, виготовлен-
ня електроскопа)  

Індивіду-
альна,  
групова 

Підручник, 
посібники 
[136]; 
пам’ятки 
№ 1, 2 (дода-
ток А.1);  
фізичне 
обладнання 
для демонст-
рації явища 
електризації, 
подільності 
електричного 
заряду; ППЗ 
«Фізика – 9» 
[168]  

Познайомити учнів із  різними 
способами електризації  та її 
фізичною суттю; 
продемонструвати прояви 
електризації в природі, побуті, 
техніці; пояснити вплив 
статичної електрики на організм 
людини та способи її уникнення. 
Формувати навички роботи з 
підручником, інформацією, 
представленою в різних формах. 
Навчити уникати предметів, які 
можуть бути джерелами 
статичної електрики 

2 Будова 
атома. 
Електрон. 
Йон. Закон 
збереження 
електрич-
ного заряду 

ПК (О): будова атома, електрон як 
носiй елементарного електричного 
заряду; йон як структурний елемент 
речовини; закон збереження 
електричного заряду; 
НПК, ІК: складання опорного конс-
пекту, схематичне зображення ато-
мів хімічних елементів; робота з 
періодичною таблицею  елементів; 
ЗЗК: використання статичної 
електрики в лікувальних цілях 
(статичний душ, аеройонотерапія) 

Словесні, 
евристичний 
(формулювання 
закону збереження 
електричного 
заряду),  
практичні 
(демонстрація 
виготовлених 
електроскопів) 

Індивіду-
альна,  
групова 

Підручник, 
фізичне 
обладнання 
для демонст-
рації закону 
збереження 
електричного 
заряду  
схематичні 
рисунки 
хімічних 
елементів 

Систематизувати знання учнів 
про атом і його будову, 
отримані в попередніх класах на 
уроках фізики, хімії; 
евристичним методом підвести 
до формулювання закону 
збереження електричного 
заряду.  
Формувати навички складання 
опорного конспекту. 
Розвивати в учнів навички бе-
режного ставлення до здоров’я 
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Продовження табл. 2.10 
№ 
з/п Тема уроку Зміст основної (О) і 

додаткової (Д) інформації 
Методи і прийоми 

навчання Форми Засоби Мета 

3. 
 

Електричне 
поле. 
Взаємодія 
заряджених 
тіл. Лабора-
торна ро-
бота № 1. 
Дослід-
ження 
взаємодії 
заряджених 
тіл 

ПК (О): електричне поле як форма 
матерії, способи виявлення 
електричного поля; електростатична 
взаємодія; 
ПК (Д): електричне поле Землі; 
техногенні джерела електричного поля;  
НПК, ІК: використання інструкції до 
роботи, формулювання висновків, 
виконання схематичних рисунків; 
ЗЗК (О):  вплив електричного поля на 
живi органiзми; правила техніки 
безпеки під час виконання 
лабораторних робіт; 
ЗЗК (Д): способи захисту від 
негативного впливу електричного поля; 
лікування електричним полем 

Словесні 
(повідомлення 
«Електричне поле і 
живі організми», 
«Застосування 
електричного поля в 
медицині»); 
практичні (вико-
нання лабораторної 
роботи), 
дослідницький 
(дослідницьке 
завдання 
«Техногенні дже-
рела електричного 
поля в квартирі, 
будинку, на при-
леглій території» 

Індивіду-
альна, 
групова  

Підручник, 
зошит для 
лабораторних 
робіт, фізичне 
обладнання, 
пам’ятки  
№ 3, 4, 5 
(додаток А.1); 
перелік сайтів 
для пошуку 
інформації, 
презентації 
учнів    

Забезпечити усвідомлення учнями 
поняття електричного поля як 
форми матерії, уміння визначати 
техногенні джерела поля, 
пояснювати взаємодію заряджених 
тіл. 
Розвивати вміння: 
пошуку, опрацювання та відбору 
інформації, підготовки 
повідомлень із певної теми; 
перекодування інформації; 
експериментальні вміння та 
навички, формулювання висновків 
за їх результатами, оформлення 
результатів лабораторної роботи; 
уникати негативного впливу 
електричного поля 

4. Закон 
Кулона 

ПК (О): сила взаємодії двох точкових 
зарядів; 
ПК (Д): історія відкриття закону; 
НПК, ІК: схематичне зображення 
різних випадків взаємодії заряджених 
тіл, напрямку сили Кулона, виконання 
рисунків та короткого запису до задач, 
використання алгоритму розв’язування 
задач 

Ілюстративні, 
словесні (презентація 
підготовлених 
повідомлень), 
практичні 
(розв’язування та 
складання задач на 
застосування закону 
Кулона) 

Індивіду-
альна, 
групова 

Підручник, 
збірник задач, 
автор-ські 
умови задач 
[136], 
узагальнений 
план харак-
теристики 
фізичного 
закону 

Сформулювати закон Кулона  і 
навчитись розв’язувати задачі на 
його застосування. 
Розвивати вміння оформлювати 
фізичні задачі, виконувати рисунки 
до задач, схематично зображати 
силу Кулона. 
Формувати ціннісне ставлення до 
власного здоров’я, розвивати 
інтерес до фізики 

5. Контроль: 
тестування, 
портфоліо 
учня 

ПК (О): зміст розділу «Електричні 
явища»; 
НПК, ІК: презентація власних 
продуктів навчальної діяльності 

Продуктивні методи, 
практичні 
 

Індивіду-
альна 

Тест для 
перевірки знань, 
ІКТ, презентації  

Узагальнити та систематизувати 
знання учнів із теми «Електричне 
поле». Розвивати  навички 
оцінювання та самооцінювання 
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 Згідно з табл. 2.9, до варіативної складової змістового компонента 

методичної системи формування предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи ввійшли елективні курси «Магнітне поле та здоров’я 

людини» і «Саморобні фізичні прилади». Доцільність їх включення пов’язана 

з необхідністю підсилення практичної спрямованості навчання учнів фізики, 

формування ціннісних орієнтацій, створення позитивного мікроклімату та 

забарвлення навчального процесу, а також реалізацію особистісно-

орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання. 

Проектування уроків підрозділу «Електромагнітні явища» (ІІ рівень) 

здійснювалось відповідно до етапів, запропонованих О. Оспеннікової [158],  і 

передбачало розробку конспектів уроків із відображенням 9-ти позицій 

переліку. В якості прикладу наводимо конспект уроку з теми «Будова атома. 

Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду». 

Форма проведення: урок типу засвоєння нових знань. 

Мета: навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів про 

будову атома, електрони та йони, одержані на уроках фізики та хімії в 

попередніх класах; застосувати ці знання для пояснення явища електризації; 

сформулювати закон збереження електричного заряду; виховна: виховувати 

працьовитість, наполегливість у досягненні мети, ціннісне ставлення до 

знань; розвивальна: розвивати навички ефективної роботи з текстовою 

інформацією, бережного ставлення до здоров’я, уміння організовувати 

власну навчальну діяльність, оцінювати її результати. 

Навчальні завдання заняття 

1. Сформувати уявлення учнів про будову атома, характеристики електрона 

та йонів, сутність закону збереження електричного заряду (предметна 

компетентність). 

2. На основі уявлень про будову атома пояснити явище електризації 

(предметна компетентність). 

3. Ознайомити учнів із використанням йонів для лікування людини 

(предметна та здоров’язбережувальна компетентність). 
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4. Навчити складати опорний конспект (навчально-пізнавальна, 

інформаційна компетентність). 

5. Навчити виконувати завдання на визначення складу атома хімічного 

елемента, визначати атом за його складом, схематично зображувати 

атоми, використовувати закон збереження електричного заряду для 

розв’язування задач (предметна, інформаційна компетентність). 

Дидактична структура заняття 

І. Презентація-виставка саморобних електроскопів. 

ІІ. Повторення, актуалізація опорних знань. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. 

V. Підсумки уроку. Рефлексія. 

Діагностика результативності навчання на занятті: самостійне 

розв’язування вправ (завдання 3 [273, с. 21]). 

Проект змісту та оформлення записів на дошці та в зошиті учня: 

РЕЧОВИНА → молекула → атом → ядро і електрони 

ЕЛЕКТРОН 

ЯДРО = ПРОТОНИ + НЕЙТРОНИ 

 

 

Моделі атомів Гідрогена та Гелію 

Механізм утворення йонів 

→ e-                                        e-   →      

 

   Позитивний йон                                                    Негативний йон 

Закон збереження електричного заряду 

const...321  nqqqq  

Дидактичні засоби: демонстраційний експеримент, схеми атомів 

хімічних елементів, періодична система хімічних елементів, електроскопи, 

виготовлені учнями; програмне забезпечення, презентація вчителя, навчальна 

Назва 
частинки 

Позна-
чення 

Заряд 

Електрон  e - 1,6 ·10-19 Кл 
Протон p + 1,6·10-19 Кл 
Нейтрон n 0 

 
атом 

 
атом 
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література (підручник, посібник для контролю знань), електронні ресурси. 

Конспект заняття 

І. Виставка-презентація саморобних електроскопів (на перерві перед 

уроком). Під час ознайомлення з виставкою учням пропонують визначити, який 

прилад, на їхню думку, є найкращим (за власний виріб голосувати не можна). 

Критерії оцінювання (усього – 10 б.): здатність виявляти наявність 

електричного заряду – 4 б.; оригінальність конструкції – 3 б.; естетичне 

оформлення – 3 б. 

Переможець визначається за найбільшою кількістю балів. 

ІІ. Повторення, актуалізація опорних знань. 

На попередньому уроці з’ясували (називають учні): 

 які існують види зарядів і як вони взаємодіють між собою; 

 що називається електризацією; 

 які є способи надання тілу електричного заряду; 

 якої шкоди може завдати електризація організму людини; 

 які є способи її нейтралізації. 

Проте, для того, щоб досліджувати електричні явища далі, необхідно 

з’ясувати ще одну важливу річ: звідки беруться заряджені частинки, які 

переходять із одного тіла на інше під час електризації. А вся причина у 

внутрішній будові речовини. 

Завдання до учнів: згадайте, де ви раніше вивчали будову речовини окрім 

уроків фізики. Що ви вже знаєте про будову речовини? 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу. 

1. Учні згадують, що у 7 класі на уроках фізики, а у 8 класі на уроках хімії 

вони розглядали ядерну (планетарну) модель атома, запропоновану Н. Бором на 

підставі дослідів, проведених англійським фізиком Ернестом Резерфордом 

(схема). 

Учитель пропонує учням згадати будову цієї моделі: 

 У центрі атома міститься позитивне ядро. 

 Навколо ядра по замкнених орбітах рухаються електрони; орбіти електронів 
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утворюють електронні оболонки, які можна уявити як концентричні сфери 

навколо ядра.  

 У звичайному стані сума зарядів усіх електронів дорівнює заряду ядра і 

атом є електрично нейтральним. 

Будова ядра.  

Під час повторення матеріалу про властивості електронів, протонів і 

нейтронів учні заповнюють таблицю, подану вище. Акцентуємо їх увагу на 

тому, що дана модель є спрощеною і пояснює лише найпростіші фізичні явища. 

Запитання для учнів:  

За кількістю яких частинок у атомі ідентифікуються хімічні елементи?  

Чи можуть електрони покидати свої атоми? 

Як називається атом, що втратив електрон? Приєднав зайвий електрон? 

Далі на основі актуалізованих знань учитель пропонує учням пояснити 

явище електризації. Додаткова інформація вчителя про лікування за 

допомогою йонів (наведена в додатку А.9) 

2. Пояснення явища електризації на основі уявлень про будову атома. 

Демонстраційний дослід № 1 «Демонстрація величин і знаків зарядів 

двох пластинок, одержаних під час електризації тертям» [273, с. 18] (до його 

виконання можна залучати учнів). 

Висновки (роблять учні): під час електризації тіла одержують заряди 

протилежні за знаком і рівні за величиною, при цьому переміщуються з 

одного тіла на інше лише електрони. 

Учитель пропонує учням пояснити ці висновки з позиції знань про 

будову атома. Отже, під час електризації тертям заряди не зникають і не 

виникають, а лише перерозподіляються між тілами, що контактують. 

За аналогічною схемою може бути в подальшому розглянуто механізм 

електризації тіл дотиком і через вплив, після чого запропоновано учням 

заповнити таблицю узагальнення та систематизації, у якій представити: 

спосіб електризації, механізм електризації, результат електризації. 

3. Закон збереження електричного заряду. 
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Проаналізуємо, чи зберігається сумарний заряд тіл під час електризації 

(учні приходять до висновку, що сумарний заряд, одержаний тілами під час 

електризації, як і їх заряд до електризації, дорівнює 0).  

Пропонуємо учням згадати досліди минулого уроку, які доводили 

дискретність електричного заряду (заряд розподілявся між електрометрами, 

але сумарний заряд залишався сталим) і самостійно сформулювати закон 

збереження електричного заряду. 

IV. Закріплення вивченого матеріалу. «Перевір себе» [273, с. 21]. 

V. Підведення підсумків уроку. Рефлексія. 

Виконання завдання 3 [273, с. 21] (самоперевірка, визначення питань, які 

засвоєні недостатньо). Визначення автора кращого електроскопа, 

виставлення оцінок за роботу на уроці. 

Обговорення домашнього завдання.  

Література для вчителя [136,  273], електронні ресурси (додаток А.4). 

Третій рівень проектування процесу формування в учнів основної школи 

предметної і ключових компетентностей передбачає розробку навчальних 

задач, рішення яких має забезпечити досягнення поставлених цілей. Оскільки 

компетентність формується в процесі діяльності, під час проектування ми 

звертали особливу увагу на відбір завдань, виконання яких сприятиме 

формуванню предметної і ключових компетентностей учнів. Зокрема, для 

формування предметної, навчально-пізнавальної та інформаційної 

компетентностей запропоновано такі типи завдань для учнів: 

 самостійна робота з текстовою інформацією (виділення головного в тексті, 

складання структурно-логічних схем, таблиць, використання узагальнених 

планів характеристики основних елементів фізичних знань). Наприклад, 

узагальнити навчальний матеріал з теми «Електричний струм у різних 

середовищах» за планом: носії зарядів; поведінка носіїв за відсутності та 

наявності електричного струму; залежність сили струму від напруги; залежність 

провідності від температури та інших умов; особливості протікання струму в 

даному середовищі; застосування електричного струму в даному середовищі в 



 

 

118 

побуті, науці, техніці; залучення учнів до роботи з інформацією, представленою 

в різних видах: текст, схема, малюнок, дослід, графік тощо); 

 завдання на перекодування інформації з одного виду в інший (складання 

опорних конспектів, схем, таблиць, графіків). Наприклад, представити 

матеріал розділу «Електричний струм у різних середовищах» або його 

частину у вигляді структурно-логічної схеми, таблиці (на вибір учителя); 

 завдання на пошук додаткової інформації в різних джерелах, її відбір, 

оцінка та представлення, розробка презентації. Учням пропонують 

підготувати коротке повідомлення з презентацією, наприклад, про історію 

створення електричної лампочки розжарювання, або типи та правила 

експлуатації акумуляторних батарей мобільних телефонів. При цьому 

вчитель надає учневі перелік інформаційних джерел (не лише посилання, а й 

друковані видання), де можна дану інформацію знайти; 

 розв’язування різних типів фізичних задач, складання та розв’язування 

задач за поданим малюнком (зразки таких задач представлені в додатку А.8); 

 виконання фізичних дослідів за запропонованим планом; 

 розробка інструкції щодо проведення фізичного експерименту 

(запропонуйте спосіб, за допомогою якого можна визначити, чи залежить 

опір провідника від температури, складіть інструкцію до його виконання); 

 виконання довгострокових дослідницьких завдань (вироблення мети та 

завдань дослідження, складання плану, відбір необхідного обладнання, 

виконання, обробка результатів та їх презентація), орієнтовна тематика яких 

подана у п. 3.1. 

Для формування здоров’язбережувальної компетентності було 

запропоновано залучати учнів до: 

 опрацювання навчальної інформації (з підручника чи додаткової, 

запропонованої вчителем), у якій з точки зору фізики обґрунтовуються 

правила безпечної поведінки та ведення здорового способу життя, методи 

профілактики, діагностики та лікування захворювань тощо. Наприклад; під 

час вивчення теми «Дії електричного струму» учням пропонується 
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самостійно опрацювати додаткову інформацію «Дії електричного струму на 

організм людини» ([136], текст № 3) і представити її у вигляді схеми або 

таблиці (на вибір учнів). Виконання такого завдання сприятиме формуванню 

не тільки компонентів здоров’язбережувальної компетентності, а й 

предметної та інформаційної; 

 підготовки повідомлень про вплив абіотичних факторів на організм 

людини, способи збереження та поліпшення здоров’я, профілактики 

захворювань. Наприклад, «Вплив електричного поля на живі організми», 

«Використання електричного струму в медицині», «Застосування 

електромагнітів у техніці та медицині»  тощо; 

 виконання завдань, що забезпечують: формування навичок збереження 

та поліпшення здоров’я (ознайомлення з інформацією про шкідливість 

перебування в місцях проходження високовольтних ліній електропередач); 

безпечного використання приладів і обладнання (на основі знань законів 

електрики формулювання правил безпечного використання побутових 

електронагрівальних приладів); уміння оцінити можливі ризики для здоров’я 

в конкретній життєвій ситуації (обговорення та обґрунтування правил 

безпечної поведінки під час грози, у місцях обриву ліній електропередач); 

 виконання завдань на спостереження та дослідження: властивостей 

власного організму (електричний опір, магнітні властивості); наявність у місці 

проживання факторів, що можуть негативно вплинути на здоров’я (визначення 

небезпечних джерел електричного та магнітного полів у помешканні та 

вироблення рекомендацій щодо уникнення їх негативного впливу); 

 розв’язування фізичних задач здоров’язбережувального змісту (зразки 

таких задач представлені в п. 3.1). 

Такі завдання сформульовані нами в загальному вигляді. Учитель під час  

проектування уроку з конкретної теми має змогу відібрати з них ті, які йому 

більше до вподоби і конкретизувати на матеріалі уроку. 

 Основні положення підрозділу висвітлено в публікаціях автора [121, 

127, 136] і [246, 252],  написаними в співавторстві. 
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2.4. Педагогічні умови реалізації проекту формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ 

Ефективність педагогічного процесу, на думку видатного вченого-

педагога Ю. Бабанського, закономірно залежить від умов, у яких він 

проходить [8]. Тому необхідним є визначення умов, за яких реалізація 

проекту формування предметної і ключових компетентностей учнів основної 

школи в процесі вивчення електромагнітних явищ буде успішною. 

Розв’язання цього завдання вимагало: 

 з’ясування сутності поняття «педагогічні умови»; 

 прогнозування можливих чинників впливу на результативність 

упровадження розробленого проекту формування предметної і ключових компе-

тентностей учнів основної школи під час вивчення електромагнітних явищ; 

 діагностування реального стану прояву кожного з передбачених 

чинників впливу на якість запланованого процесу; 

 визначення способів методичного забезпечення виділених педагогічних 

умов реалізації проекту формування предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. 

Для визначення суті поняття «педагогічні умови» ми звернулися до 

наукових досліджень із даної тематики [97, 160, 232] і з’ясували, що 

ураховуючи особливості предмета нашого дослідження, під педагогічними 

умовами будемо розуміти оптимальне поєднання системи чинників, що, 

забезпечують реалізацію проекту формування предметної і ключових (НПК, 

ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ. 

До визначення найбільш важливих чинників впливу на організацію 

процесу впровадження моделі методичної системи формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи під час вивчення 

електромагнітних явищ ми підійшли з позиції власного досвіду роботи 
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вчителя фізики та методиста обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, а також результатів аналізу роботи інших учителів. При 

цьому ми вважали, що реальна кількість чинників, які впливають на якість 

навчання учнів фізики, може вимірюватися десятками. Дослідження міри 

впливу кожного фактора на результати діяльності в межах даної роботи 

здійснити неможливо. Тому з урахуванням результатів тестування вчителів і 

організації роботи курсів підвищення їх кваліфікації до складу основних 

педагогічних умов, необхідних для формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ, були включені: підготовка вчителя до організації компетентнісно 

орієнтованого процесу навчання фізики; наявність відповідного матеріально-

технічного забезпечення; моніторинг рівня навчальних досягнень учнів у 

контексті компетентнісного виміру. 

Гіпотетичне визначення зазначених педагогічних умов вимагало 

з’ясування реального стану актуальності кожної з них. З цією метою були 

розроблені відповідні програми дослідження: 

 для виявлення стану готовності вчителів до впровадження в практику 

навчання фізики компетентнісного підходу – складання анкети і проведення 

опитування вчителів; 

 для виявлення стану матеріально-технічного забезпечення шкіл, 

необхідного для формування в учнів основної школи предметної, навчально-

пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної компетентностей – 

вивчення забезпеченості фізичних кабінетів таким обладнанням, як 

комп’ютер, мультимедійний проектор, Інтернет, мультимедійна дошка, а 

також наявності в учнів і вчителів комп’ютерної техніки та мережі Інтернет; 

 для визначення стану готовності шкіл до проведення моніторингу 

результативності навчання учнів фізики в межах компетентнісного виміру 

результатів навчальної діяльності – аналіз роботи шкільних практичних 

психологів, вивчення методик діагностування в учнів рівнів сформованості 

когнітивного, діяльнісного та особистісного компонентів предметної та 
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ключових компетентностей. 

На результатах реалізації цих програм зупинимось детальніше. 

Розпочинаючи дослідження стану готовності вчителів до формування 

предметної і ключових компетентностей учнів у навчанні фізики, ми виходили з 

того, що необхідною умовою реалізації цього проекту є сформованість 

професійної компетентності вчителя. Враховуючи структурний склад 

компетентності, прийнятий нами в п. 1.1, професійну компетентність учителя 

будемо розглядати як системний об’єкт, що включає когнітивний, діяльнісний 

та особистісний компоненти і визначає його готовність виконувати педагогічну 

діяльність. З цих підстав до анкети були включені питання, пов’язані з 

основними компонентами професійної компетентності вчителя фізики з даного 

напряму його діяльності (додаток Б. 1).  

З метою визначення готовності вчителів фізики до реалізації 

компетентнісного підходу нами протягом 2009-2010 рр. було проведено 

анкетування слухачів курсів підвищення кваліфікації. У анкетуванні взяли участь 

216 учителів фізики Миколаївської області. Результати анкетування представлені 

в додатку В.1. Аналіз відповідей  дозволяє дійти висновку, що: у цілому стан 

готовності вчителів фізики до формування в учнів предметної і ключових 

компетентностей можна охарактеризувати як низький; переважна більшість 

учителів не розуміє відмінностей між знаннями, уміннями, навичками і 

компетентностями як показниками якості освіти; більшість викладачів не 

орієнтуються в ієрархії компетентностей, їх видах і структурі, не знають 

відмінностей між поняттями «компетенція» та «компетентність»; значна частина 

опитаних не може забезпечити формування компетентностей учнів під час 

навчання фізики; з методикою здійснення цього процесу не знайома; виявляють 

бажання підвищити рівень готовності до формування в учнів предметної і 

ключових компетентностей під час навчання фізики понад 68 % опитаних; 

потребують методичних посібників із проблеми формування компетентностей у 

змісті навчання фізики 93 % вчителів; дидактичних матеріалів із фізики, які б 

забезпечували формування компетентностей учнів, – 81 % опитаних. 
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Результати анкетування переконують у тому, що без відповідної 

підготовки вчителів досягти позитивних зрушень у формуванні в учнів 

основної школи предметної і ключових компетентностей неможливо, а для 

успішної реалізації проекту формування предметної і ключових 

компетентностей учнів у процесі вивчення електромагнітних явищ необхідно 

розробити відповідне методичне забезпечення. 

Спроба виявити на освітньому ринку України наявність доступних для 

вчителів методичних посібників і рекомендацій з формування предметної і 

ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики дала можливість 

констатувати, що таких видань із методики фізики немає. 

Аналіз змісту статей, пов’язаних із реалізацією компетентнісного 

підходу до навчання, у фахових періодичних виданнях з фізики за останні 

три роки дозволив встановити, що в журналі «Фізика та астрономія в 

сучасній школі» (видавництво «Педагогічна преса», до січня 2012 року 

«Фізика та астрономія в школі») можуть бути корисними для вчителів такі 

публікації [17, 30, 33, 55, 56, 94, 139, 173, 229, 265]. 

Окрім наведених статей, що безпосередньо пов’язані з розкриттям 

особливостей формування різних видів компетентностей учнів, журнал 

містить публікації, що розкривають питання, пов’язані з формуванням 

окремих структурних компонентів різних видів компетентностей: 

когнітивного, діяльнісного, особистісного [18, 35, 49, 50, 61, 71, 74, 76, 102, 

145, 147, 153, 208, 209, 210, 211, 213, 226, 241] (Додаток А.6). 

Аналіз змісту даного методичного видання свідчить про достатню кількість 

інформації, орієнтованої на формування в учнів різних видів компетентностей, 

проте вона має безсистемний характер, що знижує її цінність для вчителя. 

Матеріали, що висвітлюють досвід роботи вчителів фізики щодо 

реалізації компетентнісного підходу надруковані (протягом останніх трьох 

років) у журналі «Фізика в школах України» (видавництво «Основа») [45, 

103, 107, 170]  і в газеті  «Фізика» (видавництво «Шкільний світ») [110].  

Огляд періодичних видань дав підстави для висновку, що в них  
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переважно висвітлюється досвід роботи вчителів фізики з реалізації 

компетентнісного підходу. Систематизованих же матеріалів із даної 

проблеми виявлено не було, що зумовлює необхідність розробки 

відповідного методичного та дидактичного забезпечення цього процесу. 

З метою усунення вказаного недоліку нами було створено методичний 

посібник для вчителів «Формування ключових і предметних 

компетентностей учнів основної школи в процесі вивчення фізики» [136].  

У передмові до посібника на основі нормативних документів 

обґрунтовано необхідність формування компетентностей учнів та 

актуальність упровадження компетентнісного підходу в навчання фізики. 

Матеріали першого розділу «Теоретичні засади реалізації компетентнісного 

підходу в змісті навчання фізики» ознайомлюють учителів із сутністю та 

структурою поняття «компетентність», методикою формування ключових і 

предметних компетентностей учнів основної школи, висвітлюють 

особливості компетентності як показника якості навчання фізики. У другому 

розділі представлено проект навчального процесу з фізики, орієнтованого на 

формування ключових і предметних компетентностей учнів основної школи 

в процесі вивчення електромагнітних явищ. Спроектовано вивчення розділів 

«Електричне поле», «Електричний струм», «Магнітне поле» відповідно до 

вимог компетентнісного підходу до навчання. У третьому розділі наведено 

матеріали до уроків, на основі яких учитель зможе побудувати педагогічні 

ситуації. Під час їх розв’язування учні набуватимуть знань, умінь і досвіду 

ціннісного ставлення до них – необхідних складових предметної і ключових 

компетентностей. У четвертому розділі проаналізовано зміст елективних 

курсів, представлених у збірнику програм курсів за вибором і факультативів 

із фізики та астрономії [89]. Розділ містить розробки двох елективних курсів: 

«Магнітне поле та здоров’я людини» (10 годин) і «Саморобні фізичні 

прилади» (10 годин). У п’ятому розділі методичного посібника [136] 

представлено завдання для контролю рівня сформованості ключових і 

предметних компетентностей учнів основної школи. Завдання призначені для 
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вхідного, проміжного та підсумкового контролю. На допомогу вчителям у 

кінці посібника надано список використаної та рекомендованої літератури.  

Наявність такого методичного посібника забезпечувала реалізацію 

першої педагогічної умови – підготовку вчителя до формування в учнів 

основної школи  предметної і ключових компетентностей у процесі вивчення 

електромагнітних явищ.  

Друга педагогічна умова, що мала забезпечувати успішне впровадження 

моделі компетентнісного навчання учнів фізики, була пов’язана з належним 

матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу. Враховуючи 

класифікацію засобів навчання, наведену в п. 2.2 на стор. 103 (вербальні, 

наочні, апаратні, технічні), зауважимо, що описані вище текстові матеріали з 

розробленого нами посібника [136] вважатимемо вербальними засобами. 

Наочні засоби навчання представлені малюнками, схемами і таблицями 

шкільного підручника і методичного посібника, а апаратні – обладнанням 

фізичного кабінету. Технічні ж засоби навчання учнів фізики заслуговують 

нашої особливої уваги. Це пов’язане з тим, що універсальний характер 

комп’ютера як засобу навчання дає можливість усунути недоліки і в 

вербальних, і в наочних, і в апаратних засобах здійснення учнями навчально-

пізнавальної діяльності з фізики. 

З цієї причини діагностування матеріально-технічної готовності шкіл до 

формування в учнів усіх видів компетентностей було націлене на з’ясування 

таких питань: 

 Чи обладнаний фізичний кабінет комп’ютерною технікою? 

 Чи є можливість використовувати на уроках мультимедійну дошку? 

 Чи є у фізичному кабінеті мультимедійний проектор? 

 Чи підключена школа до мережі Інтернет? 

 Чи забезпечені учні і вчителі комп’ютерною технікою, у тому числі чи 

мають доступ до мережі Інтернет? 

Відповіді на ці запитання були отримані шляхом анкетування вчителів і 

учнів. Частина результатів їх обстеження представлена у п. 2.2 і свідчить про 
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те, що в переважної більшості вчителів і учнів вдома є комп’ютерна техніка; 

більшість шкіл теж мають можливість використовувати в навчальному 

процесі мультимедійну дошку, проектор, відеокамеру.  

Проте, дослідження питання про доцільність і частоту використання цієї 

техніки вчителем фізики виявило, що: доступ учителів фізики до 

комп’ютерних класів обмежений; переважна більшість учителів не практикує 

залучення учнів до пошуку необхідної інформації з фізики в мережі Інтернет; 

навести приклади освітніх фізичних сайтів, рекомендованих для учнів, 

змогли менше 46 % опитаних учителів; перерахувати типи завдань для 

школярів із застосуванням комп’ютера змогли лише 37 % викладачів; 

мультимедійну дошку використовують на уроках лише 5 % учителів; 

переважна більшість учнів готова до роботи в Інтернеті і має можливості для 

цього вдома; у мережі існує достатня кількість інформаційних і навчальних 

порталів із фізики, спроможних задовольнити всі потреби учнів і вчителів. 

Узагальнюючи результати проведеного анкетування, ми дійшли 

висновку, що розвиток предметної і ключових компетентностей учнів 

основної школи в навчальному процесі з фізики відбуватиметься успішніше 

за умови залучення сучасних технічних засобів навчання, яке неможливе без 

відповідного технічного забезпечення. 

Опрацювання літературних джерел з цієї проблеми [171, 177, 219, 225, 

245, 257, 261] дозволило: 

 з’ясувати можливості використання віртуального фізичного 

експерименту на уроках і в позакласній роботі з фізики, які полягають у його 

використанні як тренажера перед виконанням реального експерименту, як 

засобу моделювання процесів, проведення віртуальних вимірювань і обробки 

їх результатів; 

 визначити особливості інформаційної і навчально-пізнавальної 

діяльності учнів в умовах застосування комп’ютерної техніки, які полягають 

в урізноманітненні типів навчально-пізнавальних завдань і форм 

представлення навчальної інформації, використанні мультимедійних засобів 
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для візуалізації явищ і процесів, засвоєння понятійного апарату фізики; 

формуванні навичок роботи в електронному навчальному середовищі; 

 розробити типи вправ для учнів, виконання яких пов’язане з роботою 

в мережі Інтернет (додаток А.7);  

 підібрати найбільш корисні для учнів 9-го класу сайти (додаток А.4).  

Третьою педагогічною умовою успішного здійснення процесу 

формування предметної і ключових компетентностей учнів є моніторинг, 

який передбачає виявлення та регулювання впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів на його протікання.   

Наголошуючи на необхідності налагодження системи моніторингу освіти, 

головною метою якої стане збирання, оцінювання та аналіз її якісних 

показників на всіх рівнях функціонування, О. Ляшенко виокремлює п’ять етапів 

моніторингових обстежень (ініціювання моніторингу, підготовка до його 

проведення, збір та аналіз даних, узагальнення та оприлюднення результатів, 

складання звіту й вироблення рекомендацій щодо розвитку досліджуваного 

об’єкта) та дає визначення моніторингу в освіті як системи заходів щодо 

збирання, опрацювання, аналізу та поширення інформації з метою вивчення й 

оцінювання стану функціонування певного суб’єкта освітньої діяльності чи 

освітньої системи загалом та прогнозування їх розвитку на основі аналізу 

одержаних даних і виявлення тенденцій та закономірностей [142]. 

Аналіз дисертаційних досліджень і наукових публікацій з даної 

проблеми [113, 197, 243, 255] виявив, що моніторинг: на відміну від 

діагностики є неперервним процесом; на відміну від оцінювання 

спрямований на визначення стану об’єкта в будь-який момент часу; виконує 

аналітично-інформаційну, прогностичну, діагностичну, управлінську, 

корекційну, мотиваційну, розвивальну, навчальну та виховну функції; його 

результати мають цінність досить обмежений проміжок часу (чим більша 

динаміка розвитку системи, тим менший період цінності даних); органічно 

пов’язаний зі всіма функціями та стадіями управління. 

Для визначення суті поняття управління в педагогічному контексті ми 
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звернулися до наукових досліджень [113, 255] і на основі їх аналізу прийшли 

до висновку щодо необхідності управління процесом формування предметної 

і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ шляхом проведення освітнього моніторингу, який за 

етапами навчання поділяється на вхідний (відбірковий), навчальний 

(проміжний), вихідний (результуючий), що дає можливість діагностувати 

позитивні та негативні зрушення, внести необхідні корективи.  

У контексті нашого дослідження освітній моніторинг виконував такі 

функції: інформаційно-аналітичну, яка полягала в отриманні та аналізі 

інформації щодо рівня сформованості ключових (уміння вчитися, 

інформаційної, здоров’язбережувальної) і предметних компетентностей учнів 

основної школи; прогностичну, яка передбачала прогнозування подальших 

тенденцій розвитку та проектування навчального процесу, орієнтованого на  

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ; діагностичну – перевірку рівня 

сформованості компетентностей у порівнянні з попередніми досягненнями, 

виявлення проблем; управлінську, що виражалась у прийнятті відповідних 

рішень, спрямованих на усунення виявлених проблем і досягнення 

поставленої мети; корекційну – відстеження конкретних проблем, виявлення 

причин їх виникнення та внесення коректив у процес формування предметної 

і ключових компетентностей учнів. 

Важливим моментом у дослідженні третьої педагогічної умови успішного 

здійснення процесу формування предметної і ключових компетентностей учнів 

основної школи в навчанні фізики було виявлення стану готовності вчителів і 

практичних психологів до моніторингу результативності розробленої технології 

компетентнісного навчання учнів фізики. До розв’язання цього завдання ми 

підходили з думкою про те, що, оскільки в кожній школі є практичний психолог, 

до обов’язків якого входить діагностування індивідуальних особливостей учнів 

та змін, що з ними відбуваються в процесі навчання, він повинен володіти 

методиками вивчення особистості школяра. При цьому нас цікавило питання про 
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наявність в арсеналі шкільного психолога методик виявлення рівнів 

сформованості в учнів структурних компонентів предметної та ключових 

компетентностей.  Бесіди з психологами 12 шкіл засвідчили, що вони володіють 

інформацією про наявність джерел з необхідними анкетами для виявлення в 

учнів готовності до здійснення інформаційної, навчально-пізнавальної та 

здоров’язбережувальної компетентностей. Проте дослідження цих характеристик 

учнів вони не здійснюють і вчителів до цієї діяльності – не готують. 

Вищевикладене дало підстави для висновку, що для забезпечення 

моніторингу ефективності впровадження розробленої методичної системи 

формування ключової і предметних компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ на всіх етапах дослідження 

необхідним є вирішення таких завдань: 

 обґрунтування критеріїв та індикаторів результатів формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення фізики; 

 розробка методики виявлення обраних індикаторів сформованості 

компетентностей учнів, що формуються у процесі вивчення 

електромагнітних явищ; 

 визначення рівнів сформованості предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи. 

При вирішенні першого завдання ми спиралися на те, що за тлумачним 

словником сучасної української мови критерій – це підстава для оцінки, 

визначення або класифікації чогось; мірило [40, с. 588 ]; а індикатор –  

елемент, який відображає перебіг процесу або стан об’єкта спостереження, 

його якісні або кількісні характеристики у формі, зручній для сприйняття 

людиною [40, с. 504]. А. Коптєлов трактує поняття «індикатор» як 

характеристику, що змінюється та кількісно характеризує певний якісний 

стан, виражений через показник [105]. У нашому дослідженні «індикатор» – 

це характеристика, що відображає стан процесу формування предметної та 

ключових компетентностей учнів основної школи. 
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Відповідно до трикомпонентної структури компетентності, яка 

обґрунтована у п. 1.1 і передбачає наявність когнітивного, діяльнісного та 

особистісного компонентів, обрано три критерії, за якими можна визначати 

рівень сформованості предметної (фізичної) і ключових (навчально-

пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної) компетентностей учнів 

основної школи: когнітивний, діяльнісний і особистісний.  

Визначаючи індикатори критеріїв рівня сформованості визначених 

компетентностей учнів, ми виходили з того, що: 

 індикатори рівня сформованості когнітивного компонента предметної, 

навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної 

компетентностей мають виявляти наявність фізичних знань та знань про 

організацію навчальної діяльності, види інформації та способи її обробки, 

фізичні основи збереження здоров’я;  

 індикатори діяльнісного компонента зазначених компетентностей учнів, 

що формуються під час вивчення електромагнітних явищ, мають визначати 

рівень володіння ними: уміннями виконувати основні види діяльності, 

характерні для предмету «фізика» (засвоєння теоретичного матеріалу, 

розв’язування задач, виконання фізичного навчального експерименту); 

уміннями здійснювати навчально-пізнавальну та інформаційну діяльності, а 

також володіння навичками ведення здорового способу життя; 

 індикаторами рівня сформованості особистісного компонента 

компетентностей можуть виступати дві характеристики особистості учня: 

мотивація школярів до зазначених видів діяльності та рефлексія. При виборі 

першого індикатора ми керувалися тим, що одним із мотивів, що спонукає 

учнів до діяльності, є пізнавальний інтерес. На цій підставі в якості 

індикатора, що визначає ціннісне ставлення учнів до фізики як навчальної 

дисципліни, процесу її вивчення, а також до інформації та власного життя й 

здоров’я може бути обрано рівень сформованості в них інтересу до 

зазначених питань. При виборі другого показника – виходили з того, що 

рушійною силою саморозвитку особистості є її здатність до рефлексії, 
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результатом якої є усвідомлення рівня свого розвитку, здатність до 

самооцінки й самоаналізу результатів діяльності та процесу її здійснення, а 

також готовність до усунення помилок, які були допущені.  

Визначення загальних підходів до обрання індикаторів сформованості 

критеріїв предметної та ключових компетентностей учнів дало можливість 

перейти до їх конкретизації для кожного з зазначених видів діяльності. 

Аналіз дисертаційних досліджень Н. Єрмакової та О. Пінчук з проблеми 

формування фізичної  компетентності учнів [79, 179] виявив: 

 досліджуючи питання розвитку предметної компетентності учнів 

основної і старшої школи в процесі навчальної практики з фізики, 

Н. Єрмакова розробила критеріально-рівневий апарат, який складається з 

когнітивного критерію (показники – якість набутих учнями знань, їх 

гнучкість та міцність); діяльнісного критерію (показники – уміння 

розв’язувати і складати фізичні задачі, уміння працювати з інформацією, 

уміння аналізувати життєві ситуації), особистісного критерію (показники – 

інтерес до вивчення фізики, здатність до рефлексії, уміння працювати в 

групі). Учена виділяє чотири рівні сформованості предметної 

компетентності: низький, середній, достатній і високий [77, 79]; 

 О. Пінчук визначає сутність поняття «загальноосвітній рівень 

предметної компетентності учнів з фізики» як системної властивості 

особистості учня, що виражається в наявності в нього міцних знань із фізики, 

які відповідають певному ступеню навчання; умінні застосувати ці знання 

для пояснення природних явищ і процесів з позиції розуміння природничо-

наукової картини світу, розв’язувати навчальні задачі та завдання 

практичного змісту; здатності пов’язувати зміст програмного навчального 

матеріалу з розвитком технологій [179]. 

На нашу думку, вищевикладені підходи до визначення критеріїв і 

показників рівня сформованості предметної компетентності учнів є дещо 

неповними: у першому випадку недостатньо відображено фізичний навчальний 

експеримент як один із видів навчальної діяльності учнів; а в другому – відсутні 
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показники, що характеризують особистісний компонент компетентності учня. 

Виходячи з основних видів діяльності, до яких залучаються учні під час 

вивчення фізики, та структури предметної компетентності, під час визначення 

рівнів сформованості її когнітивного та діяльнісного компонентів ми 

керувалися державними вимогами до якості знань і вмінь учнів з фізики, які 

розроблялися з урахуванням компетентнісного підходу до вивчення 

електромагнітних явищ і відображені в навчальній програмі [190], а також 

вимогами до перевірки знань і вмінь учнів з фізики, наведеними в наказі  МОН 

України від 05.05.2008 р. № 371. Згідно з цим наказом, при оцінюванні знань і 

вмінь учнів з фізики доцільно використовувати такі показники результативності 

їх засвоєння – повнота, глибина, гнучкість, системність і міцність. При цьому 

під повнотою знань слід розуміти кількість знань, визначених навчальною 

програмою. Під глибиною знань – усвідомленість зв’язків, що існують між 

групами знань. Під гнучкістю знань розуміти уміння учнів застосовувати набуті 

знання у стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи 

використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності з уже відомих. 

Під системністю знань – усвідомлення структури знань, їх ієрархії і 

послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших. Під 

міцністю знань – тривалість збереження їх у пам’яті, відтворення в необхідних 

ситуаціях. Із рекомендованих характеристик знань учнів з фізики нами в якості 

індикаторів когнітивного компонента предметної компетентності учнів було 

обрано гнучкість, системність і міцність як такі, що більше ніж інші 

відповідають визначенню поняття «компетентність» і дають можливість 

визначити ще й рівень сформованості умінь узагальнювати і систематизувати 

фізичну інформацію, які необхідні при виконанні навчально-пізнавальної та 

інформаційної діяльності. 

Індикаторами діяльнісного компонента предметної компетентності 

учнів основної школи при вивченні електромагнітних явищ було обрано 

уміння виконувати основні види діяльності з фізики (опановувати фізичний 

матеріал, розв’язувати задачі, виконувати види фізичного навчального 
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експерименту відповідно до вимог чинної програми). 

Про стан сформованості особистісного критерію предметної 

компетентності учнів мали свідчити рівні розвитку пізнавального інтересу як 

індикатора ціннісного ставлення учнів до фізики та їх готовність до рефлексії. 

Для виявлення кожного з наведених індикаторів було розроблено або 

відібрано відповідні методики. Уявлення про їх перелік і назву дає табл. 2.11, у 

якій, окрім методик виявлення індикаторів, наведені ще й рівні прояву кожного 

індикатора когнітивного, діяльнісного і особистісного критеріїв, які 

визначалися за трирівневою шкалою – низький, середній, достатній. Вимоги до 

низького, середнього та достатнього рівнів когнітивного і діяльнісного 

критеріїв сформованості предметної компетентності визначались відповідно до 

вимог програми з фізики [190] для середнього, достатнього і високого рівнів. 

Таблиця 2.11 

Критерії, індикатори та рівні сформованості предметної (фізичної) 
компетентності учнів основної школи 

Критерії Індикатори Методика виявлення Рів
ні 

Когні-
тивний 

Якість знань: 
гнучкість, міцність, 
системність 

Письмова контрольна робота №1 
(авторський варіант) [136]; 
спостереження; аналіз  

Н 
С 
Д 

Діяль-
нісний 

Уміння: 
 застосовувати знання для 
пояснення природних 
явищ, принципу дії 
технічних приладів тощо; 
 розв’язувати задачі; 
 виконувати різні види 
навчального фізичного 
експерименту, проводити 
довгострокові дослідження 

Контрольні завдання з виконання 
навчального фізичного експерименту, 
розв’язування задач, складання 
опорного конспекту за змістом 
параграфа, порівняльних таблиць і схем. 
Письмова контрольна робота № 2 
(авторський варіант) [136]. 
Спостереження за виконанням учнями 
фізичного експерименту. Аналіз змісту 
дослідницьких робіт 

 
 
Н 
С 
Д 
 

Особис-
тісний 

Пізнавальний інтерес; 
рефлексія 

Анкета № 11. Розвиток пізнавального 
інтересу до фізики [136]; 
Анкета № 12. Виявлення рівнів розвитку 
рефлексії учнів [136] 

Н 
С 
Д 

Умовні позначення: Н – низький рівень, С – середній рівень, Д – достатній рівень. 

Для виявлення рівня сформованості предметної компетентності учнів з 

розділу «Електромагнітні явища» були розроблені контрольні завдання, які 

включали три типи вправ. При цьому врахований досвід російських методистів 
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[109] і рекомендації МОН України щодо проведення державної підсумкової 

атестації з фізики у 9-му класі, які полягають у наявності в білетах для 

проведення атестації в усній формі завдань трьох типів: для перевірки рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу, уміння розв’язувати задачі та виконувати 

експерименти з фізики. Згідно з цими вимогами було розроблено 6 варіантів 

контрольних робіт для вхідного, проміжного та підсумкового контролю, які 

включали по 3 завдання (додаток Б. 2).   

Інструментарій для визначення індикаторів сформованості когнітивного, 

діяльнісного та особистісного критеріїв предметної компетентності  наведений у 

додатках Б. 1, Б. 2. 

Для навчально-пізнавальної компетентності (НПК) учнів конкретизація 

індикаторів когнітивного, діяльнісного і особистісного критеріїв готовності 

школярів до виконання навчально-пізнавальної діяльності виглядала так:  

 для когнітивного критерію – наявність системи знань про: основні 

прийоми навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики (виділення 

головного в тексті, складання плану прочитаного, аналізу фізичної задачі та 

можливих способів її розв’язання; послідовність виконання навчального 

фізичного експерименту); узагальнені плани характеристики основних 

елементів фізичних знань; алгоритми виконання розумових дій;  

 для діяльнісного критерію – наявність загальнонавчальних умінь 

виконувати (планувати та реалізувати) дії відповідно до приписів, наведених 

у індикаторах когнітивного критерію; 

 для особистісного критерію – пізнавальна активність, позитивна 

мотивація до навчання та готовності до самоконтролю, самооцінки та 

саморозвитку (рефлексія). 

Визначаючи індикатори рівня сформованості в учнів основної школи НПК, 

ми виходили з того, що учень, компетентний у навчально-пізнавальній 

діяльності, повинен: визначати власну мету навчальної діяльності або 

усвідомлювати мету, поставлену вчителем; докладати зусилля для досягнення 

поставленої мети; планувати, організовувати власну навчально-пізнавальну 
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діяльність; уміти виконувати основні розумові дії та основні види діяльності з 

фізики за алгоритмом; застосовувати знання в різноманітних нестандартних 

ситуаціях та для засвоєння нових знань; уміти відповідно до вимог 

контролювати, оцінювати та коригувати свою діяльність; прагнути до 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Для визначення рівнів сформованості НПК учнів основної школи 

звернулися до наукових праць із педагогічної психології. Характеризуючи 

вікові особливості становлення компонентів навчальної діяльності, 

О. Власова зазначає, що для середнього шкільного віку (11 – 14 років) 

характерним є опанування самостійною постановкою навчальних задач, 

усвідомлення власної діяльності, її компонентів та операцій. У цьому віці 

стає можливим оволодіння й усіма формами самоконтролю, що виступає 

основою формування систем особистісної саморегуляції, закінчується 

формування дії оцінки [44, с. 178]. Погоджуючись із точкою зору вченої про 

неможливість досягнення високого рівня сформованості самоосвітньої 

компетентності в основній школі (підлітковий вік), для оцінювання рівня 

сформованості в учнів НПК виділяємо три рівні: низький, середній та 

достатній. Учні з низьким рівнем сформованості НПК компетентності не 

можуть без допомоги вчителя виконувати пізнавальну діяльність. Учні з 

середнім рівнем – можуть виконувати пізнавальну діяльність з частковою 

допомогою вчителя. Учні з достатнім рівнем – здатні самостійно 

виконувати пізнавальну діяльність. 

Результати роботи з розробки процедури визначення рівня сформованості 

навчально-пізнавальної компетентності учнів представлені в табл. 2.12.   

Таблиця 2.12 
Критерії, індикатори та рівні сформованості 

 навчально-пізнавальної  компетентності учнів основної школи 
Критерії Індикатори Методика виявлення Рівні 

Когні-
тивний 
  

 Знання про ефективні способи засвоєння 
знань. 
Знання вимог до виконання різних видів 
навчальної діяльності з фізики 
 

Письмова контрольна 
робота (авторський 
варіант) [136]; 

Н 
С 
Д 
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Продовження табл. 2.12 
Критерії Індикатори Методика виявлення Рівні 

Діяльніс-
ний  

Пізнавальна активність; організованість 
учнів у роботі; рівень сформованості 
навичок самоконтролю 

Анкета № 1 «Чи вмієте 
ви навчатись» [36] 
 

Н 
С 
Д 

Особис-
тісний 

Пізнавальний інтерес; здатність до 
рефлексії готовності до навчально-
пізнавальної діяльності; уміння 
самоорганізації; ціннісне ставлення до 
знань 

Анкета № 2  «Уміння 
самоорганізації» [36] 
Методика Л. Балабкіної  
«Ставлення учнів до 
предмета»  [36] 

Н 
С 
Д 

Умовні позначення: Н – низький рівень, С – середній рівень, Д – достатній рівень. 

Анкети для визначення рівня сформованості навчально-пізнавальної 

компетентності учнів представлені у додатку Б. 1. 

При розробці критеріально-рівневого апарату сформованості 

інформаційної компетентності (ІК) учнів ми виходили зі змісту цього 

поняття, розкритого у п. 1.1.  

Для визначення рівнів сформованості ІК учнів ми звернулися до 

наукової літератури і встановили, що О. Шевчук, Н. Кольєва пропонують 

здійснювати діагностику ІК підлітків за такими критеріями: мотивація до 

інформаційної діяльності, інформаційні знання, інформаційні вміння та 

навички, конкурентоспроможність особистості. Для кожного з критеріїв 

ними розроблено показники, ступінь прояву яких складає характеристику 

рівнів сформованості зазначеної компетентності.  

Низький рівень – це рівень, для якого характерним є прояв окремих 

компонентів структури інформаційної компетентності чи їх окремих елементів 

(його актуалізація можлива в обмеженій інформаційній діяльності). Для 

середнього рівня характерним є активний розвиток усіх компонентів структури 

інформаційної компетентності, можливість його актуалізації в продуктивній 

інформаційній діяльності. Високий рівень характеризується не тільки 

інтенсивним розвитком усіх компонентів компетентності, але й переходом на 

рівень самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації [269]. 

З аналізу характеристик рівнів сформованості компетентності випливає, що 

високим рівнем ІК можуть володіти старшокласники, тому для учнів основної 
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школи третій рівень називатимемо достатнім. З урахуванням вищевикладеного 

було визначено такі рівні сформованості інформаційної компетентності учнів 

основної школи в процесі вивчення фізики: 

 низький – учні розуміють значення фізичної інформації для життя, знайомі з 

видами та джерелами інформації, які використовуються у процесі вивчення 

фізики; уміють виконувати короткий запис умови задачі, але не здатні 

визначити, які величини необхідно взяти з таблиць; володіють елементарними 

навиками перекодування інформації (описують прилади за рисунком, але не 

вміють накреслити схему, побудувати графік фізичного процесу, розпізнати 

фізичне явище за рисунком, фотографією); не здатні відбирати, критично 

оцінювати інформацію, використовувати для прийняття рішень; ознайомлені з 

особливостями роботи комп’ютера як засобу одержання, перекодування, 

передачі та збереження інформації; не здійснюють самоконтроль, самооцінку; 

 середній – учні володіють знанням про способи кодування інформації, 

уміють перекодовувати інформацію фізичного змісту, виділяти головне, 

виконувати короткий запис задачі, відшукувати необхідні фізичні величини в 

довідкових таблицях, проводити експерименти за інструкціями, обробляти їх 

результати, робити висновки; ознайомлені з особливостями роботи 

комп’ютера як засобу одержання, перекодування, збереження та передачі 

інформації; уміння самоконтролю сформовані недостатньо; 

 достатній – (додатково до вимог середнього рівня) володіють навичками 

роботи з інформацією, представленою в науково-популярних джерелах, 

оцінюють її достовірність; оформляють результати проведення експерименту 

у вигляді таблиць, графіків, схем, аналізують їх; уміють створювати 

інформаційні продукти з використанням інформаційних технологій, 

дотримуються вимог щодо використання інформації, оформлення 

використаних джерел, здатні критично оцінювати результати своєї роботи.  

Розроблені критерії, індикатори та рівні сформованості інформаційної 

компетентності учнів,  методики їх виявлення представлені в табл. 2.13.  

Анкети для виявлення індикаторів сформованості інформаційної 
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компетентності учнів представлено в додатку Б.1. 

Таблиця 2.13 

Критерії, індикатори та рівні сформованості інформаційної 
компетентності учнів основної школи  

Критерій Індикатори Методика виявлення Рівні 
Когні-
тивний 

Знання про: джерела 
інформації, способи її 
кодування, види діяльності 
з інформацією та її 
достовірність 

Анкета № 5 «Виявлення готовності 
учнів основної школи до використання 
інформаційних технологій» [136] 
Анкета № 6 «Знання учнями різних 
джерел інформації, способів її 
обробки» [136] 

Н 
 
С 
 
Д 

Діяль-
нісний 

Уміння аналізувати 
інформацію, представляти 
в згорнутому вигляді; 
навички використання  
засобів і методів обробки 
та аналізу інформації під 
час вивчення фізики 

Анкета № 7 «Перевірка сформованості 
компонентів інформаційної компе-
тентності учня основної школи» [136]   
Анкета № 8 «Завдання для виявлення 
рівня розуміння, усвідомлення 
інформації, уміння її перекодовувати 
інформацію» [136] 

Н 
 
С 
 
Д  

Особис-
тісний 

Мотивація до 
використання різних 
джерел інформації в 
навчальній діяльності. 
Рефлексія 

Авторська анкета № 9 на виявлення 
мотивації до інформаційної діяльності 
[136] 
Авторська анкета № 10 на виявлення 
рефлексії готовності до інформаційної 
діяльності [136] 

Н 
 
С 
 
Д 

Умовні позначення: Н – низький рівень, С – середній рівень, Д – достатній рівень. 

При виборі рівнів сформованості здоров’язбережувальної 

компетентності (ЗЗК) учнів були враховані результати досліджень науковців, 

зокрема Ю. Лукашина, який, досліджуючи рівні сформованості ЗЗК 

студентів, виділив орієнтаційний, процесуальний та рефлексивний рівні.  

Для першого рівня характерною є низька мотивація до здорового 

способу життя, обмеженість потреб лише сферою тілесного здоров’я, 

поверхові знання про збереження здоров’я, наявність лише елементарних 

навичок його збереження, рефлексія здоров’язбережувальної діяльності не 

розвинена. Процесуальний рівень: нестійкий характер ставлення до 

цінностей здоров’я, наявність інтересу до знань про складові здоров'я та 

здоров’язбережувальні технології; наявність фрагментарних умінь ведення 

здорового способу життя, потреба в контролі не лише власного здоров’я, а й 

здоров’я тих, хто оточує. Рефлексивний рівень: наявність стійкої позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя в особистому та професійному рівнях, 
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системи знань про здоров’я та здоров’язбережувальні технології; 

застосування на практиці навичок здоров’язбереження; сформований досвід 

аналізу, контролю, оцінки й корекції діяльності зі збереження здоров’я [141]. 

У дисертаційному дослідженні Н. Васіної на тему «Методика 

формування компетентності здоров’язбереження при вивченні розділу 

біології-8» [39] запропоновано три рівні сформованості компетентності 

здоров’язбереження учнів: низький, середній і високий.   

Низький рівень – на рівні пізнавальної діяльності учень може назвати, 

визначити, описати; емоційно-ціннісне ставлення до здоров’я засноване на 

мотиві формального виконання, не вірить у свої сили щодо поліпшення 

здоров’я, не завжди дотримується здорового способу життя. Середній рівень – 

учень здатний пояснити вплив різних факторів на здоров’я, спрогнозувати 

його наслідки в знайомій ситуації; емоційно-ціннісне ставлення базується на 

мотиві збереження здоров’я як основи для подальшого повноцінного життя. У 

ситуації вибору та прийняття рішення учень виражає власну позицію, 

спрямовану на збереження та поліпшення здоров’я, але в діяльності, 

орієнтованій на збереження здоров’я, участі не бере. Високий рівень – учень 

може пояснити та спрогнозувати вплив на здоров’я у різних ситуаціях; 

емоційно-ціннісне ставлення базується на мотивах самовдосконалення, 

віднесення здоров’я до категорії вищих цінностей. Ціннісні орієнтації на 

здоровий спосіб життя застосовуються в діяльності: учень досліджуює 

фактори, що впливають на здоров’я під час виконання навчальних проектів, 

пропагує здоровий спосіб життя, займається в спортивних секціях. 

Аналіз вищезазначених підходів дає підстави для висновків: 

 орієнтаційний, процесуальний та рефлексивний рівні ЗЗК, запропоновані 

Ю. Лукашиним, об’єктивно відображають відмінності ступенів її 

сформованості, проте автор зосереджує увагу на особистісному та 

діяльнісному компонентах компетентності. Когнітивний компонент 

відображений лише як «поверхові знання про здоров’я», «система знань про 

здоров’я та здоров’язбережувальні технології», а в характеристиці 
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процесуального рівня знання взагалі відсутні [141]; 

 у характеристиках рівнів Н. Васіної показана взаємообумовленість діяль-

нісного та особистісного компонентів компетентності, проте також не розкрито 

її когнітивний компонент у проекції на зміст навчального  матеріалу з біології;  

 рефлексивний та високий рівні сформованості ЗЗК передбачають 

наявність якостей особистості (система знань, умінь, навичок; досвід аналізу, 

контролю, корекції власної діяльності; ціннісні орієнтації на збереження 

життя та здоров’я; рефлексія), які більше характеризують дорослу людину 

або учнів старшого шкільного віку. 

Ураховуючи викладене, для визначення рівня сформованості ЗЗК учнів 

основної школи ми використовуватимемо трирівневу шкалу (низький, середній, 

достатній), не включаючи до неї високий рівень як такий, що недосяжний для 

учнів 9-го класу. Характеристика рівнів сформованості ЗЗК учнів основної 

школи у процесі вивчення електромагнітних явищ представлена в табл. 2.14.  

Таблиця 2.14 
Характеристика рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності 

учнів основної школи  у процесі вивчення електромагнітних явищ 
Компоненти здоров’язбережувальної компетентності Рі-

вень Когнітивний Діяльнісний Особистісний 

Н
из

ьк
ий

 
(Н

) 

Учень має фрагментарні 
знання про фактори, що мо-
жуть впливати на організм 
людини; правила ТБ 

Діяльність щодо власно-
го здоров’я не здійснює; 
правил техніки безпеки не 
дотримується  

Учень не усвідомлює 
необхідності ведення 
здорового способу життя, 
цінності здоров’я   

Се
ре

дн
ій

  
(С

) 

Учень знає про наслідки 
впливу абіотичних факторів на 
здоров’я, проте не може 
пояснити їх фізичної суті; знає 
методи профілактики 
захворювань та правила 
техніки безпеки у фізкабінеті  

Дотримується правил 
техніки безпеки, 
прописаних у інструкції, 
проте не застосовує їх у 
повсякденному житті, у 
побуті 

Розуміє необхідність 
ведення здорового спо-
собу життя, дотримання 
правил безпеки в 
повсякденному житті, 
значення здоров’я для 
успішного життя 

Д
ос

та
тн

ій
  

(Д
) 

(Додатково до вимог 
середнього рівня) Учень знає 
способи уникнення негатив-
ного впливу електричного та 
магнітного полів; пояснює їх 
суть з точки зору фізики;  
Знає правила безпечного 
використання обладнання,   
поведінки під час надзви-
чайних ситуацій техногенного 
і природного  характеру 

Уникає факторів, що 
негативно впливають на 
власне здоров’я. Дослід-
жує вплив абіотичних 
факторів на живі орга-
нізми, здоров’я та робить 
висновки про правила 
безпечної поведінки. 
Дотримується правил 
техніки безпеки, веде 
здоровий спосіб життя 

Здатний оцінити можли-
ві ризики для власного 
здоров’я на вулиці, у 
транспорті, у школі, 
квартирі. Усвідомлює 
необхідність бережно 
ставитися до власного 
здоров’я та здоров’я тих, 
хто оточуює. Ставиться 
до життя та здоров’я як 
цінності 
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Розроблені критерії, індикатори та рівні сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи та методики їх 
виявлення представлені в табл. 2.15. 

Таблиця 2.15 
Критерії, індикатори та рівні сформованості здоров’язбережувальної 

компетентності учнів основної школи у процесі вивчення 
електромагнітних явищ 

Критерій Індикатори Методика виявлення 
 

Рівні 

Когні-
тивний 

Знання про методи збереження 
здоров’я, здоровий спосіб життя   

Опитування «Що заважає мені вес-
ти здоровий спосіб життя» [136] 
 

Н 
С 
Д 

Діяль-
нісний 

Ведення здорового способу 
життя; дотримання правил 
техніки безпеки 

Спостереження «Дотримання 
правил ТБ при використанні 
фізичних і побутових приладів». 
Анкета «Яке в тебе здоров’я» [136] 
 

Н 
С 
Д 
 

Особисті-
сний 

Мотивація до збереження 
здоров’я. Рефлексія, ставлення 
до власного здоров’я 

Опитування за анкетою 
«Ставлення до здоров’я» [136] 

Н 
С 
Д 

Умовні позначення: Н – низький рівень, С – середній рівень, Д – достатній рівень. 

Анкети для виявлення індикаторів сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності учнів представлено в додатку Б.1. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що: 

 ефективність упровадження проекту формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ залежить від педагогічних умов, до складу яких 

увійшли: підготовка вчителя до організації компетентнісно орієнтованого 

процесу навчання фізики; наявність відповідного матеріально-технічного 

забезпечення; моніторинг рівня навчальних досягнень учнів у контексті 

компетентнісного виміру; 

 дослідження стану готовності шкіл до впровадження компетентнісного 

підходу в практику навчання учнів фізики засвідчило низький рівень 

забезпечення кожної з виділених педагогічних умов; 

 причини відсутності в більшості шкіл належних педагогічних умов для 

формування в учнів предметної і ключових (навчально-пізнавальної, 
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інформаційної, здоров’язбережувальної) компетентностей пов’язана з 

об’єктивними (відсутність коштів на придбання навчального обладнання, 

комп’ютерної техніки і підключення до мережі Інтернет) і суб’єктивними 

факторами (неготовність і небажання вчителів упроваджувати нові технології 

навчання); 

 усунення суб’єктивних причин низької готовності шкіл до переходу на 

нові показники якості освіти (у тому числі й фізичної) можливе за умови 

проведення відповідної роботи з педагогічними колективами шкіл і 

забезпечення вчителів необхідними методичними матеріалами; 

 розробка інструментарію для проведення освітнього моніторингу, а 

саме критеріїв, індикаторів та рівнів сформованості предметної, навчально-

пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної компетентності 

учнів, а також методик їх виявлення, дала можливість підійти до 

проектування педагогічного експерименту з перевірки ефективності 

розробленої методики формування предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. 

Основні положення підрозділу висвітлено в публікаціях автора [119, 124, 

129, 135]. 

З’ясування  педагогічних умов ефективності впровадження розробленої 

методичної системи, а також критеріально-рівневого апарату дослідження 

уможливило наочне представлення моделі навчального процесу з фізики, 

орієнтованого на формування предметної і ключових компетентностей учнів 

основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ (рис. 2.1). 

Представлена модель складається з восьми блоків: нормативного, 

методологічного, цільового, змістового, технологічного, критеріально-

рівневого, результативного та блоку організаційно-педагогічних умов. 

Цільовий, змістовий та технологічний блоки є складовими методичної 

системи формування предметної та ключових компетентностей учнів 

основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ, описаної у п. 2.2.  
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Рис. 2.1. Модель процесу формування предметної і ключових компетент-
ностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ 

1 – підготовка вчителя; 2 – матеріально-
технічне забезпечення; 3 – моніторинг 

Блок педагогічних умов 

Інваріантна складова: зміст розділів «Електричне поле», «Електричний 
струм», «Магнітне поле»; додатковий матеріал прикладного 
спрямування, ознайомлення учнів з видами навчальної інформації, 
особливостями роботи з нею, способами та методами засвоєння 
матеріалу, узагальнення, повторення та систематизації знань 

Стратегічна мета – формування предметної та ключових 
компетентностей у процесі вивчення електромагнітних явищ. 
Тактичні цілі – формування та розвиток в учнів компонентів 
(когнітивного, діяльнісного, особистісного) предметної, навчально-піз-
навальної, інформаційної та здоров’язбережувальної компетентностей. 
Завдання: формування загальнонавчальних умінь і навичок із фізики для 
здійснення навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’я-
збережувальної діяльності; підсилення практичної спрямованості 
навчання; розвиток ціннісно-емоційної сфери учнів Ц

іл
ьо

ви
й 

бл
ок

 

Варіативна складова: додаткова інформація, пов’язана з розкриттям 
змісту компонентів предметної та ключових компетентностей; елективи Зм

іс
то

ви
й 

бл
ок

 

Норма-
тивний  

блок 

Методологічний блок Системний, особистісно-діяльнісний, аксіологічний, 
компетентнісний підходи, принципи навчання 

 

Національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року, 
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;  

критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;  
навчальна програма з фізики основної школи 

Форми навчання: індивідуальна, групова, урок, тренінг; електив; 
позакласні форми (форум, МАН), веб-квест, віртуальна екскурсія 

Засоби навчання: вербальні: підручники для 9 класу, тексти завдань, 
пам’ятки, Інтернет, ППЗ «Фізика 9», «Електричні явища»; посібники 
«Формування ключових і предметних компетентностей учнів основної 
школи у процесі вивчення фізики», «Магнітне поле та здоров’я 
людини»; наочні: таблиці, моделі, малюнки, графіки, відеоінформація, 
фотографії; спеціальні: обладнання для фізичного експерименту, 
саморобні прилади; технічні: комп’ютер, мультимедійна дошка, 
проектор, DVD-програвач, цифрова камера, мобільний телефон  

Методи навчання: самостійна робота; продуктивні методи (проблемний, 
евристичний, дослідницький), метод проектів, портфоліо; словесні, 
ілюстративні, практичні (виготовлення саморобних фізичних приладів, 
домашній експеримент, складання і розв’язування задач, фотозйомка) 

Критеріально-рівневий блок 
Критерії: когнітивний, діяльнісний, 
особистісний; рівні: Н, С, Д 

Результативний блок: рівень сформованості компетентностей учнів 
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Висновки до розділу 2 

Упровадження компетентнісного підходу до навчання учнів фізики 

вимагає розробки цієї проблеми на рівні нормативної бази, підготовки 

педагогічних працівників, створення методичного забезпечення. 

Вивчення стану відображення в сучасних підручниках фізики та інших 

посібниках для учнів і вчителів вимог до навчання, у якому показниками 

якості фізичної освіти виступають компетентності, дозволило дійти 

висновку, що в них частково реалізовані засади формування предметної 

(фізичної) і ключових (навчально-пізнавальної, інформаційної, 

здоров’язбережувальної) компетентностей, наявне методичне забезпечення 

неспроможне забезпечити успішне здійснення цього процесу. 

Формування предметної (фізичної) і ключових компетентностей учнів 

основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ є системним 

об’єктом, до складу якого входять мета, зміст і технологія, яка включає методи, 

форми і засоби навчання фізики. Визначальним компонентом даної методичної 

системи є мета, яка в контексті предмета даного дослідження полягає в 

формуванні предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ шляхом розвитку компонентів 

(когнітивного, діяльнісного, особистісного) кожної компетентності. 

Досягнення мети обумовило необхідність розширення варіативної 

складової змістового компонента методичної системи за рахунок введення 

двох елективних курсів «Магнітне поле та здоров’я людини»,  «Саморобні 

фізичні прилади», а також доповнень до уроків у вигляді додаткових 

матеріалів політехнічного та  прикладного змісту. 

Особливість технологічного компонента методичної системи 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ полягає в підсиленні уваги до 

продуктивних (проблемний, евристичний, дослідницький) методів навчання; 

індивідуальних і групових форм організації навчального процесу; розробки 

нових і осучаснення старих вербальних, наочних, апаратних і технічних 
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засобів навчання фізики. 

Проектування процесу формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ здійснено на 3-х рівнях: І рівні – методичної системи і розділу 

шкільного курсу фізики; ІІ рівні – уроку; ІІІ рівні – педагогічної ситуації 

(фрагмента уроку). 

Ефективність упровадження проекту формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ у практику навчання фізики залежить від педагогічних умов, до складу 

яких увійшли: підготовка вчителя до організації компетентнісно 

орієнтованого процесу навчання фізики; наявність відповідного матеріально-

технічного забезпечення; моніторинг рівня навчальних досягнень учнів у 

контексті компетентнісного виміру. Діагностика реального стану кожної з 

виділених педагогічних умов виявила їх невідповідність вимогам 

компетентнісного навчання і обумовила необхідність розробки відповідних 

методичних матеріалів (посібника і рекомендацій). 

На основі компонентного складу компетентності визначено 

когнітивний, діяльнісний та особистісний критерії рівня сформованості 

компетентностей учнів. Обґрунтовано, що учні 9-го класу не можуть досягти 

високого рівня сформованості компетентностей, що дало підстави для 

визначення трьох рівнів (низького, середнього, достатнього) і розробки 

методики їх виявлення. З цією метою використано існуючий діагностичний 

інструментарій та розроблено авторські варіанти анкет, запитальників, 

контрольних робіт. 

Модель навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення електромагнітних явищ, представлена у вигляді схеми, що містить 

вісім блоків: нормативний, методологічний, цільовий, змістовий, 

технологічний, критеріально-рівневий, результативний та блок педагогічних 

умов. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ 

3.1. Організація педагогічного експерименту з формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення електромагнітних явищ 

Під час проектування педагогічного експерименту ми виходили з того, 

що це дослідна діяльність, котра здійснюється з метою вивчення причинно-

наслідкових зв’язків у педагогічних явищах і припускає: моделювання 

педагогічного явища й умов його перебігу; активний вплив дослідника на 

педагогічне явище; вимірювання результатів педагогічного впливу і  взаємодії. 

Метою проведення педагогічного експерименту в нашому дослідженні 

була перевірка ефективності впровадження в навчальний процес з фізики 

методичної системи формування предметної (фізичної) і ключових (навчально-

пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної) компетентностей учнів 

основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. 

У процесі планування, організації та проведення педагогічного 

експерименту ми спиралися на теоретичні засади експериментальних 

досліджень у педагогіці, визначені у працях С. Гончаренка [68], З. Курлянд 

[167], В. Сидоренка, П. Дмитренка [204] і враховували, що в педагогічному 

експерименті виділяють 4 етапи: констатувальний (аналітичний); пошуковий; 

формувальний; завершальний (контрольний). 

Педагогічний експеримент проводився впродовж 2008 – 2013 років.  

На констатувальному етапі дослідження (2008 – 2009) виконувалась 

робота з діагностування стану розробки проблеми формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи під час навчання фізики в 
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теорії та практиці навчання даного предмета: 

 вивчення нормативних документів, що регламентують організацію 

навчально-виховного процесу з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах, 

з метою виявлення відображення в них компетентнісного підходу в навчанні; 

 аналіз можливостей навчально-методичного забезпечення викладання 

фізики в школі щодо формування предметної (фізичної) і ключових (НПК, 

ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ; 

 дослідження стану сформованості предметної (фізичної) і ключових (НПК, 

ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи та готовності вчителів фізики 

до впровадження компетентнісного підходу в змісті навчання фізики; 

 формулювання та обґрунтування теми дослідження, мети, гіпотези, завдань. 

На пошуковому етапі дослідження (2009 – 2010) здійснювались: 

 визначення компонентів методичної системи формування предметної 

(фізичної) і ключових (НПК, ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи 

та обґрунтування педагогічних умов ефективності її впровадження в 

навчальний процес; 

 розробка моделі процесу формування предметної (фізичної) і ключових 

(НПК, ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи під час вивчення 

електромагнітних явищ; 

 розробка методичної системи формування предметної (фізичної) і 

ключових (НПК, ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення електромагнітних явищ; 

 проектування процесу формування предметної (фізичної) і ключових 

(НПК, ІК, ЗЗК) компетентностей учнів основної школи під час вивчення 

електромагнітних явищ на рівнях розділу, уроку, педагогічної ситуації; 

 розробка варіативної складової змісту навчання учнів електромагнітних 

явищ, орієнтованої на формування в учнів основної школи предметної 

(фізичної) і ключових (НПК, ІК, ЗЗК) компетентностей, у вигляді елективних 

курсів «Магнітне поле та здоров’я людини» і «Саморобні фізичні прилади»; 
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 створення необхідних для впровадження розробленого проекту в 

практику навчання фізики методичних матеріалів для вчителів;  

 апробація та коригування елементів розробленої методичної системи під 

час вивчення електромагнітних явищ у школах м. Миколаєва і Миколаївської 

області. 

На даному етапі використовувався такий педагогічний інструментарій, 

як педагогічне спостереження, анкетування, проведення контрольних робіт, 

інтерв’ювання, опитування.  

На формувальному етапі педагогічного експерименту (2010 – 2012) 

здійснено перевірку ефективності методичної системи формування ключових 

і предметної компетентностей учнів у процесі вивчення електромагнітних 

явищ. З цією метою: 

 відібрані експериментальні та контрольні класи для проведення 

педагогічного експерименту; 

 проведена підготовка вчителів фізики до впровадження розробленої 

методичної системи  в практику навчання фізики; 

 упроваджено дидактичні матеріали, спрямовані на формування в учнів 

когнітивної, діяльнісної та особистісної складових ключових і предметної 

компетентностей учнів основної школи; 

 проведене діагностування результатів упровадження методичних 

рекомендацій щодо формування предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. 

Експеримент проводився в умовах навчального процесу із залученням 

розробленого методичного забезпечення в експериментальних класах. У 

контрольних класах навчання здійснювалось за традиційними методиками. 

Для проведення зазначених процедур були застосовані такі методи: 

теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація); емпіричні 

(спостереження, тестування, аналіз продуктів діяльності учнів, навчальний 

експеримент), а також методи математичної статистики. 

На завершальному етапі (2012 – 2013) проаналізовані та узагальнені 
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підсумки теоретико-експериментального дослідження, сформульовані 

теоретичні й практичні висновки, оформлені результати експериментальної 

роботи. З цією метою здійснено аналіз результатів формувального етапу, а саме:  

- визначено розподіл учнів контрольних і експериментальних класів за 

рівнями сформованості компонентів предметної (фізичної), навчально-

пізнавальної, інформаційної, здоров’язбережувальної компетентностей 

наприкінці педагогічного експерименту;  

- порівняно розподіли учнів експериментальної та контрольної вибірок на 

початку і в кінці експерименту;  

- перевірено достовірність висунутої гіпотези за допомогою методів 

математичної статистики.  

Результати дисертаційного дослідження, упроваджені в практику 

навчання фізики учнів основної школи навчально-методичні матеріали 

відображені в публікаціях автора [122, 125, 135, 138, 246].  

Розкриємо особливості окремих етапів експерименту більш докладно.  

Для реалізації основних завдань формувального експерименту було 

здійснено відбір навчальних закладів відповідно до наступних вимог: 

- наявність кількох класів у паралелі, у яких викладає один учитель; 

- до вибірки повинні входити міські та сільські навчальні заклади; 

- приблизно однаковий рівень навчальних досягнень учнів контрольних і 

експериментальних класів; 

- забезпечення навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою, 

підключення до мережі Інтернет; 

- наявність достатньої кількості фізичного обладнання в кабінеті для 

якісного виконання всіх видів фізичного навчального експерименту; 

- готовність учителів до участі в експерименті. 

З урахуванням означених вимог для участі в експерименті були відібрані  

навчальні заклади м. Миколаєва та Миколаївської області (додаток Б.3).  

Формування предметної компетентності вимагає ґрунтовного засвоєння 

знань про фізичні закони та теорії, демонстрації їх застосування до 
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розв’язування задач, розвитку експериментальних умінь учнів, залучення їх до 

виконання довгострокових дослідницьких завдань, творчих проектів; підсилення 

практичної спрямованості навчання. Особливої уваги потребує формування 

особистісного компонента компетентностей, що передбачає вироблення 

ціннісного ставлення до знань, усвідомлення ролі наукових досягнень у 

розвитку суспільства, уміння оцінити одержану інформацію з позиції морально-

етичних норм, здатності до самооцінки та самовдосконалення. 

Готовність учителів до участі в педагогічному експерименті 

передбачала підсилення уваги в експериментальних класах до реалізації 

вищенаведених вимог і організації самостійної навчальної діяльності учнів; 

використання різних видів робіт з інформацією (кодування, перекодування, 

схематизація, систематизація, моделювання, складання структурно-логічних 

схем, таблиць), застосування сучасних засобів отримання, опрацювання та 

збереження інформації. У контексті здоров’язбережувальної компетентності 

вчитель під час вивчення фізики мав акцентувати увагу на обґрунтуванні 

процесів у організмі людини з точки зору фізики, поясненні впливу фізичних 

факторів на людський організм, розкритті можливостей застосування 

досягнень фізики для лікування та профілактики захворювань, формуванні 

навичок ведення здорового способу життя тощо.   

Підготовка вчителів до впровадження розробленої методичної системи з 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи 

під час вивчення електромагнітних явищ у практику навчання фізики 

полягала в ознайомленні їх із особливостями організації процесу формування 

ключових і предметних компетентностей учнів, а також у забезпеченні 

вчителів методичними та дидактичними матеріалами. 

Підготовка здійснювалась шляхом проведення з учителями співбесід і 

консультацій, а також залучення їх до самостійного опрацювання наукової 

літератури тощо. Учителі, які брали участь у експерименті, запрошувались на 

методичні заходи обласного та всеукраїнського рівнів, які проводились у 

м. Миколаєві: обласну науково-практичну конференцію «Питання 
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співіснування людини і Всесвіту як методична проблема» (23.10.2009), обласну 

науково-практичну конференцію «Акмеологічні засади динаміки майстерності 

вчителів-природничників» (24.11.2010); обласну науково-практичну 

конференцію «Глобальні проблеми людської цивілізації: науково-методичний 

аспект» (24–25.11.2011); всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Модернізація змісту природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку 

у ХХІ столітті» (25–27.04.2012), а також проводилась відповідна підготовча 

робота під час курсів підвищення кваліфікації при Миколаївському ОІППО. 

Для забезпечення вчителів матеріалами, необхідними для організації 

процесу формування фізичної, навчально-пізнавальної, інформаційної, здо-

ров’язбережувальної компетентностей учнів, їм надавалась можливість ко-

ристуватися підготовленим нами методичним посібником [136].  

При визначенні типів навчальних завдань, орієнтованих на формування і 

розвиток предметної, навчально-пізнавальної та інформаційної компетент-

ностей у процесі вивчення електромагнітних явищ, ми виходили з того, що: 

- предметна, навчально-пізнавальна й інформаційна діяльність щодо 

засвоєння основ фізики взаємопов’язані так сильно, що відділяти завдання, 

призначені для формування предметної, навчально-пізнавальної і 

інформаційної компетентностей, недоцільно; 

- набуття вміння вчитися, тобто здатності усвідомлено будувати свою 

навчальну діяльність залежно від форми пропонованої інформації 

(вербально-понятійної, знаково-числової, наочно-графічної), вимагає 

систематичного залучення учнів до виконання відповідних вправ з 

формування усвідомленої і повноцінної когнітивної структури навчальної 

діяльності. Учнів необхідно навчити розуміти і сприймати навчальне 

завдання, усвідомлювати зміст завдань і вправ, формувати різноманітні 

способи роботи з навчальним матеріалом, здійснювати контроль і 

самоконтроль результатів власної діяльності [109]; 

- до основних проблем, які впливають на ступінь засвоєння школярами 

навчального матеріалу, учені відносять: недостатнє володіння розумовими 
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операціями аналізу, синтезу, узагальнення, установлення логічних відносин; 

відсутність знання значень окремих понять; малий словниковий запас; 

невміння працювати з поняттями (знаходити їхні істотні й несуттєві ознаки, 

визначати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, узагальнювати й 

класифікувати, проводити  аналогії і т.д.) [109]. 

Зважаючи на це, нами були розроблені як самостійно, так і з використанням 

методичної та науково-популярної літератури (авторів: І. Акбаєва [2], Л. Іванової 

[95], В. Ланге [114],  Ф. Рабізи [191], А. Усової [224], В. Шарко [248, 250, 259, 

264]) такі типи навчальних завдань для учнів: на перекодування інформації: а) з 

текстової форми в схематичну; б) зі схематичної форми в текстову; в) з образної 

(наочної) форми в текстову; г) зі словесної форми в схематичну; д) з образної 

форми в схематичну; е) із графічної форми в текстову; на розвиток і 

зосередження уваги; на розвиток операційної складової мислення: а) на 

порівняння; б) на узагальнення; в) на класифікацію; г) на уяву; д) на 

дослідження; е) на пошук родових і видових відносин між поняттями; ж) на 

аналогію; на мовну інтерпретацію вивченого матеріалу; на словникову роботу 

(складання тезауруса, глосарія, алфавітного покажчика); на розробку опорного 

конспекту (таблиці, структурно-логічної схеми); на заповнення таблиць 

фізичних величин, які вивчались у даному розділі; на визначення характеристик 

вимірювальних приладів за їх фотографіями, малюнками; на повторення 

теоретичного матеріалу шляхом зворотного відтворення опорних конспектів; 

на відтворення теоретичного матеріалу за узагальненими планами 

характеристики елементів фізичних знань (фізичне явище, фізична величина, 

фізичний закон, фізичний прилад, технічний пристрій та ін); на аналіз 

практичних життєвих ситуацій та способів їх розв’язання; на складання плану 

виконання поставленого завдання (дослідження, проблемної ситуації, 

лабораторної роботи,  умови фізичної задачі тощо; на виконання навчального 

проекту (довгострокового дослідницького завдання, пов’язаного з пошуком 

додаткової інформації, аналізом та опрацюванням); на залучення учнів до 

оцінювання відповідей однокласників. 
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 У цілому було розроблено понад 70 завдань. Із них: 46 – на 

перекодування інформації, 66 – на розвиток розумових операцій, 19 – на 

розвиток спостережливості, 24 – на розвиток уяви, 15 – на складання 

словника фізичних термінів. Більшість завдань націлена на розв’язування 

декількох завдань одночасно. Зразки таких завдань подані в додатку А.8, а в 

повному варіанті представлені в посібнику [136]. 

У п. 2.3 в якості прикладу проекту формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи під час вивчення електромагнітних 

явищ наведено проект вивчення підрозділу «Електричне поле». На другому 

рівні проектування до кожного з уроків підібрана додаткова інформація, яка 

містить не тільки додаткові відомості з фізики та практичного застосування 

набутих знань, а й пам’ятки для роботи з різними інформаційними 

джерелами, для складання паспорта приладу, а також додаткові завдання 

різних типів для учнів. Учитель наведену інформацію може застосовувати в 

різний спосіб (власне повідомлення, виступи учнів, створення проблемних 

ситуацій, залучення учнів до складання якісних задач тощо). Матеріали 

уроків даного розділу представлені в додатку А.9, а до розділів 

«Електричний струм» і «Магнітне поле» –  у посібнику [136]. 

Підготовка вчителів до формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів забезпечувалась ознайомленням зі способами введення 

до уроків фізики інформації, пов’язаної зі здоров’ям людини та можливими 

шляхами його погіршення. До переліку таких способів ми включили: 

- відбір навчального матеріалу, що розкриває процеси, які відбуваються в 

організмі людини та вплив різних факторів на здоров’я; 

- ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки під час складання 

електричного кола та виконання лабораторної роботи; 

- знайомство учнів із додатковою інформацією про: небезпеку ураження 

електричним струмом, вплив струму різної сили на організм людини,  

наслідки ураження електричним струмом різної напруги; 

- залучення учнів до пошуку інформації про питомий опір різних тканин 
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організму (представлення у вигляді таблиці), аналіз та пояснення правил 

безпечного використання нагрівальних електроприладів за схемою: правило 

– його фізичне обґрунтування; 

- постановку проблемних питань щодо засобів захисту від ураження 

електричним струмом; 

- аналіз табличної інформації про електричні характеристики тканин 

людського організму; 

- пояснення правил безпечної поведінки в зоні обриву електропроводки; 

- акцентування уваги на здоров’язбережувальних аспектах використання 

електричного струму в газах, правилах безпечного поводження під час грози; 

- ознайомлення учнів із застосуванням електричного струму під час 

діагностування та лікування хвороб; 

- залучення учнів до складання та розв’язування задач здоров’я-

збережувального змісту. 

Зміст підручників при цьому збагачувався навчальним матеріалом 

здоров’язбережувального спрямування. Проілюструємо це на прикладі  

розділу «Електричний струм». Під час ознайомлення учнів із тепловою, 

хімічною та магнітною дією електричного струму зазначалося про небезпеку 

протікання струму через тіло людини, що супроводжується термічним, 

електролітичним, механічним та біологічним ефектами (розкривалась сутність 

цих ефектів), також учні знайомилися з такими методами профілактики та 

лікування захворювань за допомогою електричного струму, як діатермія, 

дарсонвалізація та електроанестезія, електрофорез, гальванізація. 

Ефективним методом формування здоров’язбережувальної та 

предметної компетентності є розв’язування задач здоров’язбережувального 

змісту, які складені на основі інформації, представленої в таблицях (додаток 

А.10). Наведемо в якості зразків декілька з запропонованих у [136] задач. 

1. Людина, опір тіла якої в напрямку «рука – рука» становить 2 кОм, 

доторкнулась руками до провідника, що перебував під напругою 220 В. Яка 

сила струму пройде через організм? На основі даних таблиць визначте можливі 
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наслідки, а також, яким має бути опір, щоб ураження струмом не відбулося.  

2. Якою є найбільше та найменше значення напруги, безпечної для 

людини, якщо опір тіла становить від 0,5 до 100 кОм? 

3. Під час франклінізації хворого між електродами за час одного сеансу 

лікування (10 хв.) проходить заряд 1,6 10-6 Кл. Визначте середню силу струму. 

Тематика запропонованих довгострокових дослідницьких завдань 

(проектів) визначалась із урахуванням того, що вони повинні передбачати 

роботу з різними джерелами інформації, представленої в різних формах, а 

також мати практичну спрямованість і міжпредметний зміст. З урахуванням 

зазначеного учням пропонувались до виконання теми  проектів прикладного 

характеру, наприклад: «Рослини як джерело електричного струму», 

«Дослідження впливу мобільних телефонів на живі організми», 

«Дослідження впливу абіотичних факторів (електричного, магнітного поля) 

на проростання рослин», «Виявлення техногенних джерел електричного поля 

в квартирі (будинку, на прилеглій території)», «Використання електричного 

струму в медицині», «Дослідження рівня споживання електричної енергії та 

можливих шляхів її економії», «Дослідження впливу постійного магнітного 

поля на проростання рослин», «Виявлення джерел електромагнітного поля, 

що змінюють природний магнітний фон у моєму помешканні», «Електричні 

явища в організмі людини», «Сучасні види лікування, профілактики та 

діагностики захворювань за допомогою магнітного поля» та ін. 

Зазначені роботи виконувались протягом певного часу під керівництвом 

учителя. Більшість робіт планувались безпосередньо учнями, до окремих із 

них подавались інструкції (повні або часткові). В якості прикладу наводимо 

інструкцію до виконання дослідницьких завдань «Дослідження впливу 

магнітного поля на ріст паростків», «Дослідження рівня споживання 

електричної енергії та можливих шляхів її економії» (Додаток А.11). Зразки 

учнівських дослідницьких робіт представлені в додатку А.12. 

Як правило, презентації таких проектів-досліджень здійснювались на 

узагальнюючих уроках, що сприяло розширенню та систематизації знань, а 
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залучення учнів до оцінювання таких проектів забезпечувало розвиток 

уміння висловлювати власну точку зору, обґрунтовувати її. 

Упровадження методичної системи формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ здійснювалось і за рахунок варіативної частини навчального плану. 

Так, учням пропонувались для вибору два елективні курси. Перший 

(«Саморобні фізичні прилади») пов’язаний з темами «Електричне поле» і 

«Закони електричного струму», другий («Магнітне поле та здоров’я 

людини») – з вивченням розділу «Магнітне поле». Їх зміст сприяв 

формуванню в учнів предметної і всіх видів ключових компетентностей, а 

також підсилював практичну спрямованість навчання фізики, створював 

умови для формування ціннісного ставлення до фізичних знань та збагачення 

досвіду їх практичного застосування.  

Пояснювальна записка та програма елективного курсу «Магнітне поле та 

здоров’я людини» представлена в додатку А.13, матеріали до занять – у 

навчально-методичному посібнику [251], а програма елективного курсу 

«Саморобні фізичні прилади»  – у додатку А.14. 

У вищезазначеному посібнику рекомендована для вчителя і учнів 

значна кількість електронних джерел інформації, під час роботи з якими учні 

залучаються не тільки до ознайомлення з повідомленнями про зв’язок 

магнітного поля з самопочуттям людини, але й набувають досвіду з 

інформаційної й навчально-пізнавальної діяльності. 

Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

було однією зі складових другої педагогічної умови реалізації методичної 

системи формування в учнів основної школи предметної і ключових 

компетентностей. У зв’язку з цим ознайомлення вчителів із можливостями 

ІКТ у розвитку обраних видів компетентностей було необхідним етапом їх 

підготовки до роботи в експериментальних класах. Про ефективність 

використання ІКТ як засобу здійснення основних видів діяльності учнів на 

уроці свідчать результати наших спостережень за навчальним процесом з 
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фізики, які проводились за умови роботи одного й того вчителя. При 

спостереженні за обраними показниками результативності навчання була 

використана 5-бальна шкала, відповідно з якою: 1 – погано; 2 – більш погано, 

ніж добре; 3 – ні добре, ні погано; 4 – більш добре, ніж погано;  5 – добре. 

Результати спостережень наведені в таблиці 3.6. Вони переконують, що ІКТ є 

універсальним і потужним чинником впливу на розвиток учнів взагалі і 

формування компетентностей зокрема. 

Таблиця 3.1 
Вплив ІКТ на результативність виконання учнями 9-х класів 

основних видів діяльності з фізики на уроці 
Фізика (інформаційні технології) Фізика (традиційний урок) 

Вивчення  
нового 
матеріалу 

Розв’язу- 
вання 
задач 

Лабора- 
торна 
робота 

Показники 
ефективності 

уроку 

Вивчення  
нового 
матеріалу 

Розв’язу- 
вання 
задач 

Лабора- 
торна 
робота 

5 4 4 Поведінка 4 4 4 
5 5 5 Активність 2 2 3 
5 4 5 Зацікавленість 

діяльністю 
3 2 4 

5 5 5 Час  виконання  3 3 4 
4 4 4 Увага  2 3 4 
4 4 4 Самостійність 3 3 3 
4 5 4 Обсяг робіт, які 

виконано 
3 2 3 

5 5 5 Якість засвоєння 
матеріалу 

3 3 3 

Проект використання ІКТ як засобу формування предметної, навчально-

пізнавальної, інформаційної і здоров’язбережувальної компетентностей під час 

вивчення елективного курсу «Магнітне поле та здоров’я людини» представлений 

у додатку А.15). Проект розроблявся з урахуванням структури компетентності, 

яка включає когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти. 

З таблиці (додаток А.15) випливає, що результативність упровадження 

програми елективного курсу значною мірою залежить від наявності в школах 

відповідного технічного забезпечення і за його відсутності вона значно 

знижується, оскільки застосування ІКТ сприяє формуванню в учнів навичок 

самостійної роботи з навчальним матеріалом, уміння формулювати та 

розв’язувати задачі, планувати виконання дослідницьких завдань, 
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аналізувати отримані дані, робити висновки та оцінювати результати. 

Підготовка вчителів до забезпечення третьої педагогічної умови реалізації 

методичної системи формування предметної і ключових компетентностей учнів 

під час навчання їх фізики полягала в озброєнні їх діагностичним 

інструментарієм, застосування якого забезпечить здійснення моніторингу цього 

процесу. Частина переліку інструментарію наведена у вигляді анкет у п. 2.4 

даної роботи. Завдання ж для проведення вхідного, проміжного і підсумкового 

контролю у вигляді запитань і задач фізичного змісту наведені у додатку Б. 2. 

З учителями-експериментаторами проводилось консультування з питань 

організації і проведення контрольних робіт і анкетування учнів, а також 

обробки результатів. Приклади узагальнених відомостей по класах наведені у 

додатку В. 1.  

Узагальнюючи викладене вище, зазначимо, що у своїх підходах до 

організації педагогічного експерименту при вивченні електромагнітних явищ 

в експериментальних класах ми прагнули підготувати вчителів до:  

 усвідомлення необхідності здійснення впливу на основні компоненти 

предметної і ключових компетентностей (зміст, процес і особистісні 

характеристики – мотивацію і рефлексію) шляхом залучення їх до 

відповідних видів діяльності;  

 створення педагогічних умов для впровадження методичної системи 

формування в учнів основної школи предметної і ключових компетентностей 

під час вивчення електромагнітних явищ;  

 заохочення учнів до реалізації різних способів діяльності, що сприяють 

формуванню досвіду здійснення навчально-пізнавальної, інформаційної, 

здоров’язбережувальної діяльності учнів під час вивчення фізики;  

 надання необхідної консультаційної допомоги учням у здійсненні 

пошуку інформації в різних джерелах, а також навчанні учнів раціональній 

роботі з основними джерелами фізичної інформації – підручником, фізичним 

дослідом, віртуальним фізичним експериментом, словом вчителя, малюнком, 

схемою тощо.  
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3.2. Результати педагогічного експерименту та їх аналіз 

Результативність упровадження методичної системи формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі 

вивчення електромагнітних явищ визначалась за допомогою критеріїв 

(когнітивного, діяльнісного, особистісного) і індикаторів, визначених у п. 2.4. 

Вибір експериментальної і контрольної груп здійснювався на основі 

аналізу розподілів учнів за рівнями навчальних досягнень на початку 

проведення педагогічного експерименту. Оскільки електромагнітні явища 

вивчаються з початку навчального року, то в якості показників узято 

результати річного оцінювання за 8 клас. Розподіл навчальних досягнень 

учнів за рівнями представлений у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
Розподіли учнів контрольної та експериментальної груп  

за рівнями навчальних досягнень 
Низький Середній Достатній Високий Рівень 

Група   К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
Всього 
учнів 

Контрольна 12 8,8 75 54,4 35 25 16 11,8 138 
Експериментальна  13 9,2 69 50 40 28,3 19 13,5 141 

Аналіз табл. 3.2 дає підстави для висновку, що розподіли учнів 

контрольної та експериментальної груп за рівнями навчальних досягнень з 

фізики є приблизно однаковим. Відмінність у відсотковому еквіваленті 

найбільша в кількості учнів, які виявили середній рівень навчальних 

досягнень – у контрольній групі їх більше на 4,4 %, проте в ній на 1,7 % 

менше учнів з високим рівнем навчальних досягнень.  

Для статистичного обґрунтування відсутності відмінностей між 

розподілами учнів контрольної і експериментальної груп за рівнями 

навчальних досягнень з фізики використано критерій Пірсона (χ2) [205].  

Керуючись алгоритмом розрахунку критерію χ2, розміщеним у додатку 

В.2, заповнимо табл. 3.3. У першому стовпчику зазначаємо розряди – рівні 

навчальних досягнень учнів з фізики, у другому вказуємо емпіричні частоти 

розподілу учнів у контрольній групі, в третьому – те ж саме для 

експериментальної групи. У наступний стовпчик вносимо різницю частот 
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розподілів між вибіркою в контрольній і експериментальній групах. 

Наприклад, для низького рівня навчальних досягнень вона становить: 12–13 =-

1. Далі за алгоритмом потрібно піднести ці різниці до квадрату (5 стовпчик) і 

розділити на емпіричну частоту в другому розподілі (6 стовпчик). 

У загальному випадку χ2 
емп визначається за формулою:  

χ2 
емп  = 

 
jе

jеjе

f
ff

2

2
21

k

1j

 



,    (3.1) 

де j1еf  – емпірична частота розподілу в контрольній групі за j-тим розрядом 

показника; j2еf – емпірична частота розподілу в експериментальній групі за j-

тим розрядом показника; j – порядковий номер розряду; k – кількість 

розрядів показника. 

Таблиця 3.3 

Розрахунок критерію χ2  для порівняння розподілів учнів контрольної та 
експериментальної груп за рівнями навчальних досягнень із фізики 
Розряди – 

рівні 
навчальних 
досягнень 

Частота 
розподілу в 
контрольній 

групі, fе1 

Частота розпо-
ділу в  експе-
риментальній 

групі, fе2 

(fе1 – fе2) (fе1– fе2)2 (fе1 – fе2)2 / fе2 

 

Низький 12 13 -1 1 0,077 
Середній 75 69 6 36 0,522 
Достатній 35 40 -5 25 0,625 
Високий 16 19 -3 9 0,474 
ВСЬОГО 138 141   1,698 

Сума значень останнього стовпчика є емпіричним значенням критерію χ2.  

Як видно з таблиці, у нашому випадку χ2
емп=1,698. За таблицею критичних 

значень для числа ступенів свободи ν=k–1=3, де k – кількість розрядів (у 

нашому випадку k=4), визначимо критичне значення критерію χ2
кр [205]. Для 

рівня статистичної значущості 0,05 критичне значення критерію становить 

7,815. Оскільки χ2
емп <χ2

кр, то відмінності між даними розподілами не є 

достовірними і ми можемо на цих групах проводити педагогічний експеримент. 

За результатами вхідного діагностування було визначено рівень 

сформованості компонентів навчально-пізнавальної компетентності (НПК) 

учнів контрольної та експериментальної груп (табл. 3.4). Аналіз змісту табл. 

3.4 дає підстави для висновків, що: кількість учнів із низьким рівнем 
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сформованості когнітивного та діяльнісного в обох групах приблизно 

однакова, у особистісному компоненті різниця становить 4,5 %;  на 

достатньому рівні найгірше сформований когнітивний компонент НПК, що 

було враховано під час проведення дослідження. 

Таблиця 3.4 
Розподіли учнів контрольної і експериментальної груп  

 за рівнями сформованості компонентів навчально-пізнавальної 
компетентності на початку експерименту 

Після проведення експерименту педагогічні вимірювання проведено 

повторно. Розподіл учнів за рівнем сформованості компонентів НПК  

представлено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 
Розподіли учнів контрольної і експериментальної груп за рівнями 

сформованості компонентів навчально-пізнавальної компетентності 
наприкінці експерименту 

Когнітивний Діяльнісний Особистісний Компонент 
Рівень Е К Е К Е К 

Низький 8 (5,7 %) 11 (8,0 %) 4 (2,8 %) 14 (10,2 %) 3 (2,1 %) 12 (8,7 %) 
Середній 67 (47,5 %) 76 (55,0 %) 76 (54,0 %) 71 (51,4 %) 68 (48,2 %) 65 (47,1 %) 
Достатній 66 (46,8 %) 51 (37,0 %) 61 (43,2 %) 53 (38,4 %) 70 (49,7 %) 61 (44,2 %) 

Порівняльний аналіз змісту табл. 3.5 виявив, що в експериментальній 

групі найбільший відсоток учнів мають достатній рівень сформованості 

особистісного компонента компетентності (49,7 %), на низькому рівні 

найбільший відсоток учнів (5,7 %), у яких визначено сформованість 

когнітивного компонента. У контрольній групі також виявлено певні зміни, 

проте вони незначні.  

Результати порівняння розподілу учнів за рівнем сформованості 

компонентів НПК на початку та в кінці експерименту в експериментальній та 

контрольній групах представлені в табл. 3.6. Аналіз таблиці дає підстави для 

висновку про характер змін, що відбулися в розподілі учнів 

експериментальної та контрольної груп у результаті впровадження 

Когнітивний Діяльнісний Особистісний Компонент 
Рівень Е  К Е К  Е К  
Низький  18 (12,8 %) 16 (11,6 %) 18 (12,8 %) 16 (11,6 %) 12 (8,5 %) 18 (13,0 %) 
Середній  73 (51,8 %) 73 (52,9 %) 70 (49,6 %) 69 (50 %) 66 (46,8 %) 61 (44,2 %) 
Достатній  50 (35,4 %) 49 (35,5 %) 53 (37,6 %) 53 (38,4 %) 63 (44,7 %) 59 (42,8 %) 
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методичної системи формування ключових і предметних компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ, а саме: 

 у експериментальній групі найсуттєвіші зрушення відбулися в 

розподілах учнів за рівнями сформованості когнітивного компонента НПК 

(кількість учнів, що виявили достатній рівень сформованості НПК у порівнянні 

з початком експерименту збільшилась на 11,4 %), а також діяльнісного 

компонента (кількість учнів, що мають достатній рівень сформованості 

діяльнісного компонента компетентності, збільшилась на 5,6 %); 

 найменші зміни відбулися в розподілах учнів за рівнями сформованості 

особистісного компонента в експериментальній групі (від 1,5 % до 6,4 %);  

 у контрольній групі зміни несуттєві – від 0 (діяльнісний компонент, 

достатній рівень) до 4,3 % (особистісний компонент, низький рівень).  

Таблиця 3.6 
Порівняльна таблиця розподілів учнів за рівнями сформованості 

компонентів навчально-пізнавальної компетентності  
на початку та в кінці експерименту 

Компонент 
Рівень 

Група Етап експе-
рименту  

Низький Середній Достатній 

до  18 (12,8 %) 73 (51,8 %) 50 (35,4 %) 
після 8 (5,7 %) 67 (47,5 %) 66 (46,8 %) 

Е 

різниця -10 (7,1 %) - 6 (4,3 %) +16 (11,4 %) 
до 16 (11,6 %) 73 (52,9 %) 49 (35,5 %) 
після 11 (8,0 %) 76 (55,0 %) 51 (37,0 %) 

Когнітивний 

К 

різниця - 5 (3,6 %) + 3 (2,1 %) +2 (1,5 %) 
до 18 (12,8 %) 70 (49,6 %) 53 (37,6 %) 
після 4 (2,8 %) 76 (54,0 %) 61 (43,2 %) 

Е 

різниця -14 (10 %) + (4,4 %) +8 (5,6 % ) 
до 16 (11,6 %) 69 (50 %) 53 (38,4 %) 
після 14 (10,2 %) 71 (51,4 %) 53 (38,4 %) 

Діяльнісний 

К 

різниця -2 (1,4 %) +2 (1,4 %) 0 
до 12 (8,5 %) 66 (46,8 %) 63 (44,7 %) 
після 3 (2,1 %) 68 (48,3 %) 70 (49,7 %) 

Е 

різниця -9 (6,4 %) +2 (1,5 %) +7 (5,0 %) 
до 18 (13,0 %) 61 (44,2 %) 59 (42,8 %) 
після 12 (8,7 %) 65 (47,1 %) 61 (44,2 %) 

Особистісний 

К 

різниця -6 (4,3 %) +4 (2,9 %) +2 (1,4 %) 

Розподіли учнів за рівнями сформованості НПК в контрольній і 

експериментальній вибірках визначались як середні арифметичні показників її 

складових на початку та в кінці експерименту. Вони представлені в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Розподіли учнів контрольних і експериментальних груп за рівнями 
сформованості навчально-пізнавальної компетентності  

на початку та в кінці експерименту 
Рівень сформованості навчально-пізнавальної  

компетентності    
  Групи 

Етап 
Низький Середній Достатній 

До експерименту  14 (9,9 %) 73 (51,8 %) 54 (38,3 %) 
Після експерименту  5 (3,6 %) 68 (48,2 %) 68 (48,2 %) 

Е 

Різниця - 9 (6,3 %) -5 (3,6 %) + 14 (9,9 %) 
До експерименту  15 (10,9 %) 69 (50,0 %) 54 (39,1 %) 
Після експерименту  12 (8,7 %) 71 (51,4%) 55 (39,9 %) 

К 

Різниця -3 (2,2 %) +2 (1,4 %) +1 (0,8 %) 

Порівняльний аналіз розподілів учнів за рівнями сформованості НПК дає 

підстави для припущення про наявність позитивних зрушень в учнів 

експериментальної групи та їх відсутність в учнів контрольної групи. Для 

підтвердження даного припущення використовувався G-критерій знаків, 

який призначений для встановлення загального напряму зрушень показника, 

що досліджується. За допомогою G-критерію можна досліджувати як якісні, 

так і кількісні зміни в розподілах. Вибір критерію здійснювався шляхом 

аналізу вимог до його застосування, які полягають у тому, що: а) 

розглядаються зміни в розподілах контрольних і експериментальних груп, 

котрі відбулися під впливом експериментальних дій; б) одні й ті ж показники 

визначаються на початку і в кінці експерименту; в) зрушення відбуваються у 

вузькому діапазоні; г) кількість учасників  5< n < 300 [205]. 

Алгоритм розрахунку критерію знаків G наведено в додатку В.2. Для 

його застосування необхідно було для кожного конкретного учня 

експериментальної та контрольної груп виконати наступне: а) визначити 

рівень сформованості компонента НПК перед початком експерименту; б) 

визначити ці ж показники після проведення експерименту; в) з’ясувати, чи 

відбулися зрушення. Якщо рівень підвищився зрушення вважаємо додатним, 

якщо знизився – від’ємним, не змінився – нульовим; г) обчислити загальну 

кількість додатних, від’ємних та нульових зрушень. Зразок такої підготовчої 
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роботи до застосування G-критерію знаків на одному з класів подано в 

додатку В.3. Результати підрахунку занесені до табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 
Розрахунок кількості додатних, негативних і нульових змін у розподілах 

учнів зо рівнями сформованості компонентів навчально-пізнавальної 
компетентності учнів наприкінці експерименту 

Компоненти Кількість 
зрушень Когнітивний   Діяльнісний   Особистісний  

Навчально-
пізнавальна 

компетентність 
Експериментальна група 

Додатні   37 31 29 35 
Від’ємні  11  9 13 12 
Нульові  93 101 99 94 

СУМА 141 141 141 141 
Контрольна група 

Додатні   25 21 27 22 
Від’ємні  18 19 19 18 
Нульові  95 98 92 98 

СУМА 138 138 138 138 

Порівняння змін, що відбулися в розподілі учнів за рівнями 

сформованості когнітивного компонента НПК, наведених у табл. 3.8, дало 

підстави для висновку, що: кількість учнів з додатними зрушеннями в 

експериментальних групах більша за кількість учнів з такими ж змінами у 

контрольних групах на 12; кількість учнів з нульовими зрушеннями в 

експериментальній і контрольній вибірках порівняно з іншими видами 

зрушень максимальна й приблизно однакова (93 і 95); кількість учнів з 

від’ємними зрушеннями у експериментальних групах на 9 менше ніж у 

контрольних. 

Аналіз змін, що відбулися в розподілі учнів за рівнями сформованості 

діяльнісного компонента НПК, дозволив встановити, що: кількість учнів з 

додатними зрушеннями в експериментальних групах на 10 більша за 

кількість учнів з такими змінами у контрольних групах; кількість учнів з 

нульовими зрушеннями в експериментальній і контрольній вибірках 

порівняно з іншими видами зрушень максимальна і становить (101 і 98); 

кількість учнів з від’ємними зрушеннями у експериментальних групах на 10 

менша ніж у контрольних. 
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Характер змін в особистісному компоненті НПК, аналогічний до двох 

попередніх і свідчить про підвищення результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів експериментальних класів порівняно з контрольними.  

У цілому підвищення рівнів сформованості НПК учнів експериментальних 

класів підтверджується більшою кількість кількістю учнів з позитивними 

змінами і меншою кількістю учнів з від’ємними змінами в рівнях 

сформованості НПК порівняно з контрольними класами.  

Для статистичного обґрунтування встановлених змін скористаємося G-

критерієм знаків. За алгоритмом його застосування [205], наведеним у 

додатку, достовірними чи не достовірними є виявлені зрушення в рівнях 

сформованості компонентів компетентності і компетентності в цілому 

(табл. 3.9). Емпіричним значенням G-критерію є кількість нетипових 

зрушень (у нашому випадку – від’ємних). Критичне значення критерію 

визначаємо з таблиці V [203] для даного n (n – кількість додатних і від’ємних 

зрушень). Якщо Gемп < Gкр, то типові зрушення (у нашому випадку – додатні) 

можна вважати достовірними, якщо Gемп > Gкр – зрушення недостовірні. 

Таблиця 3.9 
Розрахунок достовірності зростання 

 рівня сформованості компонентів навчально-пізнавальної 
компетентності  в експериментальній і контрольній групах 

Компонент Група n Gемп Gкр, 05,0  Висновок 
Е 48 11 17 Достовірно Когнітивний 
К 33 18 11 Недостовірно 
Е 40 9 14 Достовірно Діяльнісний 
К 30 19 10 Недостовірно 
Е 42 13 15 Достовірно Особистісний 
К 46 19 16 Недостовірно 
Е 47 12 17 Достовірно Навчально-пізнавальна 

компетентність К 40 18 14 Недостовірно 

Як видно з табл. 3.9, для рівня статистичної достовірності 0,05, що є 

достатнім для педагогічних досліджень, зрушення в бік зростання рівня 

сформованості компонентів НПК учнів експериментальної групи є 

достовірними за трьома критеріями і компетентністю в цілому. У 

контрольній групі зрушення за цими ж показниками є недостовірними. 
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Аналогічно до вищевикладеного визначено достовірність додатних 

зрушень у компонентах предметної (ПК), інформаційної (ІК) та здоров’я-

збережувальної (ЗЗК) компетентностей. Робота здійснювалась у такій 

послідовності: 1) визначення розподілів учнів за рівнями сформованості 

компонентів кожного виду компетентності і компетентності в цілому на 

початку та в кінці експерименту, аналіз виявлених зрушень; 2) статистичне 

обґрунтування одержаних результатів.  

Результати дослідження рівня сформованості ПК учнів представлені в 

табл. 3.10, 3.11. 

Таблиця 3.10 
Порівняльна таблиця розподілів учнів контрольної і експериментальної 

груп за рівнями сформованості предметної  компетентності та її 
компонентів  на початку та в кінці експерименту 

Рівень 
Компонент 

Група Етап    Низький Середній Достатній 

до  35 (24,8 %) 88 (62,4 %) 18 (12,8 %) 
після 25 (17,7 %) 92 (65,3 %) 24 (17,0 %) 

Е 

різниця -10 (7,1 %) + 4 (2,9 %) + 6 (4,2 %) 
до 37 (26,8 %) 85 (61,6 %) 16 (11,6 %) 
після 34 (24,6 %) 88 (63,8 %) 16 (11,6 %) 

Когнітивний К 

різниця -3 (2,2 %) + 3 (2,2 %) 0 
до 41 (29,1 %) 90 (63,8 %) 10 (7,1 %) 
після 30 (21,3 %) 89 (63,1 %) 22 (15,6 %) 

Е 

різниця -11 (7,8 %) -1 (0,7 %) + 12 (8,5 %) 
до 45 (32,6 %) 84 (60,9 %) 9 (6,5 %) 
після 42 (30,4 %) 85 (61,6 %) 11 (8 %) 

Діяльнісний К 

різниця - 3 (2,2 %) +1 (0,7 %) +2 (1,5 %) 
до 34 (24,1 %) 95 (67,4 %) 12 (8,5 %) 
після 21 (15 %) 96 (68 %) 24 (17 %) 

Е 

різниця - 13 (9,1 %)  +1 (0,6 %) + 12 (8,5 %) 
до 33 (23,9 %) 94 (68,1 %) 11 (8 %) 
після 32 (23,2 %) 95 (68,8 %) 11 (8 %) 

Особистісний К 

різниця - 1 (0,7 %) +1 (0,7 %) 0 
до 36 (25,5 %) 89 (63,1 %) 16 (11,4 %) 
після 26 (18,4 %) 92 (65,3 %) 23 (16,3 %) 

Е 

різниця -10 (7,1 %) +3 (2,2 %) +7 (4,9 %) 
до 37 (26,8 %) 89 (64,5 %) 12 (8,7 %) 
після 36 (26,1 %) 89 (64,5 %) 13 (9,4 %) 

Предметна  
компетентність К 

різниця -1 (0,7 %) 0 +1 (0,7 %) 

Аналіз змісту табл. 3.10 дозволив встановити, що: на початку 

експерименту найбільше учнів і в контрольній, і в експериментальній групах 
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мали низький рівень сформованості діяльнісного компонента ПК (відповідно 

29,1 % і 32,6 %); найсуттєвіші зміни в експериментальній групі відбулися в 

діяльнісному та особистісному компонентах ПК, найменші – в когнітивному 

(кількість учнів із достатнім рівнем їх сформованості зросла відповідно на  

8,5 %, 8,5 % і 4,2%); у контрольній групі зміни варіюють від 0 до 2,2 %. 

Таблиця 3.11 

Розрахунок достовірності зростання 
 рівня сформованості предметної компетентності та її компонентів  в 

експериментальній і контрольній групах  
Зрушення Компонент Гру-

па + - нульові 

n Gемп Gкр  
05,0

 

Висновок  про 
достовірність 

зростання  
Е 24 8 109 32 8 10 Достовірно Когнітивний 
К 15 12 111 27 12 8 Недостовірно 
Е 30 7 104 37 7 13 Достовірно Діяльнісний 
К 15 10 113 25 10 7 Недостовірно 
Е 31 6 104 37 6 13 Достовірно Особистісний 
К 11 10 117 21 10 6 Недостовірно 
Е 23 6 112 29 6 9 Достовірно Предметна 

компетентність К 13 11 114 24 11 7 Недостовірно 

Порівняння змін, що відбулися в рівнях сформованості когнітивного, 

діяльнісного та особистісного компонентів ПК (табл. 3.11) виявило, що 

 кількість позитивних зрушень в експериментальній групі більша 

відповідно на 9, 15 і 20, кількість від’ємних  – менша відповідно на 4, 3 і 4; 

 зрушення рівня сформованості компонентів ПК відсутні в найбільшої 

кількості учнів, і експериментальній групі вона менша: на 2 – когнітивний 

компонент, на 9 – діяльнісний, на 13 – особистісний; 

 характер змін, що відбулися в рівні сформованості ПК учнів у цілому, 

аналогічний до змін у її компонентах і свідчить про зростання рівня 

сформованості даної компетентності в учнів експериментальних класів;  

 достовірність позитивних зрушень у рівнях сформованості ПК учнів та її 

компонентів доведена за допомогою G-критерію знаків. 

У табл. 3.12 і 3.13 наведено результати дослідження рівня сформованості 

інформаційної компетентності (ІК) учнів контрольної і експериментальної груп. 
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Таблиця 3.12 
Порівняльна таблиця розподілів учнів контрольної і експериментальної 

груп за рівнями сформованості інформаційної компетентності та її 
компонентів на початку та в кінці експерименту 

Рівень 
Компонент 

Група Етап    Низький Середній Достатній 

до  35 (24,8 %) 95 (67,4 %) 11 (7,8 %) 
після 22 (15,6 %) 93 (66 %) 26 (18,4 %) 

Е 

різниця -13 (9,2 %) -2 (1,4 %) +15 (10,6 %) 
до 36 (26,1 %) 91 (65,9 %) 11 (8 %) 
після 36 (26,1 %) 87 (63 %) 15 (10,9 %) 

Когнітивний К 

різниця 0 -4 (2,9 %) +4 (2,9 %) 
до 39 (27,7 %) 91 (64,5 %) 11 (7,8 %) 
після 25 (17,7 %) 78 (55,3 %) 38 (27 %) 

Е 

різниця -14 (10 %)  -13 (9,2 %)  +17(19,2 %) 
до 37 (26,8 %) 87 (63 %) 14 (10,2 %) 
після 38 (27,5 %) 81 (58,7 %) 19 (13,8 %) 

Діяльнісний К 

різниця +1 (0,7 %) -6 (4,3 %) +5 (3,6 %) 
до 31 (22 %) 94 (66,7 %) 16 (11,3 %) 
після 19 (13,5 %) 96 (68 %) 26 (18,5 %) 

Е 

різниця -12 (8,5 %) +2 (1,3 %) + 10 (7,2 %) 
до 32 (23,2 %) 92 (66,7 %) 14 (10,1 %) 
після 36 (26,1 %) 85 (61,6 %) 17 (12,3 %) 

Особистісний К 

різниця +4 (2,9 %) -7 (5,1 %) +3 (2,2 %) 
до 34 (24,1 %) 93 (66 %) 14 (9,9 %) 
після 19 (13,5 %) 90 (63,8 %) 32 (22,7 %) 

Е 

різниця -15 (10,6 %) -3 (2,2 %) +18 (12,8 %) 
до 34 (24,6 %) 90 (65,2 %) 14 (10,2 %) 
після 33 (24 %) 87 (63 %) 18 (13 %) 

Інформаційна  
компетентнісь К 

різниця -1 (0,6 %) -3 (2,2 %) +4 (2,8 %) 

Таблиця 3.13 
Розрахунок достовірності зростання 

 рівня сформованості інформаційної компетентності та її компонентів  
 в експериментальній і контрольній групах  

Зрушення Компонент Гру-
па + - нульові 

n Gемп Gкр  
05,0  

Висновок     

Е 40 12 89 52 12 19 Достовірно Когнітивний 
К 20 16 102 36 16 12 Недостовірно 
Е 47 6 88 53 6 19 Достовірно Діяльнісний 
К 18 14 106 32 14 10 Недостовірно 
Е 31 5 105 36 5 12 Достовірно Особистісний 
К 14  15 109 29 15 9 Недостовірно 
Е 39 6 96 45 6 16 Достовірно Інформаційна 

компетентність К 20 15 103 35 15 12 Недостовірно 

Порівняльний аналіз результатів експерименту, представлених у 

табл. 3.12, дає підстави для висновків, що: на початку експерименту в обох 

групах виявлено найнижчий рівень сформованості діяльнісного компонента 
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ІК (на низькому рівні 27,7 % учнів експериментальної і 26,8 % учнів 

контрольної групи); за цим же показником відбулися найбільші зрушення (на 

19,2 % в експериментальній групі); найменше зрушень виявлено в розподілі 

особистісного компонента компетентності (на достатньому рівні збільшення 

на 7,2 %); у розподілі учнів контрольної групи суттєвих змін не відбулося. 

Аналіз змісту табл. 3.13 засвідчив характер змін та їх достовірність:  

 кількість додатних зрушень в експериментальній групі більша на 20, 

29, 17 і 19 відповідно в когнітивному, діяльнісному, особистісному 

компонентах і ІК цілому, а від'ємних – менша (на 4, 8, 10, 9), що свідчить про 

підвищення результатів роботи учнів із різними джерелами та видами 

інформації в експериментальній групі; 

 нульових зрушень виявлено найбільше, і в порівнянні з їх кількістю 

відмінності між експериментальною та контрольною групою є менш 

суттєвими, в експериментальній групі їх виявлено менше на 13 (когнітивний 

компонент), 18 (діяльнісний), 3 (особистісний) і 7 (ІК в цілому); 

 застосування G-критерію знаків підтвердило достовірність позитивних 

зрушень лише в експериментальній групі. 

У табл. 3.14 і 3.15 висвітлено результати педагогічного експерименту з 

формування в учнів ЗЗК за розробленою методикою.  

Таблиця 3.14 
Порівняльна таблиця розподілу учнів контрольних і експериментальних 

класів за рівнями сформованості з здоров’язбережувальної 
компетентності та її компонентів  на початку і в кінці експерименту 

Рівень 
Компонент 

Група Етап    Низький Середній Достатній 

до  39 (27,6 %) 85 (60,3 %) 17 (12,1 %) 
Після 20 (14,2 %) 90 (63,8 %) 31 (22,0 %) 

Е 

різниця -19 (13,4 %) +5 (3,5 %) +14 (9,9 %) 
До 40 (29,0 %) 79 (57,2 %) 19 (13,8 %) 
Після 32 (23,2 %)  86 (62,3 %) 20 (14,5 %) 

Когнітивний 

К 

різниця -8 (5,8 %) +7 (5,1 %) +1 (0,7 %) 
До 37 (26,2 %) 84 (59,6 %) 20 (14,2 %) 
Після 21 (15,0 %) 91 (64,5 %) 29 (20,5 %) 

Е 

різниця -16 (11,2 %) +7 (4,9 %) +9 (6,3 %) 
До 35 (25,4 %) 83 (60,1 %) 20 (14,5 %) 
Після 32 (23,2 %) 85 (61,6 %) 21 (15,2 %) 

Діяльнісний 

К 

різниця -3 (2,2 %) +2 (1,5 %) +1 (0,7 %) 



 

 

170 

Продовження табл. 3.14 
Рівень 

Компонент 
Група Етап    Низький Середній Достатній 

До 23 (16,3 %) 85 (60,3 %) 33 (23,4 %) 
Після 17 (12,1 %) 78 (55,3 %) 46 (32,6 %) 

Е 

різниця -6 (4,2 %) -7 (5 %) + 13 (9,2 %) 
До 26 (18,8 %) 82 (59,4 %) 30 (21,8 %) 
Після 24 (17,4 %) 82 (59,4 %) 32 (23,2 %) 

Особистісний 

К 

різниця -2 (1,4 %) 0 +2 (1,4 %) 
До 36 (25,5 %) 87 (61,7 %) 18 (12,8 %) 
Після 19 (13,5 %) 87 (61,7 %) 35 (24,8 %) 

Е 

різниця -17 (12,0 %) 0 + 17 (12,0 %) 
До 32 (23,2 %) 88 (63,8 %) 18 (13,0 %) 
Після 30 (21,8 %) 83 (60,1 %) 25 (18,1 %) 

Здоров’язбе-
режувальна  
компетентнісь 

К 

різниця -2 (1,4 %) -5 (3,7 %) + 7 (5,1 %) 

Аналіз результатів експерименту (табл. 3.14) засвідчив, що на початку 

експерименту виявлено найнижчий рівень сформованості когнітивного 

компонента ЗЗК учнів обох груп (низький рівень – 27,6 % і 29,0 %); 

упровадження розробленої методичної системи забезпечило зростання рівня 

сформованості даного компонента (достатній рівень – на 9,9 %), а також 

особистісного компонента (на 9,2 %). 

Таблиця 3.15 
Розрахунок достовірності зростання 

 рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності та її 
компонентів  в експериментальній і контрольній групах  

Зрушення Компонент Група 

+ - нульові 

n Gемп Gкр  
05,0  

Висновок     

Е 38 6 97 44 6 16 Достовірно Когнітивний 
К 23 14 101 37 14 13 Недостовірно 
Е 29 5 107 34 5 11 Достовірно Діяльнісний 
К 20 16 102 36 16 12 Недостовірно 
Е 25 6 110 31 6 10 Достовірно Особистісний 
К 16 12 110 28 12 8 Недостовірно 
Е 40 6 95 46 6 16 Достовірно Здоров’язбере-

жувальна ком-
петентність 

К 18 10 110 28 10 8 Недостовірно 

Зміст табл. 3.15 дає підстави для висновків про зміни, що відбулися в 

результаті впровадження розробленої методичної системи. У когнітивному 

компоненті більше додатних зрушень виявлено в експериментальній групі (у 

порівнянні з контрольною більше на 15), від'ємних і нульових зрушень у даній 

групі менше відповідно на 8 і 4. Характер змін у діяльнісному, особистісному 
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компонентах і ЗЗК в цілому є аналогічним і підтверджує підвищення рівня 

здоров’язбережувальної діяльності учнів експериментальних класів у 

порівнянні з контрольними. Застосування критерію знаків підтвердило 

достовірність позитивних зрушень лише в експериментальній групі. 

Для визначення ступеня ефективності впровадженої методичної системи 

на формування різних компонентів компетентності порівняємо емпіричні та 

критичні параметри G-критерію. Там, де різниця між значеннями Gемп  і Gкр 

буде більшою – результат кращий (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 
Зведена таблиця критичних та емпіричних значень G-критерію 

Компетентність Компонет Gемп Gкр Gкр  - Gемп 
Когнітивний 11 17 6 
Діяльнісний  9 14 5 

Навчально-пізнавальна 

Особистісний 13 15 2 
Когнітивний 8 10 2 
Діяльнісний  6 13 7 

Предметна 

Особистісний 7 13 6 
Когнітивний 12 19 7 
Діяльнісний  6 19 13 

Інформаційна 

Особистісний 5 12 7 
Когнітивний 6 16 10 
Діяльнісний  5 11 6 

Здоров’язбережувальна 

Особистісний 6 10 4 

Аналіз змісту таблиці дає підстави для з’ясування ступеня ефективності 

розробленої й упровадженої методичної системи формування предметної та 

ключових компетентностей та їх компонентів, а також дозволяє дійти висновку: 

 упровадження елективного курсу «Саморобні фізичні прилади» зумовило 

найсуттєвіші зрушення саме в діяльнісних компонентах інформаційної та 

предметної компетентностей; 

 доповнення змісту програмового матеріалу інформацією здоров’я-

збережувального спрямування, а також упровадження елективного курсу 

«Магнітне поле та здоров’я людини» забезпечило найбільший вплив на 

формування здоров’язбережувальної компетентності; 

 найменшого впливу зазнав особистісний компонент компетентностей, що 

вимагає детального вивчення причин такого становища та врахування в 
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подальшій діяльності. 

Усе вищевикладене є підставою для твердження, що статистично 

доведена достовірність позитивних зрушень рівня сформованості предметної 

і ключових компетентностей учнів основної школи в експериментальній 

групі і відсутність таких зрушень у контрольній групі свідчать про 

ефективність розробленої і впровадженої в навчальний процес методичної 

системи формування предметної і ключових компетентностей учнів основної 

школи у процесі вивчення електромагнітних явищ. Результати експерименту 

довели основні положення гіпотези дослідження. 

Основні положення підрозділу висвітлені в публікаціях автора [130, 281]. 

Висновки до розділу 3 

Організація педагогічного експерименту з виявлення ефективності 

впровадження методичної системи формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних 

явищ здійснювалась за класичною моделлю і включала чотири етапи 

(констатувальний, пошуковий, формувальний, аналітичний). 

Підготовка вчителів до впровадження методичної системи  формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи під час 

вивчення електромагнітних явищ у практику навчання фізики полягала в 

ознайомленні їх із особливостями організації процесу формування даних видів 

компетентностей учнів (під час обласних заходів, співбесід, консультацій), а 

також у забезпеченні їх методичними та дидактичними матеріалами.  

Результати формувального етапу експерименту засвідчили статистичну 

достовірність впливу розробленої методичної системи формування ключових і 

предметних компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ на рівень сформованості всіх компонентів фізичної, 

навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної компетент-

ностей в експериментальній групі. У компонентному розрізі найсуттєвіші 

зрушення виявлені в діяльнісному компоненті предметної та інформаційної, а 

також у когнітивному компоненті здоров’язбережувальної компетентностей. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоноване нове 

розв’язання наукової проблеми підвищення якості навчання учнів фізики в 

умовах переходу на нові показники (компетентності). Результати 

теоретичного дослідження і педагогічного експерименту дають змогу 

зробити наступні висновки: 

1. Перехід на нові показники якості фізичної освіти вимагає 

переосмислення існуючих підходів до навчання фізики. За цих підстав 

проблема формування предметної і ключових компетентностей учнів є 

актуальною для теорії та практики навчання фізики.  

За новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти 

предметні компетентності формуються засобами конкретного предмета, а 

ключові мають загальногалузевий зміст і формуються під час вивчення 

навчальних дисциплін, що входять до певної галузі знань. На основі аналізу 

визначення поняття «компетентність» з’ясовано його істотні характеристики: 

особистісну та соціальну зумовленість, інтегративний характер, системність; 

готовність і здатність особистості до діяльності, що ґрунтується на знаннях, 

уміннях, навичках, соціальному досвіді, і дає змогу ефективно розв’язувати 

конкретні завдання. 

Будучи складним інтегративним утворенням, компетентність включає: 

когнітивний (знання); діяльнісний (уміння, навички, досвід діяльності); 

особистісний (мотиви, емоції, цінності, особистісне ставлення, навички 

самоорганізації, рефлексія) компоненти. Така структура зберігається для всіх 

видів компетентностей, зокрема і для предметної, навчально-пізнавальної, 

інформаційної, здоров’язбережувальної. 

2. Обґрунтовано, що методологічною основою процесу формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи має бути 

системний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, аксіологічний 

підходи.  

Системний підхід дозволяє розглядати методичну систему формування 
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предметної і ключових компетентностей учнів основної школи як сукупність 

структурних компонентів (цільового, змістового, технологічного), визначати 

їх функції, а також встановлювати результативність навчання учнів фізики 

через реалізацію системно-структурного, системно-логічного та системно-

функціонального підходів до вивчення навчального матеріалу, навчити 

школярів визначати елементи фізичних знань, бачити аналогії в їх структурі, 

розуміти доцільність застосування алгоритмів системного засвоєння кожного 

елемента в структурі фізичного знання.  

Особистісно-діяльнісний підхід дає можливість визначати особливості 

організації навчального процесу, орієнтованого на формування предметної і 

ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 

електромагнітних явищ, зокрема, встановити, що особистісно орієнтоване 

навчання ґрунтується на принципах особистісного цілепокладання учня, 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії, міжпредметних основ освітнього 

процесу, продуктивності і ситуативності навчання, освітньої рефлексії та 

рефлексивного усвідомлення учня. 

Компетентнісний підхід виділяє в діяльності вчителя такий аспект, що 

пов'язаний з формуванням готовності учня, яка включає мотиваційну, 

когнітивну і діяльнісну складові, до набуття і застосування нових знань і 

вмінь  з фізики. 

Аксіологічний підхід визначає перелік цінностей, що входять до 

структури особистісних компонентів фізичної, навчально-пізнавальної, 

інформаційної та здоров’язбережувальної компетентності учнів; встановлює 

умови, за яких навчальна інформація може стати цінною для учнів; з’ясовує 

особливості методики формування ціннісного ставлення учнів до знань та 

процесу їх набуття. 

3.  Розроблена модель організації процесу вивчення електромагнітних 

явищ, орієнтованого на формування в учнів основної школи предметної і 

ключових компетентностей, ґрунтується на нормативній базі, психолого-

педагогічних засадах, враховує вимоги системного, особистісно-
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діяльнісного, компетентнісного та аксіологічного підходів і включає 8 блоків 

(нормативний, методологічний, цільовий, змістовий, технологічний, 

критеріально-рівневий, результативний та блок педагогічних умов). З них три 

(цільовий, змістовий та технологічний) представляють методичну систему 

формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у 

процесі вивчення електромагнітних явищ.  

Цільовий компонент визначає стратегію формування предметної, 

навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної 

компетентностей учнів у процесі вивчення електромагнітних явищ через 

вплив на структурні компоненти (когнітивний, діяльнісний, особистісний) 

цих компетентностей.  

Змістовий компонент розкриває способи розширення варіативної 

частини змісту фізичної освіти, яка може здійснюватися за рахунок введення 

елементів знань прикладного змісту, а також вивчення елективних курсів 

(«Магнітне поле та здоров’я людини», «Саморобні фізичні прилади»).   

Технологічний компонент методичної системи включає методи, форми і 

засоби навчання фізики, до провідних включено: самостійну роботу; 

словесні, ілюстративні й практичні методи навчання; проблемний, 

евристичний і дослідницький метод, метод проектів, які покладені в основу 

відповідних технологій навчання фізики. Серед форм організації навчальної 

діяльності виділено індивідуальну, групову, урок, тренінг, позакласні форми 

(МАН, форум). У межах зазначених форм і методів розроблено навчально-

пізнавальні завдання, орієнтовані на розвиток компонентів предметної і 

ключових компетентностей, завдання на перекодування інформації; розвиток 

уваги і операційної складової мислення; мовну інтерпретацію вивченого 

матеріалу; словникову роботу; розробку опорного конспекту, складання 

структурно-логічних схем і заповнення таблиць фізичних величин; 

визначення характеристик вимірювальних приладів за їх схематичними 

зображеннями; повторення теоретичного матеріалу на основі відтворення 

опорних конспектів; відтворення теоретичного матеріалу за узагальненими 
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планами, аналіз практичних життєвих ситуацій та способів їх розв’язання; 

складання плану виконання завдань, навчальних проектів; оцінювання 

відповідей однокласників тощо. До засобів навчання увійшли вербальні, 

наочні, спеціальні й технічні (комп’ютер, мультимедійна дошка, проектор, 

DVD-програвач, цифрова камера, мобільний телефон). 

Педагогічні умови впровадження методичної системи включають: 

підготовку вчителя до організації компетентнісно орієнтованого процесу 

навчання фізики; наявність відповідного матеріально-технічного 

забезпечення; моніторинг рівня навчальних досягнень учнів у контексті 

компетентнісного виміру. Забезпечення цих вимог представлено в 

методичному посібнику [136]. 

4. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності впровадження 

методичної системи формування предметної і ключових компетентностей 

учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ 

здійснювалась із застосуванням у експериментальних класах підготовлених 

методичних матеріалів. Розроблений критеріально-рівневий апарат, що 

охоплює три критерії (когнітивний; діяльнісний, особистісний), передбачав 

можливість визначення розподілів учнів контрольних і експериментальних 

груп за трьома рівнями сформованості кожного компонента компетентності 

(низький, середній, достатній). У ході педагогічного експерименту 

встановлено зростання рівня сформованості зазначених компетентностей в 

учнів експериментальних класів порівняно з контрольними. Зокрема, 

кількість учнів, що мають достатній рівень сформованості фізичної, 

навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’язбережувальної 

компетентностей, зросла відповідно на 4,9%, 9,9%, 12,8%, 12%, що 

підтверджує достовірність одержаних результатів в експериментальній групі  

і висунуту гіпотезу.  

Статистична достовірність позитивних змін у станах сформованості 

предметної, навчально-пізнавальної, інформаційної та здоров’я-

збережувальної компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення 
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електромагнітних явищ доведена на основі порівняння критичного та 

емпіричних значень G-критерію для експериментальних і контрольних груп 

наприкінці експерименту. 

Проведення формувального експерименту підтвердило: доцільність 

проектування методичної системи формування предметної і ключових 

компетентностей учнів у процесі вивчення електромагнітних явищ на засадах 

системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного та аксіологічного 

підходів; доцільність організації навчального процесу з фізики, 

орієнтованого на формування компетентностей учнів та виділення в їх 

структурі трьох компонентів; вплив педагогічних умов на результативність 

формування в учнів основної школи предметної і ключових 

компетентностей.  

Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні 

методики формування особистісного компоненту компетентностей учнів; 

забезпеченні наступності в реалізації компетентнісного підходу до навчання 

фізики в основній і старшій школі; розробці методики формування 

компетентностей учнів старшої школи у процесі навчання фізики; створенні 

матеріально-технічного забезпечення компетентнісного підходу в навчанні 

фізики. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методичне забезпечення процессу формування предметної і ключових 

компетентностей учнів основної школи під час  вивчення 

електромагнітних явищ 

Додаток А.1 

Пам’ятки для учнів 

Пам’ятка № 1 «Поради щодо роботи з текстовою інформацією» 

1. Прочитайте назву тексту, уявіть, про що повинна йти мова в ньому. 

2. Прочитайте текст і визначте, про що в ньому розповідається (про 

фізичне тіло, фізичне явище, фізичний дослід, науковий факт, закон, 

теорію, практичне застосування положень теорії або закону). 

3. Згадайте, що потрібно знати про ці елементи фізичних знань. 

4. Поставте відповідні запитання до тексту і пошукайте відповіді до них.  

5. Проаналізуйте отриману інформацію з позиції повноти висвітлення 

проблеми, чіткості та переконливості викладу тощо. 

6. Якщо відповідь на будь-яке запитання відсутня, запитайте вчителя або 

пошукайте необхідні відомості в іншому джерелі. 

7. Виділіть незрозумілі слова і з’ясуйте їх значення. 

8. Прочитайте ще раз текст, розділіть його на частини та дайте їм назву. 

9. Порівняйте назви кожного блоку з тим, що плануєте розглядати як 

об’єкт. 

10. Найголовніші думки порівняйте з тими, що визначили автори 

підручника, запишіть їх у зошит. 

11. Ознайомтеся з питаннями до тексту і дайте на них відповідь. 

12. Якщо виникли утруднення, прочитайте текст ще раз і спробуйте 

знайти відповідь на запитання [264]. 
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Пам’ятка № 2 «Вимоги до оформлення паспорта електроскопа» 

1. Призначення фізичного приладу. 

2. Схема фізичного приладу. 

3. Яке явище покладене в основу конструкції фізичного приладу. 

4. Принцип дії фізичного приладу. 

5.  Техніка безпеки. 

 

Пам’ятка № 3 «Інструкція щодо пошуку інформації в мережі Інтернет» 

Пошук інформації в Інтернеті здійснюється двома способами: за 

допомогою адреси URL або за допомогою пошукових систем. 

І спосіб. Найшвидший і простий, якщо знаєте ім’я www-документа 

(URL-адреса). Для виклику www-документа, що містить потрібну вам 

інформацію, достатньо дати команду: (ввести URL-адресу в полі Адреса ). 

ІІ спосіб дозволяє знайти будь-яку потрібну вам інформацію. Для 

одержання інформації щодо предмета пошуку слід використовувати 

пошукові машини. Пошук на таких машинах здійснюється за допомогою 

спеціально розроблених програм. Приклади деяких пошукових машин: 

google.com.ua, rambler.ru, meta.ua, yandex.ru тощо. 

Формування запиту до пошукових машин 

1. Пошук за одним словом у більшості випадків призводить до формування 

величезного списку веб-сторінок, на яких воно зустрічається. Наприклад, 

пошук за словом ФІЗИКА за допомогою google.com.ua дає 29 400 000  

сторінок з цим словом.   

2. Для ефективного пошуку за кількома ключовими словами потрібні 

спеціальні вказівки, які дозволяють зв’язати окремі слова між собою.   

3. Кожна пошукова система має свою власну мову запитів, тому доцільно 

переглянути сторінку із довідковою інформацією про методи здійснення 

пошуку. 

Пам’ятка  № 4 «Аналіз інформації» 

Аналізуючи та відбираючи інформацію, необхідно з’ясувати наступне:  
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 наукові чи побутові факти викладено;  

 характер інформації (ознайомлення, пояснення, коментар);  

 наявність джерел, на які посилається автор;  

 достовірність, повнота (для оцінки достовірності рекомендуємо порівняти 

факти з відомостями, викладеними в підручниках, довідниках, 

періодичних науково-популярних виданнях).  

 

Пам’ятка № 5 «Як готувати доповідь, реферат» 

1. Продумайте тему, загалом визначте її зміст, складіть план. 

2. Складіть список літератури; читаючи її, виписуйте все, що слід включити 

в роботу. 

3. Доробіть план, проти кожного пункту позначте, з якої книги слід узяти 

матеріал. 

4. У вступі до роботи розкрийте значення її теми. Послідовно розкрийте всі 

передбачені планом питання, обґрунтуйте, підкріпіть прикладами.  

5. Висловіть своє особисте ставлення до теми. 

6. Наприкінці роботи обов’язково зробіть узагальнюючі висновки. 

 

Пам’ятка № 6 «Усвідомлення інформації, представленої у вигляді 

фізичного досліду» 

1. Визначте: обладнання та матеріали, які використовуються; призначення  

вимірювальних приладів. 

2. Після повідомлення вчителя про мету демонстрації, сформулюйте 

гіпотезу про її результати. 

3. Спостерігаючи за дослідом, зазначте: фізичні процеси, що відбуваються; 

які фактори їх зумовлюють; який характер залежності між фізичними 

величинами. 

4. Наведіть приклади таких процесів (явищ) у природі, побуті, техніці. 

5. Визначте, яку нову для вас інформацію ви одержали з побаченого. 

6. Сформулюйте висновок. 
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Рис. А.1. Апарат АФ-3-1 

Додаток А.2. 

Методична розробка віртуальної екскурсії з фізики для учнів 9-го класу 

Тема: Електрика та магнетизм у медицині або Екскурсія до 

фізіотерапевтичного кабінету 

Мета: 

 закріпити та узагальнити знання учнів про електричні та магнітні явища, 

можливості їх застосування для лікування та профілактики захворювань; 

 розвивати  інтерес до фізики, усвідомлення життєвої необхідності знань;  

 виховувати бережне ставлення до власного здоров’я та здоров’я тих, хто  

оточує. 

Тип: урок-віртуальна екскурсія. 

Обладнання: фотографії та довідкові матеріали про сучасні фізіотерапевтичні 

прилади, презентація, картки-завдання для учнів.  

Хід заняття 

І. Організаційна частина 

Ознайомлення учнів із метою та завданнями заняття.  

У процесі роботи кожен із учнів повинен заповнити таблицю: 

№  Назва приладу Чинник, який діє  Призначення 
    
    
ІІ. Віртуальна екскурсія 

Огляд обладнання та заповнення таблиці. 

1. Апарат для франклінізації та аеройонотерапії АФ-3-1. 

Призначений для лікування постійним 

електричним полем, тихим електричним розрядом 

і потоком негативних йонів. Показання: 

функціональні порушення нервової системи, 

гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, рани, що 

повільно заживають, трофічні язви. 

2. Аппарат для УВЧ-терапії УВЧ-80-3 призначений для лікувального 
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Рис. А.2. УВЧ-80-3 

 
Рис. А.4 МІТ-ЕФ2 

 
Рис. А.5. ПОТОК-01М 

 
Рис. А.6. Іскра-1 

 
Рис. А 3. Ампліпульс-5 

впливу електромагнітним полем УВЧ при запальних і інших захворюваннях 

в умовах фізіотерапевтичних кабінетів.  

 

3. Ампліпульс-5. Призначений для лікування впливом змінних струмів 

звукової частоти. Використовується при лікуванні: захворювань 

периферійної нервової системи з больовими явищами; захворювань нервової 

системи з вегетосудинними порушеннями та трофічними розладами; 

гіпертонічної хвороби; захворювань органів травлення, функціональних 

розладів підшлункової залози, виразкової хвороби; порушень жирового 

обміну, цукрового діабету; захворювань органів дихання. 

4. Апарат для електролікування двоканальний «МІТ-ЕФ2» 

застосовується для виконання електрофорезу або інших варіантів 

електролікування імпульсним або постійним електричним струмом. 

Лікарський електрофорез – це поєднання одночасного впливу на хворого 

електричним струмом і певною лікарською речовиною, що вводиться в 

тканини за допомогою струму. Для електрофорезу використовують 

препарати, які в електричному полі не втрачають 

свої фармакологічні властивості. 

 5. ПОТОК-01М. Апарат для гальванізації та 

електрофорезу, призначений для впливу постійним 

струмом на організм людини з лікувальною і 

профілактичною метою, а також для проведення 

лікарського електрофорезу в умовах клініки і 

стаціонару. 

6. Іскра-1. Апарат для дарсонвалізації.   

Чинними факторами місцевої дарсонвалізації є: електромагнітні коливання, 
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Рис. А.9. DIMAP 

D2000 
 

 
Рис. А.7. ЕС-10-05 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. А.8. Алімп-1 

високовольтні іскрові розряди, деякою мірою озон і окиси азоту. 

Дарсонвалізація – найдавніший метод високочастотної електротерапії, 

уперше запропонований у 1891 році.  Назва методу походить від імені автора 

– французького фізика, фізіолога та лікаря Ж. Дарсонваля. Дарсонвалізація 

дає можливість покращити кровообіг, активізувати обмінні процеси в 

організмі.   

 7. Апарат для терапії електросном ЕС-10-5. 

Апарат для терапії електросном ЕС-10-5 

призначений для лікувальної дії на кору головного 

мозку імпульсним струмом низької частоти. 

Застосовується для терапії в педіатрії, у шкірній 

клініці, у гінекології, при лікуванні нервово-

психічних захворювань, а також у хірургічній практиці. Апарат забезпечує 

генерацію імпульсів струму низької частоти прямокутної форми в 

безперервному режимі роботи. В апараті є установка частоти електричних 

коливань від 5 до 160 Гц. Ці коливання підводяться 

до електродів маски, які накладаються на область 

очних ямок і потиличну частину голови.   

8. Алімп-1. Апарат для лікування імпульсним 

магнітним полем.  Низькочастотне магнітне поле 

сприяє посиленню гальмівних процесів у центральній 

нервовій системі (поліпшує загальний стан, сон, зменшує дратівливість), 

покращує кровопостачання тканин, прискорює репаративну регенерацію і 

загоєння ран. Застосування: захворювання суглобів, хребта, захворювання 

серцево-судинної системи, неврологічні захворювання. 

9. DIMAP D2000. Електробіологічна установка для 

генерування магнітних полів низької частоти. 

Застосування: ревматичні болі; чутливість на зміну 

погоди; підвищений кров’яний тиск; порушення 

капілярного кровообігу; нервові розлади; швидке 
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стомлення; застуда; екзема; для швидкого загоєння ран; відновлення слуху; 

неврози; розсіяний склероз; остеопороз; ревматизм; ревматичний біль у 

суглобах; артроз; артрит; гіпотонія; загальні болі; мігрень; спортивні травми.  

ІІІ. Заповнення таблиці. Обговорення її змісту 

ІV. Підведення підсумків 

 

Додаток А.3 

Методична розробка уроку-тренінгу розв’язування задач із фізики 

Тема: Розрахунок простих електричних кіл. Розв’язування задач 

Мета:  

 закріпити знання учнів про закони послідовного та паралельного  

з’єднання провідників, удосконалити навички розв’язування задач на 

розрахунок електричних кіл зі змішаним з’єднанням провідників, 

формувати навички самостійної навчальної діяльності на уроці; 

 розвивати вміння аналізувати умову задачі та хід її розв’язування, 

працювати в команді; 

 виховувати толерантність, повагу до товаришів. 

 

Тип: урок формування вмінь та навичок. 

Форма проведення: урок-тренінг. 

Обладнання та матеріали: аркуші паперу (А2, А3) та маркери різного 

кольору, картки для контролю роботи в групі. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Оголошення теми, мети та плану проведення уроку.  

Поділ на групи (3–4 учні). У кожній з груп визначаються тренери-

консультанти, які керують роботою і визначають правильність того чи 

іншого кроку під час розв’язування задачі. 
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ІІ. Актуалізація та повторення знань 

1. Завдання: скласти структурно-логічну схему навчального матеріалу з 

теми «З’єднання провідників» (5 хв.).  

Схеми виконуються маркерами на ватмані і прикріплюються на дошці за 

допомогою магнітів. Одна з груп озвучує зміст своєї схеми, решта учнів 

знайомляться зі схемами, визначають, чого вони на зазначили на своїй (5 хв.). 

2. Міні-тренінг на визначення загального опору кола – № 7.13 [99] 

(7 хв.). 

ІІІ. Тренінг із розв’язування задач на розрахунок електричних кіл (25 хв.) 

Правила роботи в групі під час розв’язування  задачі. 

Кожен із учасників:  

 висловлює власну точку зору стосовно з’єднання  провідників; 

 за необхідності пропонує видозмінену схему; 

 пропонує послідовність дій розрахунку даного кола. 

 

Після обговорення останнього пункту учасники групи виконують письмове 

розв’язування задачі в зошиті, за необхідності звертаються за допомогою до 

тренера-консультанта. 

Тренер-консультант фіксує участь членів групи в розв’язуванні задачі в 

спеціальній картці (0–2 бали за етап), туди й заносяться відповіді (для 

перевірки та оцінювання вчителем). 

Задача №1 Задача № 2 Задача № 3 Прізвище, 
ім’я учня схе-

ма 
розв’я-
зування  

відпо-
відь 

схе-
ма 

розв’я-
зування  

відпо-
відь 

схе-
ма 

розв’я-
зування  

відпо-
відь 

          
          
Задачі для розв’язування: 

№№ 7.29, 7.44,7.45 [99]. 

V. Підведення підсумків уроку (3 хв.). Рефлексія. Оцінювання 
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Додаток А.4 

Сайти для учнів 9-го класу  

1. Довідкового характеру: 

  http://physbugs.ucoz.ru/index/laboratorija/0-16; 

 http://fizika-class.narod.ru/index.htm, 

  http://www.all-fizika.com; 

 http://elementy.ru. 

2. Відеодосліди з теми «Електрика і магнетизм»: 

  http://fizika-class.narod.ru/f3.htm 

3. Віртуальні дослідницькі лабораторії: 

 http://manlab.inhost.com.ua 

4. Зразки дослідницьких робіт учнів: 

 http://physbugs.ucoz.ru/news/kolcevye_magnity/2011-09-04-229 

5. Відеоматеріали з виготовлення саморобних приладів: 

 http://www.youtube.com/watch?v=uqJ7g0GTyl0;  

 http://www.youtube.com/watch?v=uXvUPCnKeC8;  

 http://www.youtube.com/watch?v=xAHB9c-BXwE 

 http://www.youtube.com/watch?v=35e16tZ-lKg 

 http://www.youtube.com/watch?v=8AnGK_ZoD1I 

6. Історія винаходів і відкриття фізичних законів: 

 http://www.chl.kiev.ua/bibliograf/fizika/04.htm 

 http://physbugs.ucoz.ru/blog 

 http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=13. 

7. Он-лайн тестування: 

 http://levenia.com.ua/testuvannya/ 

8. Презентації до уроків:  

 http://urfis2.blogspot.com/p/blog-page_27.html; 

 http://surprisingfiziks.blogspot.com/p/blog-page_7666.html. 

9. Віртуальні екскурсії: http://wiki.ciit.zp.ua/index.php. 
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Додаток А 5.   
Таблиця А.1 

Проект формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи  
під час вивчення підрозділу «Магнітне поле» 

№ з/п Тема уроку Зміст основної (О) і  
додаткової (Д) інформації 

Методи і прийоми 
навчання 

Засоби  Мета 

1. Постійні 
магніти. 
Магнітне поле 
Землі 

ПК (О): магнітне поле, постійні 
магніти, магнітне поле Землі; 
ПК (Д): значення магнітного поля 
для розвитку живих організмів; 
магнітне поле на інших планетах; 
магнітні бурі; 
НПК, ІК: опрацювання текстової 
інформації; 
ЗЗК: вплив поля на людину 

Словесні, 
ілюстративні, 
дослідницькі 
(дослідницьке 
завдання) 

Підручник, 
посібник [136]; 
фізичне 
обладнання для 
проведення 
фронтальних 
дослідів із 
постійними 
магнітами   
 

Ознайомити учнів із поняттям магнітне 
поле; магнітне поле Землі як необхідна 
умова існування життя.  
Планування та виконання 
довгострокового дослідницького 
завдання . 
З’ясувати причини виникнення 
магнітної бурі, вплив полів 
техногенного походження 

2. Взаємодія 
магнітів. 
Магнітна дія 
струму. Дослід 
Ерстеда 

ПК (О): пояси магніту, взаємодія 
магнітів, магнітне поле 
провідника зі струмом; 
НПК, ІК: схематичне зображення 
досліду Ерстеда; 
ЗЗК: джерела магнітного поля в 
приміщенні 

Дослідницькі 
(дослідження 
взаємодії різних 
полюсів магніту, 
впливу провідника 
зі струмом на 
магнітну стрілку 

Підручник, 
посібник [136];  
фізичне обладнан-
ня для проведен-
ня  дослідів із 
постійними 
магнітами   
 

Ознайомити учнів із магнітними 
властивостями електричного струму, 
суттю досліду Ерстеда. Навчити 
планувати експеримент, відбирати 
необхідне обладнання. Вміти виявляти 
техногенні джерела магнітного поля в 
помешканні, уникати їх  впливу 

3. Магнітне поле 
провідника зі 
струмом. 
Магнітне поле 
котушки зі 
струмом 

ПК (О): правило свердлика, 
правило «правої руки» для 
визначення напряму ліній маг-
нітної індукції магнітного поля; 
ПК (Д): застосування магнітного 
поля провідника зі струмом; 
НПК, ІК: застосування правил на 
практиці;  
ЗЗК: магнітне поле в медицині 

Дослідницькі 
(дослідження 
магнітних 
властивостей 
провідника та 
котушки зі 
струмом), 
ілюстративні, 
словесні 

Підручник, 
посібник [136];  
фізичне 
обладнання для 
демонстрації 
магнітного поля 
провідника та 
котушки зі 
струмом 

Сформулювати правило свердлика та 
правило правої руки для визначення 
напряму ліній магнітної індукції, 
навчитись застосовувати його на 
практиці. 
Обстежити прилеглу до будинку 
територію на наявність високовольтних 
ліній електропередач, які є техно-
генним джерелом магнітного поля 
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Продовження табл. А.1 
№ з/п Тема уроку Зміст основної (О) і  

додаткової (Д) інформації 
Методи і прийоми 

навчання 
Засоби  Мета 

4. Електромагні-
ти. 
Лабораторна  
робота № 10. 
Складання най 
простішого 
електромагніту  

ПК (О): принцип дії, будова та 
застосування електромагнітів; 
НПК, ІК: схематичне зображення  
електромагніту, оформлення 
лабораторної роботи; 
ЗЗК: електромагніти в медицині 
(магніти для очей, магнітограма) 

Дослідницькі 
(складання 
електромагніту та  
випробування 
його дії) 

Зошит для 
лабораторних 
робіт, фізичне  
обладнання   

Ознайомити учнів із принципом дії, 
будовою та застосуванням 
електромагнітів у техніці, побуті,  
медицині. 
Розвивати вміння складати прилад за 
схемою, досліджувати його властивості 

5. Дія магнітного 
поля на 
провідник зі 
струмом. 
Електричні 
двигуни 

ПК (О): сила Ампера, правило 
лівої руки для визначення 
напряму сили Ампера 
НПК, ІК: застосування правила 
лівої руки, розв’язування задач за 
рисунками; 
ЗЗК: електричні двигуни як 
техногенні джерела магнітного 
поля 

Словесні, 
ілюстративні, 
дослідницькі 
(дослідження дії 
магнітного поля 
на провідник зі 
струмом: напрям, 
сила) 

Підручник, 
посібник [136]; 
фізичне 
обладнання для 
демонстрації дії 
поля на провідник 
зі струмом, 
модель двигуна  

З’ясувати закономірності дії магнітного 
поля на провідник зі струмом, 
сформулювати правило лівої руки та 
навчитись його застосовувати для 
визначення напряму сили Ампера. 
Ознайомити учнів із будовою та 
принципом дії електричного двигуна, 
усвідомити необхідність уникнення 
техногенних джерел магнітного поля 

6. Гучномовець. 
Електрови-
мірювальні 
прилади 

ПК (О): принцип дії 
електровимірювальних приладів; 
НПК, ІК: схематичне зображення 
електровимірювальних приладів, 
умовні позначки на шкалі приладу 

Словесні, 
ілюстративні 

Підручник, 
посібник [136];  
гучномовець, 
електровимірю-
вальні прилади  

Ознайомити учнів із принципом дії 
гучномовця та електровимірювальних 
приладів, навчити визначати характер-
ристики приладу за шкалою, правильно 
підключати в електричне коло 

7. Електромагніт
на індукція. 
Досліди 
Фарадея. 
Гіпотеза 
Ампера 

ПК (О): фізичний зміст явища 
електромагнітної індукції, 
правило Ленца, досліди Фарадея; 
ПК (Д): застосування, історія від-
криття електромагнітної індукції; 
НПК, ІК: планування та 
проведення дослідів Фарадея з 
електромагнітної індукції; 
ЗЗК: індуктотермія, магнітна 
рідина 

Словесні, 
ілюстративні, 
дослідницькі 
(дослідження 
закономірностей 
явища 
електромагнітної 
індукції) 

Підручник, 
посібник [136]; 
фізичні прилади 
для проведення 
дослідів Фарадея 

Ознайомити учнів із явищем 
електромагнітної індукції, 
сформулювати його фізичний зміст, 
суть правила Ленца для визначення 
напряму індукційного струму; гіпотезу 
Ампера про магнітні властивості 
речовини. Засвоїти алгоритм 
визначення напряму індукційного 
струму. З’ясувати  застосування явища 
електромагнітної індукції в медицині 
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Додаток А.6 

Висвітлення питань формуванням окремих структурних компонентів 

різних видів компетентностей в журналі «Фізика та астрономія в 

сучасній школі» 

Таблиця А.2 
Перелік публікацій у журналі за останні 5 років  

№ 

з/п 

Назва статті, адреса джерела Компонент 
компетентності, що 

розкривається 
1.  Вивчення фізичних величин – характеристик пер-

сонального комп’ютера у шкільному курсі фізики [49] 
Предметна (К), 
інформаційна (К, О) 

2.  Використання магнітної рідини у фізичних дослідах, 
або про «кмітливий магніт» [102] 

Предметна (К, О) 

3.  Використання моделей об’єктів, явищ і процесів для 
створення проблемно-орієнтованих задач з фізики  
[213] 

Предметна (К, Д, О), 
навчально-пізнавальна (Д) 

4.  Використання таблиць для узагальнення знань учнів 
про фізичні величини [153] 

Предметна (К), навчально-
пізнавальна (К, Д) 

5.  Відкриття закону Джоуля-Ленца – шлях до еволюції 
побутової техніки [76] 

Предметна (К, О) 

6.  Демеркуризація – актуальна проблема сьогодення 
[145] 

Здоров’язбережувальна 
(К) 

7.  Засоби наочності для складання та розв’язування 
фізичних задач [147] 

Предметна (Д), навчально-
пізнавальна (Д) 

8.  Особливості моделювання процесу розв’язування 
творчої фізичної задач [61] 

Предметна (К, Д, О), 
навчально-пізнавальна (Д) 

9.  Підвищення інтересу до вивчення фізики через 
систему додаткових домашніх завдань [241] 

Предметна (Д, О) 

10.  Програма факультативного курсу «Фізика та сільське 
господарство»  [18] 

Предметна (К, О) 

11.  Розвиток пізнавального інтересу під час вивчення 
механіки в основній школі [35] 

Предметна (О), навчально-
пізнавальна (Д) 

12.  Рослини, тварини і камені як джерела світла [208] Предметна (К, О) 

13.  Структурно-логічні схеми і таблиці на уроках фізики в 
класах гуманітарного профілю [226] 

Предметна (К), навчально-
пізнавальна (К, Д) 

14.  Урок розв’язування задач на будівельну тематику [71] Предметна (О) 

15.  Фізика голосу людини [210] Предметна (К, О), здо-
ров’язбережувальна (К) 

16.  Фотозадачі на уроках фізики [74] Предметна (Д), 
інформаційна (Д) 

17.  Ще раз про фізику людини [209] Предметна (К, О), здо-
ров’язбережувальна (К, О) 

18.  Як вимірюється спів? [211] Предметна (К, О), здо-
ров’язбережувальна (К, О) 

Умовні позначення в таблиці: К – когнітивний компонент компетентності, Д – 
діяльнісний, О – особистісний. 
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Додаток А.7 
Типи вправ для учнів, виконання яких пов’язане з роботою в мережі 

Інтернет  
1. За наданою електронною адресою знайти додаткову інформацію до 
уроку за визначеною темою. 
2. Переглянути відеофрагмент за наданим посиланням і дати відповідь на 
запитання. 
3. Переглянути відеоінструкцію і самостійно провести фізичний дослід 
(виконати фронтальну лабораторну роботу, виготовити саморобний фізичний 
прилад). 
4. Знайти інформацію про вченого-фізика за планом: біографічні 
відомості, наукові здобутки, фотографії, відеофрагменти (за наявності). 
5. Узяти участь у віртуальній екскурсії до музею, на підприємство тощо. 
6. Підібрати ілюстрації до фізичного явища (закону, приладу, задачі). 
7. Знайти відеофрагменти, що демонструють фізичне явище  (закон), 
принцип дії фізичного приладу, пристрою. 
8. Підібрати анімації, що пояснюють фізичні процеси, які не можливо 
продемонструвати в звичайних умовах. 
9. Веб-квест – проблемне завдання із використанням інтернет-ресурсів. 
10. Створити мультимедіа-проект за заданою темою із використанням 
наданих посилань. 
11. Провести дослідження із використанням віртуальної лабораторії. 
12. Пройти он-лайн тестування. 

 

Додаток А.8 
Зразки розроблених завдань  

Завдання 1. Мета: Розвиток пам’яті, мислення, уміння діяти за алгоритмом. 
Складіть відповідь про фізичне явище «електризація», фізичну величину 

«електричний заряд», фізичний прилад «електроскоп» згідно з 
узагальненими планами характеристики відповідних елементів фізичних 
знань із використанням підручника фізики. 
Завдання 2. Мета: Розвиток творчого мислення, уміння кодувати 
інформацію. 
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Намалюйте розподіл зарядів на волоссі і пластмасовому гребінці. 
Завдання 3. Мета: розвиток творчого мислення, уміння перекодування 
інформації. 

Вивчіть малюнки 1 і 2 підручника [207] і поясніть процес електризації 
клаптиків паперу й струменя води. Проведіть удома ці досліди. 
Завдання 4. Мета: Розвиток творчого мислення, гнучкості знань, 
формування умінь перекодування інформації. 
 Учені встановили, що на крилах бджоли, яка вилетіла з вулика, існує 
негативний заряд. У той же час у бджоли, що повертається до вулика, заряд 
крил стає позитивним. Запропонуйте спосіб, за допомогою якого бджола 
визначає дорогу до вулика. Як можна впливати на поведінку бджоли за 
допомогою сильних електростатичних полів? 
Завдання 5. Мета: Розвиток логічного мислення, уміння згортати 
інформацію. 
 Заповнити рядок у структурно-логічній схемі, указавши операцію, яку 
треба проробити з атомом, щоб перетворити його в той або інший йон. 

Атом 
  

+ йон - йон 
Завдання 6. Мета: Формування вміння пошуку загальних і різних ознак 
предмета, уміння перекодування інформації, уміння систематизувати знання. 
 Заповнити таблицю: 
 Атом Йон 
Загальне  
Відмінність (словами)   
Відмінність (символами)   

Завдання 7. Мета: Розвиток творчого і практичного мислення, навичок 
перекодування інформації, сприйняття, уяви, пізнавального інтересу. 

 

Рис. А.10  Рис. А.11   Рис. А.12  Рис. А.13 
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 На рис. А.10 і А.11 показана кульова блискавка. Опишіть даний 
малюнок. Які властивості, по-вашому, має кульова блискавка? 

На рис. А.12 і А.13 показаний процес проникнення кульової блискавки в 
отвір. Як відбувається даний процес? Чим небезпечні протяги під час грози? 
Чому й раніше, й зараз бояться кульової блискавки? Які можливі наслідки 
зустрічі з кульовою блискавкою? 

Що, по-вашому, зображене на рис. А.14 і А.15 (отвір, пропалений у склі 
кульовою блискавкою й шматок скла, 
випалений блискавкою). Яку властивість 
блискавки підтверджують ці малюнки?   

Рис. А.14  Рис. А.15 

На рис. А.16 показано варіанти 
виникнення кульової блискавки під час 
грози. Опишіть малюнок.  

Рис. А.16 

Завдання 8. Мета: Розвиток творчого мислення, уміння встановлювати 
причинно-наслідковий зв’язок між подіями.   

Розгляньте рис. А.17 і 
А.18. Що зображене на 
них? Що таке блискавка?  
Які умови потрібні для 
виникнення блискавки? 
Що таке грім? Як 

правильно назвати металевий стрижень, що встановлюється на будівлях для 
захисту від атмосферної електрики, громовідвід або блискавковідвід? 
Складіть ланцюжок: причина → наслідок. 
Завдання 9. Мета: Розвиток наполегливості, рефлексії, критичного 
мислення, уміння аналізувати і шукати помилки, перекодовувати 
інформацію.      
  А)               Б) 
  

 
 Рис. А.18 

 
 Рис. А.17 
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Іван і Микола виконували лабораторну роботу. Їхнім завданням було 
складання ланцюга для вмикання та вимикання лампочки. Вони зібрали 
відповідно ланцюги А і Б. У одного учня лампочка загорілася й не стала 
вимикатися перемикачем. У іншого лампочка зовсім не загорілася, а джерело 
живлення почало нагріватися. Назвіть цих учнів. Знайдіть помилки й 
виправте їх. Яка з помилок небезпечніша для приладів. 
Завдання 10. Мета: розвиток уваги, практичного мислення, уміння 
перекодовувати інформацію, контролювати та оцінювати результати роботи. 
 Льоня, Світлана й Андрій одержали завдання намалювати схему 
підключення люстри у своїй квартирі. Люстра має дві лампочки, кожна з 
яких включається окремо. Вони намалювали схеми А, Б, В. Учитель 

перевірив схеми й поставив за них оцінки 2, 4 і 8 
балів. Хто з учнів які оцінки одержав? 
Як повинна виглядати схема, щоб 
одержати за неї 12 балів? 

А               Б             В 
Завдання 11. Мета: формування вміння класифікації фізичних понять за 
відносинами «рід – вид», уміння працювати з текстом і систематизувати 
інформацію. 
 Складіть таблицю елементів електричного кола, класифікуючи їх за 
такими групами: а) джерела струму; б) споживачі електроенергії; в) 
регулюючі пристрої; г) вимірювальні прилади. Передбачте в таблиці 
можливість схематичного позначення елементів електричного кола. 
Завдання 12. Мета: Розвиток пам’яті, уміння систематизувати інформацію. 

Скласти структурно-логічну схему теми «Джерела електричного 
струму».   
Завдання 13. Мета: Розвиток пам’яті, мислення, уміння працювати з 
текстом. Скласти план підрозділу параграфа «Дії електричного струму». Яка 
загальна риса присутня в усіх діях електричного струму? 
Завдання 14. Мета: Формування вміння встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки, здійснювати аналогію, розвиток пам’яті, практичного 
мислення. 
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Урок у школі починається після дзвінка, а дзвінок працює тільки за 
наявності напруги в мережі. Опишіть дані явища в наступному порядку: 
причина → наслідок. Наприклад: увага на уроці → зрозуміла тема → 
вивчений урок → гарна оцінка. 
Завдання 15. Мета: Розвиток творчого мислення, уміння аналізувати 
результати дослідів, критично оцінювати результати праці. 

Для складання електричної схеми на лабораторній роботі учні одержали 
батарейки напругою 4,5 В. Зібравши схему, що складається з послідовно 
з’єднаних джерела електричного струму, лампочки, вольтметра і вимикача, 
вони виміряли напруги на батарейці й на лампочці і одержали такі 
результати: 

Ім’я U батарейки (В) U лампочки (В) Місце 
Іван 4,6 4,2 2 
Ірина 5,5 3,2 4 
Петрик 4 5 5 
Сашко 4,2 3,8 1 
Льоня 4,5 4,5 3 

Порівняйте отримані результати й виберіть найбільш достовірні. 
Обґрунтуйте свій вибір. Якби серед учнів проводилося змагання на краще 
зняття показань приладів, які 
місця ви присудили б їм? 
Завдання 16. Мета: Розвиток 
уваги, пам’яті, навички 
перетворення формул. 
 Знайти зашифроване слово, що позначає фізичний термін: 
Завдання 17. Мета: формування вміння працювати з текстом підручника, 
навички класифікації, установлення відносин «рід – вид», «вид – вид». 

Систематизуйте дані таблиці «питомий електричний опір» за 
наступним принципом: перепишіть їх у два стовпчики, в одному стовпчику – 
назви речовин з питомим опором меншим, ніж 0,01 Ом·мм2/м, у іншому 
стовпчику – з більшим (назви стовпчиків не вписувати, але залишити для них 
місце). Заповнену таблицю проаналізуйте. Які речовини, з погляду хімії, 
виявилися в першому стовпчику, які – у другому. Як називаються ці 
речовини? Підпишіть стовпчики. Як, на вашу думку, відрізняється внутрішня 

 RS/l A/q ρ l/S q/t ρ l/R RS/ ρ 
R У А Б Е К Е 
I К Е Г О И Щ 
U Л О Ь З В Ч 
ρ Р Ш Ж Т А И 
L Ю Д Х О Ф А 
S С М И Н Т П 
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будова цих речовин? Замалюйте її під кожним зі стовпчиків. 
Речовина ρ, Ом·мм² / м Речовина ρ, Ом мм² / м 

    

Завдання 18. Мета: розвиток творчого, практичного і алгоритмічного 
мислення, уміння застосовувати набуті знання на практиці. 

Ви електромонтер. Вам не вистачає потрібного опору, але є 
алюмінієвий дріт. Як ви зможете виготовити необхідний резистор? Є два 
способи – розрахунковий і практичний. Визначте порядок дій і назвіть усі, 
необхідні для даної роботи, прилади та інструменти. Як, на вашу думку, який 
спосіб частіше використовується робітниками й чому? Який спосіб частіше 
використовується інженерами й чому?   

 Розрахунковий спосіб Практичний спосіб 
Прилади й інструменти   

Порядок виконання роботи   

Завдання 19. Мета: розвиток навичок перетворення формул, формування 
вміння довести справу до кінця, розвиток спостережливості та уваги. 
 Вставте замість знаків запитання пропущені позначення фізичних величин: 

R = ? l / S       S = ρl / ?     ρ = ? S / ?       q = ? t      A = U ? 
Вставте пропущені позначення розмірності фізичних величин: 
ρ =[ ? мм2 / м ]             U = [ Дж / ? ]          R = [ ? / А ] 

Завдання 20. Мета: розвиток критичного мислення, уміння аналізувати та  
шукати помилки, уміння працювати зі схематичною інформацією і 
застосовувати набуті знання. 
 При виконанні лабораторної роботи потрібно було підключити 
лампочку до батарейки й виміряти силу струму й напругу на ній. Учні 
зібрали для цього такі схеми: 

    
 
 

 

А   Б    В                                Г 
 Яка зі схем працювати не буде? У якій зі схем може зіпсуватися 
вимірювальний прилад? Яка зі схем зможе працювати? Чи всі покази 
приладів будуть відповідати завданню? 
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Додаток А.9 
Матеріали до уроків 

Урок № 1. Тема уроку «Електризація тіл. Електричний заряд. Два 
роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду» 

На початку уроку після проведення всіх інструктажів знайомимо учнів зі 
структурою підручника, збірника задач та інших дидактичних матеріалів. 
Структура підручників та навчальних посібників: зміст (перелік розділів); 
вступ (або передмова); основний текст; питання, тести для самоконтролю; 
обов’язкові та додаткові задачі, приклади; довідково-інформаційні дані для 
розв’язання задач (таблиці, схеми тощо); апарат для орієнтації в матеріалах 
книги (предметний, іменний покажчики). 

Примітка: особливу увагу учнів доречно звернути на роботу з покаж-
чиками (це їм стане в нагоді при роботі з довідниками, посібниками тощо). 

Перед роботою з текстовою інформацією рекомендуємо вчителю 
запропонувати учням ознайомитися з пам’яткою № 1 (дод. А.1) 

Додаткова інформація до уроку 
Статична електрика – явище накопичення електричного заряду 

поверхні тіл унаслідок електризації. Такі заряди виникають під час тертя 
твердих (пластмаси, синтетичні і вовняні тканини, гумові матеріали, суха 
деревина, сухе зерно, папір тощо), рідких (нафтопродукти, спирти, етиловий 
ефір тощо) і газоподібних (сухе повітря та газоподібні суміші тощо) 
діелектриків Статичні заряди можуть виникати під час заправки 
незаземлених резервуарів і цистерн рідкими діелектриками, транспортування 
нафтопродуктів по гумових шлангах, перевезення бензину в незаземлених 
автоцистернах і зливання з них, випускання повітря чи газів із ресиверів або 
пневмосистем, пневмотранспортування сухого зерна, борошна, механічної 
обробки пластмаси, тертя гумових шин об асфальт та в інших випадках. 
Результатом накопичення статичної електрики може бути іскровий розряд, а 
в інших випадках надлишковий заряд стікає на землю. 

Небезпечні та шкідливі фактори статичної електрики.  
При дотику людини до предмета, який несе електричний заряд, 

відбувається розряд останнього через тіло людини. Величини струмів 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%BE
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невеликі та дуже короткочасні, тому електротравм не виникає. Проте, розряд, 
як правило, викликає рефлекторний рух людини, що в ряді випадків може 
привести до різкого руху, падіння людини з висоти.  

Також при утворенні заряду з великим електричним потенціалом 
навколо нього створюється електричне поле підвищеної напруженості, яке 
шкідливе для людини. Встановлено також сприятливий вплив на 
самопочуття зняття надлишкового електростатичного заряду з тіла людини 
(заземлення, ходіння босоніж).  

Найбільша небезпека електростатичних зарядів полягає в тому, що 
іскровий розряд може мати енергію, достатню для запалення горючої або 
вибухонебезпечної суміші. Іскра, що виникає під час розрядки 
електростатичних зарядів, є частою причиною пожеж і вибухів. Так, 
видалення з приміщення пилу з діелектричного матеріалу за допомогою 
витяжної вентиляції може призвести до накопичення в газоходах 
електростатичних зарядів і відкладень пилу. Поява іскрового розряду в цьому 
випадку може призвести до спалаху або вибуху пилу. Відомі випадки дуже 
серйозних аварій на підприємствах внаслідок вибухів у системах вентиляції.  

Під час перевезення легкозаймистих рідин, за їх перекачування 
трубопроводами, зливі з цистерни або за рахунок плескання рідини 
накопичуються електростатичні заряди, і може виникнути іскра, яка запалить 
рідину.  

Небезпека для людини, пов’язана зі статичною електрикою, створеною 
дисплеями персональних комп’ютерів. 

Під час роботи монітора на екрані кінескопа накопичується 
електростатичний заряд, що створює електростатичне поле. Помітний внесок 
у загальне електростатичне поле вносять наелектризовані від тертя поверхні 
клавіатури та миші. 

Захист від статичної електрики: відведення зарядів у землю 
(заземлення цистерни з паливом, компресорних та котельних установок, 
трубопроводів); запобігання виникненню та накопиченню статичної 
електрики;  зменшенню заряду статичної електрики сприяє підвищення 
вологості повітря до 70 %; графіт, сажа, металевий порошок, що додаються 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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при виготовленні гуми, знижують заряди статичної електрики; у окремих 
випадках статичну електрику нейтралізують за допомогою спеціальних 
приладів – йонізаторів. 

Тим, хто працює у вибухонебезпечних приміщеннях, рекомендується 
користуватись антистатичним взуттям, забороняється носити синтетичний одяг; 
підлогу таких приміщень вкривають антистатиком. 
Запитання до тексту. 
1. Наведіть приклади виникнення статичної електрики. 
2. У чому полягає небезпека статичної електрики для людини? 
3. Чому накопичена електрика може стати причиною пожежі? 
4. Які існують способи захисту від статичної електрики? 

Домашній експеримент «Виготовлення саморобного електроскопа та 
дослідження електризації різних речовин». Інструкція щодо виготовлення є в 
підручниках [26, 273].  

Урок № 2. Тема уроку: «Будова атома. Електрон. Йон. Закон 
збереження електричного заряду» 

 Використання статичної електрики в лікувальних цілях 

Статична електрика використовується для лікування в методі, який 
називається статичним душем або франклінізацією (на честь американського 
вченого Бенджаміна Франкліна). Хворого 
розташовують між двома електродами, які з’єднані 
з джерелом постійної напруги 40-50 кВ. Один 
електрод у вигляді зірки з невеликими вістрями, 
спрямований на хворого, розташовують над 
головою на відстані 10-15 см. Другий знаходиться 
під ногами на ізольованій підставці (рис. А.19). 

Біля кінців верхнього електрода виникає 
електричний розряд. Потік йонів, що утворюються, спрямовується до  тіла 
хворого, переважно в область голови та шиї. Аеройони діють на нервові 
закінчення та рецептори слизових оболонок при вдиханні йонізованого 
повітря.  

Франклінізація є одним із видів аеройонотерапії. З цією метою також 

 
Рис. А.19  Схема роботи 
статичного душу 
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використовується прилад, який називається люстрою Чижевського. 
У 1918 році видатний радянський учений Олександр Леонідович 

Чижевський довів, що позитивні йони повітря впливають на живі організми 
негативно, тоді як негативні – навпаки. Для проведення досліду в 
герметичній камері помістили піддослідних мишей. Їх добре годували, але 
повітря подавали, фільтруючи крізь товстий шар вати. Таким чином повітря 
очищалось не лише від домішок, а й від аеройонів і ставало «мертвим». Уже 
через 5-6 днів миші почали хворіти, а через 3–4 тижні гинули фактично від 
чистого повітря. Учений назвав це «аеройонним голодом». Після того як 
повітря в камері, де тварини ще не загинули, наситили негативними йонами, 
миші стали повертатися до нормального стану. Тоді до цих дослідів 
поставилися скептично. У 1974 році американські дослідники провели 
аналогічні досліди, які довели, що видатний біофізик О.Л.Чижевський не 
помилився. 

Саме таким «мертвим» може бути повітря в приміщеннях, де ми 
перебуваємо. Комп’ютери, телевізори та інші прилади з високим рівнем 
випромінювання притягують до себе негативні йони кисню та знищують їх. З 
часом працювати в такому приміщенні шкідливо для здоров’я. 

Мінімально необхідний рівень наявності негативних аеройонів у повітрі 
повинен бути в межах 500-600 йонів/см3. Оптимальний – 4000-5000 
йонів/см3. Для прикладу середній вміст аеройонів у повітряному просторі 
такий: міська квартира – 25-100 йонів/см3; міська вулиця – 100-150 йонів/см3; 
лісове повітря – 2000-50000 йонів/см3; повітря після грози – 50000-100000 
йонів/см3. 

Принцип дії лампи Чижевського полягає в насиченні повітря 
негативними йонами кисню. У свою чергу аеройони, які вдихає людина, 
віддають свій заряд еритроцитам крові, а з ними – клітинам усього організму, 
нормалізуючи процеси обміну. 

Йонізатор повітря – це прилад для отримання вільних йонів. Зазвичай 
використовується для йонізації повітря в приміщенні. Вільні радикали, які 
при цьому виникають, сприяють протіканню процесів хімічного 
розщеплення (дезинфікації, усунення запахів). Якщо йонізований потік 
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направити на поверхню предмета, то він може змінити його електричний 
заряд. 

Застосування: зняття статичної електрики, попередження електричних 
розрядів; очищення повітря та води. 

 

Урок № 3. Тема уроку «Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл». 
Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл» 

Усе своє життя людина знаходиться в електричному полі Землі, без якого 
організм не може нормально функціонувати. Наша Земля має негативний 
заряд 570 000 Кл. Електричне поле Землі діє на всі живі істоти. Процеси, які 
в них відбуваються, пристосовані до поля і порушуються при його зміні. 
Досліди довели, що людський організм реагує на дію електричних полів 
[248]. Проте з розвитком науки та техніки з’явилися техногенні джерела 
електричного поля, що перевищують природний фон. Вони становлять 
небезпеку для людини і потребують певних методів захисту. Особливу 
небезпеку становлять високовольтні лінії електропередач (ЛЕП), біля яких 
установлюють санітарно-захисні зони, ширина яких залежить від напруги. На 
території санітарно-захисної зони для ЛЕП із напругою 750 кВ і вище 
забороняється проведення будь-яких робіт особами, молодими 18-ти років. 
Помічено, що в смузі потужних ЛЕП припиняється розвиток рослин, біля 
таких ліній не зустрічаються тварини. 

При тривалому впливі електричного поля на людський організм 
з’являються суб’єктивні розлади у вигляді скарг невротичного характеру: 
почуття важкості та головний біль у скроневій і потиличній областях, 
погіршення пам’яті, підвищення стомлюваності, відчуття млявості, слабість, 
дратівливість, болі в області серця, розлади сну; пригнічений стан, апатія, 
своєрідна депресія з підвищеною чутливістю до яскравого світла, різких 
звуків і інших подразників, що з’являються наприкінці робочої зміни. 
Різноманітні розлади в стані здоров’я працівників, обумовлені 
функціональними порушеннями в діяльності нервової і серцево-судинної 
систем астенічного характеру, є одним із перших проявів фахової патології. 

 Захист від електричного поля. На відміну від гравітаційного поля від 
електричного поля можна захиститися (електростатичний захист), якщо 
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оточити тіло листами, виготовленими з речовини, що добре проводить 
електричний струм. На практиці це використовується для захисту від 
потужного електричного поля радіолокаторів та радіостанцій, 
випромінювання яких може зашкодити здоров’ю; для запобігання дії 
електричного поля на чутливі прилади.   

Механізм захисту (докладно вивчатиметься у 11 класі) полягає в тому, що 
під дією зовнішнього електричного поля в провіднику виникає власне, таке ж за 
величиною, але протилежне за напрямком, і компенсує зовнішнє поле.  

До засобів захисту від електричного поля відносяться: а) стаціонарні 
екрануючі пристрої – козирки, навіси, перегородки;  б) переносні (пересувні) 
екрануючі засоби захисту – навіси, намети, перегородки, щити, парасолі, 
екрани.  

Лікування електричним полем (УВЧ-терапія). 
Метод лікування, який базується на дії на організм людини 

високочастотного електричного поля. Під час лікування електричним полем 
УВЧ частину тіла людини поміщають між двома ізольованими електродами, 
підключеними до терапевтичного контуру апарата.  

Електричне поле діє як на тканини, що добре проводять струм, так і на 
тканини, які є діелектриками, по-різному їх нагріваючи. Основне 
теплоутворення відбувається в нервовій та кістковій тканинах.  
Дослідницьке завдання: «Виявлення техногенних джерел електричного поля 
у квартирі (будинку, на прилеглій території)».  
Пам’ятки 3, 4, 5 наведені у додатку А.1. 

Запитання за додатковим матеріалом   
1. За яких умов відбувається накопичення статичної електрики? 
2. Яку небезпеку для людини може становити одяг із синтетичних тканин? 
3. Які способи захисту від статичної електрики ви знаєте? 
4. У чому полягає небезпека іскрового розряду? 
5. Чому корисно інколи ходити босоніж? 
6. Які способи зменшення статичної електрики в повітрі вашої кімнати ви 

можете використати? 
7. Навіщо постійно провітрювати  приміщення? 



 

 

232 

Тестове завдання 
1. Позначте процеси, під час яких можливе небезпечне накопичення 
статичної електрики: а) транспортування нафтопродуктів гумовими 
шлангами; б) намотування металевого дроту; в) перевезення бензину в 
незаземлених автоцистернах; г) механічна обробка пластмаси. 

 

Додаток А.10 

Відомості для складання задач здоров’язбережувального змісту 

Таблиця А.2 

Вплив струму промислової частоти (50 Гц) різної сили на організм 
Сила струму, мА Вплив на організм людини 
1 Безпечний 
3 Легке поколювання в пальцях при доторкуванні 
3 – 5 Подразнюючі відчуття в кисті руки 
8 – 10 Мимовільне скорочення м’язів кисті та передпліччя 
13 Максимальна сила струму, при якій людина в змозі самостійно 

звільнитися від контакту з провідником 
15 Розтиснути руку  неможливо 
100 – 200 Безладні скорочення серцевого м’яза, що призводить до загибелі 

людини 
 

Таблиця А.10. 

Залежність опору людського організму   
від шляху проходження струму та напруги 

Електричний опір, кОм  Шлях проходження струму 
127 В 220 В >220 В 

Долоня – зовнішня частина кисті руки 2,5 0,8 0,65 
Долоня – ноги 3,4 1,6 1 
Від однієї руки до долоні іншої 3,4 1,6 1 
Плече – нога 2,8 1,2 0,8 

 

Таблиця А.3 

Питомий опір різних тканин людського організму 
Види тканин людського тіла Питомий опір, Ом·м 

Спинномозкова рідина 0,5 
М’язи  1,5 
Кров 1,8 
Жирова тканина 50 – 100 
Шкіра суха 105 – 106 

Кістка без надкістниці 106 
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Додаток А.11 

Інструкції щодо виконання дослідницьких завдань 

Тема «Дослідження впливу магнітного поля на ріст паростків» 

Мета: дослідити вплив магнітного поля на проростання насіння та ріст 

паростків. 

Обладнання та матеріали: постійний магніт, пластикова або скляна 

посудина невеликих розмірів, насіння квасолі, пшениці.  

Хід роботи. 

1. Візьміть дві коробочки і висійте в них по 10 насінин пшениці (квасолі, 

гороху). 

2. Першу коробочку вставте між магнітними полюсами так, щоб північний 

полюс був зверху, а другу – щоб північний полюс був знизу.  

3. Через 10 діб викопайте паростки і виміряйте довжину їх стебел та коріння.  

4. Результати вимірювань занесіть до таблиці: 

Середня довжина паростків, мм Орієнтація корінців зародка 
відносно магнітних полюсів 

Кількість 
насінин, що 

проросла стебла коріння 

До південного полюсу (S)    
До північного полюсу (N)    

5. Сформулюйте висновки.  

6. Поміркуйте, якими були б результати, якби ми проводили дослідження в 

південній півкулі. 

 

Тема «Дослідження рівня споживання електричної енергії та можливих 
шляхів її економії» 

Мета:_____________________________________________________________ 
Порядок проведення дослідження 

1. Визначте скільки електричної енергії витрачає ваша родина щодня 

протягом тижня (заповніть таблицю) 

Покази лічильника День тижня 
Початкові  Кінцеві 

Витрачено 
енергії 

     
    

Всього  
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2. Дайте відповіді на запитання: 

У які дні було використано найбільше енергії? Чому?  

Які прилади, на вашу думку, споживають найбільше енергії?  

Які прилади, на вашу думку, були ввімкнені певний час без потреби?  

3. Поміркуйте, яким чином можна зменшити споживання електроенергії в 

квартирі (будинку). 

4. Визначте заходи, які дадуть можливість вашій родині витрачати менше 

електричної енергії. 

5. Дотримуючись розроблених вами правил, дослідіть рівень споживання 

енергії протягом другого тижня (знову заповніть таблицю). 

6. Обчисліть зекономлену протягом тижня електричну енергію, її вартість. 

Зробіть висновок про можливості економії електроенергії. 

 

Додаток А.12 

Зразки учнівських дослідницьких робіт 

Вплив електромагнітного випромінювання мобільного телефону на 

організм людини  (робота подається у скороченому варіанті) 

Мета роботи полягала у вивченні принципів роботи стільникового 

зв’язку, дослідженні впливу електромагнітного випромінювання на організм 

людини, з’ясуванні правил безпечного користування мобільним телефоном. 

Завдання: провести власні досліди для з’ясування впливу 

електромагнітного випромінювання мобільного телефону на біопотенціальну 

активність головного мозку людини. Предмет дослідження – електромагнітне 

випромінювання мобільного телефону, об’єкт дослідження – головний мозок 

людини. Досліди проводилися з використанням мобільного телефону Nokia 

1600 (SAR 0,82Вт/кг), Sony Ericsson w200ia і комп’ютерних  

електроенцефалографів: Neurolab 2000 та DX-ExpertTM. 

Ритми мозку. Електроенцефалограма. Мозок людини – найскладніша 

система, основним призначенням якої є регуляція діяльності різних органів 

людського тіла, здійснення зв’язку людини з навколишнім середовищем. 
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Нейрони мозку взаємодіють за допомогою електричних сигналів. Мислення 

людини супроводжується посиленням чи згасанням електричної активності 

на всій поверхні кори півкуль головного мозку. Електричні струми 

центральної нервової системи підкоряються певним ритмам. Біля п’ятдесяти 

років тому німецький психіатр Ганс Бергер, вивчаючи електричну активність 

мозку людини, спостерігав слабкі коливання і назвав їх альфа-ритмами. 

Альфа-хвилі спостерігаються лише в людини. У різних людей 

спостерігається свій «почерк» альфа-хвиль. Знайдено кілька таких ритмів. 

Альфа-ритм (8–12 Гц) – характерні, майже регулярні коливання 

потенціалів мозку, коли немає зорових, слухових і інших подразників, 

розслаблена мускулатура. Альфа-ритм пов’язаний із найважливішими 

процесами, що відбуваються в нашому мозку. Коли людина перебуває в стані 

повного спокою, альфа-хвилі дуже чіткі. Сильні переживання, яскраві 

спалахи світла, розв’язання якихось складних  розумових завдань помітно 

відбиваються на ритмі. Знайдено кілька таких ритмів. Бета-ритм (більше 

12 Гц)  – характерний для діючого стану мозку. Амплітуда і частота бета-

ритму збільшується при розумовій діяльності і емоціях. Дельта-ритм (до 4 

Гц) – спостерігається при порушенні діяльності великих півкуль головного 

мозку. Тета-ритм (4–8 Гц) – реєструється при негативних емоціях, 

неприємних і больових подразненнях. 

Різним станам мозку відповідають електричні коливання з різними 

частотами, які можна зафіксувати на електроенцефалограмах мозку. Для оцінки 

біоелектричної активності проводять електроенцефалограми (ЕЕГ) з 

використанням комп’ютерних енцефалографів з томографічним картируванням 

біопотенціалів  У нормі в дорослої людини виділяють альфа-ритм і бета-ритм. 

Патологічними для дорослої людини є дельта-ритм і тета-ритм. Набір ритмів, 

які складають електроенцефалограму змінюється в залежності від 

психологічного стану: при активізації посилюються високочастотні ритми, у 

спокійному стані посилюються низькочастотні ритми.   

 Власні дослідження впливу електромагнітного випромінювання 
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Рис. А. 20 

 
Рис. А. 21 

мобільного телефону на біоелектричну активність головного мозку людини. 

Мета першої групи дослідів полягала в фіксуванні й аналізі впливу 

електромагнітного випромінювання мобільного телефону в різних режимах 

роботи на біопотенціальну активність головного мозку людини. Для цього 

використовував метод зняття електроенцефалограми  з фіксуванням ритмів 

мозку та потенціальних карт, на яких різній активності головного мозку 

відповідає свій колір: від фіолетового – найнижчої, до червоного – найвищої 

активності головного мозку людини. 

Дослід № 1. Зняття фонової електроенцефалограми (без мобільного 

телефону). Під час досліду людина перебувала в спокої, напівлежачи з 

заплющеними очима. На людину не діяли ніякі збудники. На рис. А.20 

представлена відповідна низькоамплітудна елекроенцефалограма. При цьому 

величина потенціалу не перевищувала 15 мкВ. На рис. А. 21 наведені 

потенціальні карти (ПК) розподілу потенціалу на поверхні мозку. Кожному 

числовому значенню потенціалу відповідає свій колір. У стані спокою видно, 

що відсутні будь-які ділянки патологічної активності мозку. У подальшому 

всі наступні ЕЕГ у дослідах 

із мобільним телефоном я 

порівнював із фоновою 

електроенцефалограмою.  

Дослід № 2. Зняття 

електроенцефалограми  (розмова без звуку). Дослід проводився в момент 

розмови, але з метою запобігання звукових подразників на потенціальну 

активність мозку ніхто з абонентів не говорив. Телефон підносили до 

досліджуваної людини. При 

цьому звуків не було, а мозок 

людини реагував на 

електромагнітне випроміню-

вання мобільного телефону.    Рис. А.22   Рис. А.23 
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На рис. А.22 помітне зростання амплітуди до 160 мкВ. На ЕЕГ 

спостерігається  сигнал іншої частоти в порівнянні з фоновою ЕЕГ. На 

рис. А.23 представлена потенціальна карта, на якій видно розподіл більш 

високого потенціалу по поверхні мозку, помітна зона найбільшої активності 

в області правої скроні (біля правого вуха), у лобній частині та в правій 

потиличній  частині  голови. 

Дослід № 3. Зняття електроенцефалограми (прийом сигналу 

стільниковим телефоном з відключеним звуком і вібросигналом). Звук і 

вібросигнал відключені. Досліджуваний сидить із заплющеними очима і не 

знає, коли до його правого вуха підносять телефон, який прийняв сигнал від 

іншого абонента. На ЕЕГ рис. А.24 виділяються ділянки зростання 

амплітудного потенціалу, на потенціальній карті рис. А.25 виділяється зона 

підвищення  біоелектричної активності біля правої скроні голови. У 

порівнянні з дослідом у момент 

виклику по мобільному телефону 

іншого абонента спостерігається 

зменшення підвищення потенціальної 

активності.       Рис. А.24  Рис. А.25 

Дослід № 4. Зняття електроенцифалограми (виклик іншого абонента). 

ЕЕГ зроблено в момент виклику по мобільному телефону іншого абонента. 

Дослідний перебуває з заплющеними очима, гудків не чує і не знає, у яку 

мить підносять до його правого вуха телефон. На ЕЕГ рис. А.26 позначено 

періодичні коливання повільної активності. Помітні ділянки дельта-ритмів. 

На потенціальній карті рис. А.27 виділяється досить велика зона підвищення 

біоелектричної активності біля правої скроні голови, у лобній та тім’яній 

частинах голови. Саме ці ділянки 

мозку відповідають за логічне 

мислення та розвиток мови людини, 

тобто в момент виклику ці функції 

мозку пригнічені.     Рис. А.26   Рис. А.27 
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Дослід № 5. Зняття ЕЕГ (мобільний телефон забирають від голови).  

При цьому на ЕЕГ (рис. А.28) помітно, що потенціал і розподілення 

потенціальної активності головного мозку за величиною і амплітудою 

поновилися до стану фонової ЕЕГ. Томографічні карти розподілу потенціалу 

на поверхні мозку (рис. А.29) не містять ділянок підвищеної активності 

мозку, але мають ділянки, 

які вказують на зміни в 

лобних зонах, що 

відповідають процесам 

гальмування функцій цих 

відділів мозку.          Рис. А.28  Рис. А.29 

Отже, при нетривалому користуванні мобільним телефоном 

біоелектрична активність мозку людини майже поновлюється, але якщо 

збільшувати час або частоту користування мобільним телефоном, то 

можливе виникнення невідновлюваних процесів роботи головного мозку. 

Досліди підтвердили те, що мозок людини, незалежно від нашого бажання, 

реагує на електромагнітне випромінювання мобільного телефону. Причому 

більш помітно це проявляється в режимі виклику іншого абонента та в 

момент розмови по телефону.    

Мета другої групи дослідів полягала в дослідженні впливу 

електромагнітного випромінювання мобільного телефону на біопотенціальну 

активність головного мозку людини за умови режиму розмови по 

стільниковому телефону на відстані 5 см і 40 см від поверхні голови.  

Проведені досліди підтверджують, що більш небезпечним є користування 

мобільним телефоном на малій відстані від голови, тому  це необхідно 

враховувати, і в перші секунди виклику абонента не підносити телефон до 

вуха або використовувати  навушники, гарнітуру. 
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Додаток А. 13 

Програма елективного курсу «Магнітне поле та здоров’я людини»(9 клас) 

Пояснювальна записка 
Вивчення фізики в основній школі повинно розкрити роль фізичних 

знань у житті людини, спонукати учнів до застосування набутих знань у 
практичній діяльності, сприяти розвитку в них інтересу до фізики. 
Метою курсу «Магнітне поле та здоров’я людини» є формування: 

- уявлення про людський організм як інтегровану біологічну систему, 
функціонування якої відповідає законам фізики; 
- мотивації до ведення здорового способу життя, бережливого ставлення 
до власного здоров’я та здоров’я оточуючих на основі знань фізичних 
процесів, що відбуваються в організмі людини; 
- готовності до вибору профілю навчання в старшій школі. 

Завдання курсу: 
- розкрити вплив магнітного поля на організм людини; 
- показати застосування магнітного поля для діагностики та лікування 
захворювань; 
- переконати учнів у існуванні взаємозв’язку між живою і неживою 
природою; 
- навчити: аналізувати процеси, що відбуваються в організмі людини; 
уникати негативного впливу магнітного поля. 

Курс розрахований на 10 годин і призначений для викладання у 
ІІ семестрі 9-го класу (паралельно з вивченням теми «Магнітне поле»). 

У кінці вивчення курсу учні презентують індивідуальні або групові 
навчальні проекти, за результатами виконання яких здійснюється оцінювання 
навчальних досягнень учнів. 

Програма курсу 

К-сть 
годин Зміст теми Навчальні досягнення 

10 Джерела магнітного поля. 
Магнітне поле Землі, його 
значення для живих організмів. 
Штучні джерела магнітного поля. 

Магнітні властивості речовин 
живої та неживої природи. 

Учень (учениця): 
називає природні та штучні джерела 
постійного магнітного поля; 
функціональні зміни в організмі під дією 
магнітного поля; 
наводить приклади використання 
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Біологічна дія магнітного поля 
на організм людини. Способи 
зменшення негативного впливу 
магнітного поля. 

Застосування магнітного поля 
для діагностики захворювань.  

Магнітотерапія 

магнітного поля для профілактики та 
поліпшення здоров’я (ядерний магнітний 
резонанс, електронно-парамагнітний 
резонанс, індуктотермія); 
характеризує магнітні властивості 
речовин живої та неживої природи; 
усвідомлює необхідність бережливого 
ставлення до здоров’я  

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
№ Зміст заняття Рекомендована форма проведення 
1. Джерела магнітного поля. Магнітне 

поле Землі 
Евристична бесіда, що базується на основі 
знань учнів, одержаних на уроках фізики 

2. Магнітне поле Землі та його  значення 
для живих організмів 

Презентація домашнього завдання. 
Складання структурно-логічної схеми за 
змістом заняття 

3. Штучні джерела магнітного поля. 
Дослідження наявності джерел 
магнітного поля у власному 
помешканні 

Представлення та обговорення 
повідомлень учнів; спільне визначення 
можливих джерел МП в школі, квартирі 
тощо 

4. Магнітні властивості речовин живої та 
неживої природи 

Представлення карт небезпечних зон 
власного помешкання; розповідь учителя 

5 Біологічна дія магнітного поля на 
організм людини. Способи зменшення 
негативного впливу магнітного поля 

Розповідь учителя; спільне вироблення 
заходів, що забезпечать зменшення впливу 
МП. Складання структурно-логічної схеми 

6, 7. Застосування магнітного поля для 
діагностики, профілактики та 
лікування захворювань 

Представлення та обговорення інформації, 
підготовленої учнями. 
Складання структурно-логічної схеми 

8. Екскурсія до фізіотерапевтичного 
кабінету лікарні 

Ознайомлення з обладнанням 
фізіотерапевтичного кабінету 

9, 
10. 

Підсумкове заняття.  
Презентація навчальних проектів 

 

Орієнтовна тематика навчальних проектів 

1. Історія винайдення магніту. 

2. Роль магнітного поля Землі для розвитку живих організмів. 

3. Характеристика магнітних полів окремих органів людського організму. 

4. Вплив магнітного поля на мешканців флори та фауни. 

5. Визначення небезпечних для здоров'я зон власного помешкання. 

6. Правила безпечного використання побутових приладів, що є джерелами 

магнітного поля. 

7. Використання магнітного поля для профілактики захворювань 

8. Сучасні види діагностики захворювань за допомогою магнітного поля. 

9. Лікувальні можливості магнітного поля. 
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10. Дослідження впливу магнітного поля постійного магніту на розвиток 

рослин. 

 

Додаток А.14 

Програма елективного курсу для 9-го класу  

«Саморобні фізичні прилади» 

Пояснювальна записка 

Одним із завдань курсу фізики основної школи є формування та 

розвиток експериментальних умінь i дослiдницьких навичок учнiв, умiння 

описувати та систематизувати результати спостережень, планувати й 

проводити невеликi експериментальнi дослiдження, проводити вимiрювання 

фiзичних величин, робити узагальнення й висновки.  

Метою елективного курсу «Саморобні фізичні прилади» є поглиблення 

та систематизація знань учнів із фізики, удосконалення практичних навичок. 

Завдання курсу: 

 розвиток творчих і конструкторських здібностей учнів; 

 підвищення інтересу до вивчення фізики; 

 удосконалення навичок роботи з фізичним обладнанням, вимірювальними 

приладами; 

 виховання наполегливості в досягненні поставленої мети, працьовитості.  

Курс розрахований на 10 годин і призначений для викладання  

паралельно з вивченням тем «Електричне поле», «Електричний струм», 

«Магнітне поле» у 9-му класі. 

У кінці вивчення курсу учні презентують виготовлені прилади, на основі 

чого здійснюється оцінювання навчальних досягнень. 

Програма курсу 

К-сть 
годин Зміст теми Навчальні досягнення 

10 Електризація тіл. Електричний заряд.  
Електричний струм. Джерело електричного 

струму. Види джерел електричного струму.  
Магнітне поле. Постійні та штучні магніти. 

Учень (учениця): 
називає основні характеристики 
виготовлених приладів, закони та 
явища, покладені в основу їх дії; 
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Застосування електромагнітів. 
Дія магнітного поля на провідник зі 

струмом. Електричні двигуни. 
Практичні роботи. 
1. Виготовлення султанчика.  
2. Виготовлення електроскопа. 
3. Виготовлення джерела електричного 

струму. 
4. Виготовлення електромагніту. 
5. Виготовлення електродвигуна 

наводить приклади застосування 
електричних і магнітних явищ у 
побуті, техніці, на виробництві; 
розуміє принцип дії 
виготовлених саморобних 
приладів; 
усвідомлює необхідність 
дотримання правил техніки 
безпеки під час виготовлення та 
використання приладів 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
К-сть 
годин 

Зміст заняття Необхідні матеріали 

2 Електризація тіл. Електричний 
заряд. Практична робота № 1. 

«Виготовлення султанчика» 

Корпус від кулькової ручки, новорічний 
«дощик», половина коробочки від «кін 
дер-сюрпризу» або інша пластикова 
коробочка, на якій можна закріпити ручку 

2 Електризація тіл. Електричний 
заряд. Практична робота № 2. 

«Виготовлення електроскопа» 

Скляна банка, пластмасова кришка, цвях 
або товстий мідний дріт, смужка тонкого 
паперу  

2 Електричний струм. Джерело 
електричного струму. Види джерел 
електричного струму.  

Практична робота № 3. 
«Виготовлення джерела електричного 
струму» 

І варіант: блюдце, ножиці, скотч, шість 
мідних монет, тепла солона вода, два 
провідники, ніж, алюмінієва фольга, 
паперова серветка; 
ІІ варіант: цинкова та мідна пластини (або 
мідний провідник і цвях), фрукти, овочі, 
провідники з затискачами, світлодіод або 
мультиметр  

2 Магнітне поле. Постійні та штучні 
магніти. Застосування 
електромагнітів. 
Практична робота № 4. 
«Виготовлення електромагніту» 

Цвях, ізольований мідний провідник, 
шматок паперу 

2 Дія магнітного поля на провідник зі 
струмом. Електричні двигуни. 

Практична робота № 5. 
«Виготовлення електродвигуна» 

Гальванічний елемент (1,5 В), тримач із 
контактами для батарейки, магніт, 1 м 
провідника з емалевою ізоляцією (0,8 – 1 
мм), 0,3 м неізольованого провідника 

Посилання на відеоінструкції з виготовлення: 

№ 2 – http://www.youtube.com/watch?v=xAHB9c-BXwE. 

№ 3 – http://chemistry-chemists.com/Video/Fruit-battery.html. 

№ 4 – http://www.youtube.com/watch?v=nYRtbb3KuyI. 

№ 5 – http://www.youtube.com/watch?v=unJFzgfH8zI. 

http://www.youtube.com/watch?v=u5BSvKZ5yOo. 
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Додаток А.15  
Таблиця А.2 

Проект формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі викладання 
елективного курсу «Магнітне поле та здоров’я людини»  

Компоненти компетентностей, що формуються № Зміст 
заняття 

Рекомендована 
форма 

проведення 
Предметна Навчально-пізнавальна, 

інформаційна 
Здоров’язбережувальна 

1. Джерела 
магнітного 
поля. 
Магнітне 
поле Землі 

Евристична 
бесіда, що 
базується на 
основі знань 
учнів, 
одержаних на 
уроках фізики 

КК: теорія магнітного поля 
Землі, міграція магнітних 
полюсів;  
ДК: спостереження за соняч-
ною активністю та збуреннями 
в магнітному полі Землі;  
ОК: усвідомлення значення 
знань фізики для інших 
галузей діяльності людини 

КК: знайомство з текстовою, 
графічною інформацією; 
ДК: опрацювання текстової 

інформації, представлення її у 
вигляді структурно-логічної 
схеми; організація та 
проведення дослідження; 
ОК: досвід навчально-

пізнавальної діяльності 

КК: магнітне поле Землі як 
абіотичний фактор 
навколишнього середовища; 
ДК: спостереження за 
збуреннями в магнітному 
полі Землі; 
ОК: ціннісне ставлення до 
власного здоров’я та 
навколишнього середовища 

2.  Магнітне 
поле Землі та 
його  
значення для 
живих 
організмів 

Представлення 
та обговорення 
результатів 
дослідження, 
евристична 
бесіда 

КК: вплив магнітного поля на 
живі організми; магнітне поле 
в житті тварин; його вплив на 
розвиток рослин; 
ДК: 
ОК: взаємозв’язок процесів у 
природі; роль фізики в 
поясненні явищ на планеті  

КК: знання вимог до оформ-
лення та презентації 
дослідницьких робіт; 
ДК: представлення інформації у 
формі схем, таблиць, 
формулювання висновків; 
ОК: уміння визначати  джерела 
інформації, відбирати її 

КК: роль магнітного поля для 
життя людини; магнітні бурі і 
самопочуття людини; 
ДК: правила поведінки під 
час магнітних бурь;  
ОК: магнітне поле як фактор 
існування життя на планеті 
 

3. Штучні дже-
рела магніт-
ного поля. 
Дослідження  
джерел 
магнітного 
поля у  

Представлення 
та обговорення 
повідомлень 
учнів; спільне 
визначення 
можливих 
джерел МП в  

КК: штучні джерела 
магнітного поля, історія 
використання постійних 
магнітів;  
ДК: визначення потенційних 
джерел штучного магнітного 
поля в помешканні; 

КК: перекодування різних 
видів інформації; оцінювання її 
достовірності; 
 ДК: представлення інформації 
у вигляді рисунків, схем, 
графіків; навички збереження, 
передачі інформації за  

КК: рівень випромінювання 
побутових приладів;  
ДК: уміння уникати джерел 
штучного магнітного поля; 
ОК:  усвідомлення 
необхідності в поінформо-
ваності стосовно негативних  
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Продовження табл. А.2 
Компоненти компетентностей, що формуються № Зміст 

заняття 
Рекомендована 

форма 
проведення Предметна Навчально-пізнавальна, 

інформаційна 
Здоров’язбережувальна 

 власному 
помешканні 

школі, 
квартирі тощо 

ОК: пізнавальний інтерес до 
вивчення фізики 

 допомогою ІКТ;  
ОК: оцінка відповідей 

товаришів 

абіотичних факторів, 
бережне ставлення до 
власного здоров'я 

4. Магнітні 
властивості 
речовин 
живої та 
неживої 
природи 

Представлення 
карт 
небезпечних 
зон власного 
помешкання; 
розповідь 
учителя 

КК: магнітні властивості 
різних речовин, тканин 
організму людини;  
ДК: експериментальне 
виявлення магнітного поля; 
ОК: усвідомлення значення 
знань із фізики в повсякденно-
му житті; здоров’я, знання як 
цінність 

КК: знання способів 
ефективного засвоєння різних 
видів інформації; 
ДК: уміння представляти 
результати дослідження;  
ОК: дотримання етично-
моральних норм використання 
інформації 

КК: магнітні властивості 
організму людини 
ДК: визначення потенційно 
небезпечних для здоров’я 
місць у помешканні; 
ОК: усвідомлення необхід-

ності захисту від магнітного 
поля техногенного 
походження 

5. Біологічна 
дія магніт-
ного поля на 
організм 
людини. 
Способи 
зменшення 
негативного 
впливу маг-
нітного поля 

Розповідь 
учителя; 
спільне 
вироблення 
заходів, що 
забезпечать 
зменшення 
впливу 
магнітного 
поля 

КК: біологічна дія магнітного 
поля; 
ДК: демонстрація дослідів, що 
доводять існування магнітного 
поля; 
ОК: усвідомлення магнітного 
поля як фактора впливу на 
організм, розуміння життєвої 
необхідності фізичних знань 
 

КК: правила ефективного 
засвоєння змісту навчального 
матеріалу; 
ДК: уміння виділяти головне в 

тексті, складати структурно-
логічну схему; 
ОК: досвід навчально-

пізнавальної діяльності 

КК: способи зменшення   
впливу магнітного поля на 
організм людини; 
ДК: навички безпечного 
поводження поблизу джерел 
магнітного поля; 
ОК: усвідомлення 
необхідності проведення 
заходів щодо зменшення 
впливу магнітного поля 

6, 
7. 

Застосування 
МП поля для 
діагностики, 
профілакти-
ки та 
лікування 

Представлення  
та обговорення 
інформації, 
підготовленої 
учнями 

КК: застосування магнітного 
поля та магнітних власти-
востей речовин для лікування 
та профілактики захворювань, 
магнітні лікарські препарати, 
магнітотерапія; 

КК: знання видів джерел 
інформації, правил пошуку в  
Інтернеті, прийомів перекоду-
вання різних видів інформації; 
ДК: уміння знаходити, 
опрацьовувати та презентувати  

КК: МП в медицині, 
використання МП для 
діагностування, лікування та 
профілактики захворювань 
ДК: способи використання 
магнітного поля для потреб 
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Продовження табл. А.2 
Компоненти компетентностей, що формуються № Зміст 

заняття 
Рекомендована 

форма 
проведення 

Предметна Навчально-пізнавальна, 
інформаційна 

Здоров’язбережувальна 

 захворювань   ДК: пояснення фізичної суті 
застосування магнітного поля; 
ОК: розуміння значення МП 
поля для життя людини 

інформацію засобами ІКТ;  
ОК: наявність мотивації щодо 

володіння даною інформацією 
для  успішної життєдіяльності 

людини;ОК: ціннісне  
ставлення до власного 
здоров’я та здоров’я 
оточуючих 

8 Екскурсія до 
фізіотерапевт
ичного 
кабінету 
лікарні 

Ознайомлення 
з обладнанням 
фізіотерапевти
чного кабінету 

КК: магнітне поле у 
фізіотерапевтичному кабінеті, 
принцип дії приладів; 
ДК: пояснення фізичної суті 
принципу дії приладів 
фізіотерапевтичного кабінету; 
ОК: мотивація до вивчення 
фізики, самовизначення  
 

КК: знання правил підготовки 
та проведення інтерв’ю;  
ДК: уміння лаконічно 

формулювати питання, слухати 
співрозмовника, висловлювати 
свою думку; 
ОК: толерантне ставлення до 

співрозмовника, повага точки 
зору іншої людини, 
рефлексивність 

КК: можливості 
фізіотерапевтичного кабінету 
для профілактики та 
лікування захворювань; 
ДК: використання магнітного 
поля для покращення 
власного здоров’я; 
ОК: усвідомлення 
необхідності проведення 
профілактичних   збереження 
та поліпшення здоров’я  

9, 
10 

Підсумкове заняття. 
Презентація навчальних 
проектів 

КК: магнітне поле Землі, його 
значення для живих 
організмів, використання в 
медицині; 
ДК: уміння систематизувати та 
узагальнювати навчальний 
матеріал;  
ОК: усвідомлення цінності 
фізичних знань у житті 
людини 
 

КК: знання джерел і видів 
інформації, способів їх 
обробки; ДК: уміння 
презентувати результати 
досліджень засобами ІКТ; 
ОК: здатність оцінювати, 

аналізувати виступи 
однокласників, аргументовано 
висловлювати власну думку, 
ціннісні орієнтири у володінні 
навчально-пізнавальними 
навичками 

КК: магнітне поле як 
абіотичний фактор довкілля 
(корисний та шкідливий 
вплив); 
ДК: застосування магнітного 
поля для поліпшення 
здоров’я; 
ОК: ціннісне ставлення до 
здоров’я та усвідомлення 
необхідності захисту від 
впливу магнітних полів 
техногенного походження 
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Додаток Б 

Матеріали для визначення ефективності впровадження методичної 

системи формування предметної і ключових компетентностей учнів 

основної школи 

 
Додаток Б.1 

Анкети, опитування, тести для учнів і вчителів 
 

Анкета для вчителів фізики на виявлення їх готовності до формування 

предметної і ключових компетентностей учнів основної школи 

1. У чому полягає суть компетентнісного підходу в навчанні? 

2. Дайте визначення поняття  «компетентність». 

3. Яка структура компетентності? 

4. Які групи компетентностей, відповідно до нормативних документів, 

повинні бути сформовані в учнів у процесі навчання? 

5. Які види компетентностей Ви знаєте? 

6. Які компетентності можуть формуватися в змісті навчання фізики? 

7. У чому полягає відмінність між компетентністю та компетенцією? 

8. Які форми та методи організації навчальної діяльності на уроках фізики, 

на Вашу думку, сприяють формуванню компетентностей учнів? 

9. Які методи використовуєте Ви? 

10. Чи маєте Ви методичну літературу, яка безпосередньо розкриває процес 

формування компетентностей в учнів у навчанні фізики? 

11. Якої допомоги потребуєте Ви для формування компетентностей учнів? 
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Анкета № 1 «Чи вмієте ви навчатися?» [36] 

(9 клас) 
Прізвище, ім’я учня _________________________________ 

Оберіть за кожним судженням твердження, що відповідає вашій діяльності. 

№ 
з/п 

Судження 
Я вмію: 

за
вж

ди
 

м
ай

ж
е 

за
вж

ди
 

ін
од

і 

рі
дк

о 

ні
 

1. Самостійно засвоювати нескладні навчальні теми      
2. Передавати зміст навчального матеріалу в графічній  та 

інших формах згортання інформації 
     

3. Слухати лекцію, доповідь з опорою на план чи без нього, 
відтворювати основні думки прослуханого у вигляді 
рецензії, плану, тез, конспекту 

     

4. Здобувати інформацію з різноманітних джерел, 
зіставляти її 

     

5. Знаходити критичну літературу в каталогах, картотеці, 
працювати з нею 

     

6. Систематично використовувати науково-популярну 
літературу, звертатися до довідкової науково-технічної 
літератури 

     

7. Готувати реферат на різні теми за одним або декількома 
джерелами 

     

8. Працювати з електронним каталогом      
9. Вести діалог з метою отримання, уточнення та 

систематизації інформації 
     

10. Користуватися згорнутими формами відповіді (план, 
тези, таблиці, графіки) 

     

11. Практично використовувати основні види письмових 
робіт: списування, виписки цитат, запис під диктовку, 
переказ, твір, план, тези, конспект, відгук, рецензію, 
допис, автобіографію тощо 

     

12. Складати анотацію прочитаної книги, дайджести      
13. Формулювати гіпотези на основі спостережень, дослідів, 

порівняння текстів 
     

14. Аргументувати, робити глибокі висновки      
Завжди – 5 балів; майже завжди – 4 бали; іноді – 3 бали; рідко – 2 бали; ні – 1 

бал. 

Обробка результатів 
№ Прізвище, ім’я учня 1 2 …. 13 14 Сума балів Середній бал 
         
 Сума балів        
 Середній бал        

Інтерпретація: 4,6 – 5 балів – високий рівень; 3,6 – 4,5 – достатній рівень; 

2,6 – 3,5 – середній рівень; 2,5 та менше балів – низький рівень. 
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Анкета № 2 

«Уміння самоорганізації для учнів 9-го класу» [36] 

Прізвище, ім’я учня _________________________________ 

Оберіть за кожним судженням твердження, яке відповідає вашій діяльності. 

№ 
з/п Чи вмієте ви: 

за
вж

ди
 

м
ай

ж
е 

за
вж

ди
 

ін
од

і 

рі
дк

о 

ні
 

1. Планувати навчальну та самоосвітню діяльність з 
урахуванням рекомендацій учителя, класного керівника, 
психолога 

     

2. Визначати та на основі самоаналізу особистих умінь і 
навичок аналізувати засоби досягнення навчальної мети 

     

3. Брати активну участь в організації колективної 
пізнавальної діяльності 

     

4. Ставити загальні та часткові завдання самоосвітньої 
діяльності 

     

5. Вносити необхідні зміни в зміст, обсяг навчального 
завдання, у послідовність та час його виконання 

     

6. Самостійно оцінювати свою навчальну та самоосвітню 
діяльність через порівняння з діяльністю інших учнів. З 
особистою діяльністю в минулому, з існуючими нормами 

     

7. Визначати проблеми своєї самоосвітньої діяльності та 
встановлювати їхні причини, вносити необхідні зміни, 
коригувати діяльність 

     

8. Оцінювати діяльність однокласників шляхом порівняння з 
існуючими нормами, їхньою діяльністю в минулому 

     

Обробка результатів 
№ Прізвище, ім’я учня 1 2 …. 7 8 Сума балів Середній бал 
         
 Сума балів        
 Середній бал        

Інтерпретація: 4,6 – 5 балів – високий рівень; 3,6 – 4,5 – достатній рівень; 

2,6 – 3,5 – середній рівень; 2,5 та менше балів – низький рівень. 
 

Анкета № 3 «Моє ставлення до предмета» 

(методика Л. Балабкіної) 

Прізвище, ім’я учня ______________________________ 

Вік ______, клас ____ , школа _______________________________ 

Інструкція 

Навпроти кожного судження поставте один із балів: 2 – це про мене; 1 – 

не впевнений; 0 – це не про мене. 
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Анкета № 4  (для вчителя) 

«Ставлення учнів до Вашого предмета» 

Оцініть, будь-ласка, як кожне судження стосується кожного учні (2 бали – це 

безумовно, 1 бал – це майже не так, 0 – це не так). 
№ 

Прізвище, ім'я учня 

Зн
ає

 м
ат

ер
іа

л,
 у

мі
є 

оп
ер

ув
ат

и 
зн

ан
ня

ми
 

У
сі

 з
ав

да
нн

я 
на

 у
ро

ці
 в

ик
он

ує
 

із
 з

ад
ов

ол
ен

ня
м 

Н
ам

аг
ає

ть
ся

 с
ам

 з
на

йт
и 

ві
дп

ов
ід

ь,
 а

 н
е 

от
ри

ма
ти

 її
 в

ві
д 

ін
ш

их
 

Н
ік

ол
и 

не
 п

ро
пу

ск
ає

 у
ро

кі
в 

бе
з 

по
ва

ж
ни

х 
пр

ич
ин

 

Д
об

ро
зи

чл
ив

о 
ре

аг
ує

 н
а 

пр
ох

ан
ня

 т
а 

за
ув

аж
ен

ня
 

вч
ит

ел
я 

А
кт

ив
ни

й 
пі

д 
ча

с 
ви

вч
ен

ня
 

но
во

го
 м

ат
ер

іа
лу

 

Н
а 

ур
оц

і з
ав

ж
ди

 п
ра

цю
є 

са
мо

ст
ій

но
 

Ч
ас

то
 в

ис
ту

па
є 

з 
до

да
тк

ов
им

и 
по

ві
до

мл
ен

ня
ми

 н
а 

ур
оц

і 

За
га

ль
ни

й 
ба

л 

           
           
 Сума           
 Середній бал          

 

Інтерпретація результатів 

За результатами анкетування підраховують загальний бал та визначають 

тип ставлення: 16 – 14 – активно-позитивний (А); 13 – 10 – позитивний (П); 9 

– 8 – байдужий (Б); 7 – 5 – негативний (Н); 4 – 0 – дуже негативний (ДН). 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я учня Самооцінка учня Оцінка вчителя Уточнений результат 

     
 Середній бал    
 

№ 
з/п 

Судження Бал 

1. Я знаю цей предмет  
2. Люблю ним займатися  
3. Із задоволенням іду на урок  
4. Ніколи не пропускаю урок без поважної причини  
5. Задоволений ставленням учителя до мене  
6. Завжди розумію пояснення нового матеріалу  
7. Домашнє завдання виконую завжди сам  
8. Багато читаю додаткової літератури  

Загальний бал  
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Зведена таблиця результатів анкетування 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я учня Середній бал Тип ставлення 

    
    
 

Анкета № 5 
«Виявлення готовності учнів основної школи до використання 

інформаційних технологій»  

(відповіді: так або ні) 
№ 
з/п  

Судження  Так Ні 

1. Наявність комп’ютера вдома   
2. Чи підключений він до мережі Інтернет?   
3. Чи маєте Ви власну електронну адресу?   
4. Чи вмієте Ви працювати з текстовим редактором (набирати тексти)?   
5. Чи вмієте Ви здійснювати пошук необхідної інформації в мережі 

Інтернет? 
  

6. Чи шукаєте Ви інформацію в мережі Інтернет за завданням учителя?   
7. Чи надає Вам учитель адреси освітніх сайтів для пошуку інформації?   
8. Чи використовується комп’ютер на уроках фізики?   
9. Чи використовує ваш учитель на уроках навчальні програми з фізики?   
10. Чи маєте Ви вдома такі навчальні програмні продукти з фізики?   
 

Анкета № 6 

«Знання учнями різних джерел і видів інформації, способів її обробки» 

1. Укажіть джерела інформації, якими Ви користуєтесь під час вивчення 

фізики (на уроках і в позаурочний час). 

2. Яким джерелам інформації Ви віддаєте перевагу? 

3. Назвіть  структурні компоненти Вашого підручника. 

4. Яка частина підручника (енциклопедії) дає змогу швидко знайти 

інформацію про конкретний об’єкт? 

5. Звідки можна взяти числові значення фізичних величин під час 

виконання короткого запису задачі? 

6. Яким джерелам інформації Ви довіряєте, а в яких, на Вашу думку, 

інформація може бути не достовірною? 

7. Яким чином Ви перевіряєте достовірність інформації? 
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8. Навіщо поряд із текстовою інформацією подаються малюнки, 

фотознімки, схеми тощо? 

9. Якщо інформація представлена у вигляді графіка, на що Ви в першу 

чергу звертаєте увагу? 

10. У яких періодичних виданнях Ви підбираєте додаткову інформацію до 

уроків фізики? 

Анкета № 7 

«Перевірка сформованості компонентів  інформаційної компетентності 
учня основної школи» 

1. Які операції ви вмієте виконувати за допомогою комп’ютера (зробіть 
відмітку) 

 Пошук  необхідної інформації 
 Друкування та редагування текстів 
 Створення презентацій 
 Побудова діаграм, схем, графіків 
 Створення відеофільмів 
 Інше (зазначте)____________________________________ 

 

2. Для яких цілей Ви використовуєте Інтернет (зробіть відмітку)? 
  Ігри 
  Пошук інформації 
  Спілкування з друзями 
  Підготовка до уроків 
  Дистанційне навчання 
  Інше (зазначте)_______________________________ 

 

3. Якого характеру шкільні завдання вам доводиться виконувати за 
допомогою комп’ютера (зробіть відмітку)? 

 Пошук додаткової інформації до уроку 
 Підготовка рефератів, повідомлень 
 Створення презентацій 
 Оформлення результатів досліджень у вигляді таблиць, схем, 

діаграм 
4. Чи доводилося Вам самостійно 

 Встановлювати операційну систему  
 Підключати периферійні пристрої (принтер, сканер тощо); 
 Установлювати прикладні (навчальні, графічні, медіа тощо) 

програми 
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 Установлювати антивірусні програми 
 Не доводилося. 

 

5. Чи доводилося Вам використовувати прикладні програми: 
 Навчального призначення (укажіть, які саме) ________ _______ 
 Музичні програвачі; 
 Пристрої для сканування зображень 
 Інші прикладні програми (укажіть, які саме) _____________ 

 
6. Чи подобаються вам уроки, на яких використовується комп’ютер? ____. 

7. Чи подобається вам готуватися до уроків, використовуючи комп’ютер? __. 

 

Анкета № 8 

Завдання для виявлення рівня розуміння, усвідомлення інформації, 

уміння перекодовувати інформацію 

Вхід 

1. Прочитайте уважно текст і представте його в  формі 

таблиці. 

Потужність серця у спокої в різних людей лежить у 

межах 0,7-1,8 Вт. Людина довгий час здатна працювати з 

середньою потужністю 75 Вт. Тепловоз має потужність 4400 

кВт, а ракета-носій «Протон» – понад 44 000 МВт. 

2. Яке фізичне явище представлене на рис. Б.1? 

3. На основі запропонованого рисунка Б.2:  

1). Складіть умову задачі.  

2). Зробіть короткий запис і схематичний малюнок до умови задачі. 

     ? 

 

 

 

Рис. Б.3  Рис. Б.4  Рис. Б.5 

 

4. Опишіть характер руху тіл за графіками (рис. Б.4, Б.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Б.1 



253 
 

   

5. На основі рисунка: 

S, км 

 

 

 

а)  Опишіть рух тіла за графіком. 

б) З’ясуйте, чи відповідає графік даним, наведеним у таблиці? 

6. На основі представлених рисунків 

заповніть таблицю. 

Назва Призначення Ціна поділки Покази приладу 
    

Вихід 

1. Які хімічні елементи зображені на рисунках Б.6, Б.7? 

         
         Рис. Б.6 Рис. Б.7 

2. Зобразіть схематично позитивний та негативний йони Гелію. 

3. Розгляньте рис. Б.8, Б.9 і заповніть таблицю. 

Назва Призна-
чення 

Ціна 
поділки 

Покази 
приладу 

    
    

         Рис. Б.8 Рис. Б.9 

4. За поданими в таблиці результатами вимірювання сили струму та напруги 

на ділянці кола побудуйте графіки залежності сили струму від напруги. 

Дослід 1 

U, В 1 2 3 4 5 
I, А 1,5 3 6 8 10 

Дослід 2 

U, В 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
I, А 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

 

Час 
(год) 

Відстань 
(км) 

0 0 
0,25 75 
0,5 75 
1 100 

1,5 75 
2 25 
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5. Визначте загальний опір кола (рис. Б.10), яке 

складається з однакових резисторів опором  1 Ом. 

 

Рис. Б.10 

6. Який висновок про закономірності 

взаємодії струмів випливає з 

рисунків Б.11 і Б.12 

 

Рис. Б.11  Рис. Б.12 

7. Яке фізичне явище демонструють рисунки 

Б.13 і Б.14? Поясніть його. 

 

Рис. Б.13  Рис. Б.14 

 

8. Сформулюйте і розв’яжіть задачу за рис. Б.15 – Б.19. 

 

  

 

 

Рис. Б.15 Рис. Б.16   Рис. Б.17 Рис. Б.18  Рис. Б.19 

9. Як називаються прилади, зображені на рисунках Б.20, Б.21? Поясніть їх 

принцип дії. 

10. Укажіть назви складових електродвигуна та поясніть принцип його дії. У 

чому переваги та недоліки електродвигунів у порівнянні з тепловими 

двигунами? Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

 

 Рис. Б.20    Рис. Б.21   Рис. Б.22 
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Анкета № 9 
«Виявлення мотивації до інформаційної діяльності» (авторська) 

1. Чи достатньо одного лише підручника, щоб отримати міцні знання з 
фізики? 

2. У якому вигляді (текстовому, графічному, схематичному) Вам зручніше 
сприймати  інформацію?  

3. Які операції з перекодування інформації Вам доводиться виконувати на 
уроках фізики? 

4. Наведіть приклади ситуацій зі шкільного життя, у яких Вам потрібна була 
додаткова інформація. Які навики при цьому Вам стали в нагоді? 

5. Якими навичками роботи з різними джерелами інформації повинен 
володіти учень 9-го класу? 

6. Навіщо пропонується перекодовувати інформацію, наприклад, у вигляді 
таблиці, структурно-логічної схеми? 

7. Які знання Вам необхідні, щоб правильно креслити електричні кола, 
підбирати вимірювальні прилади тощо? 

8. Із якими джерелами інформації Вам подобається працювати найбільше? 
 

Анкета №10 
«Виявлення рефлексії готовності до інформаційної діяльності» 

(авторська) 
1. На скільки балів Ви оцінюєте власні навички роботи з різними джерелами 

інформації? 
2. Чи вмієте Ви: а) визначати необхідні джерела інформації; б) аналізувати 

одержану інформацію; в) перекодовувати інформацію; г) представляти 
інформацію в згорнутому вигляді? 

3. Визначте, яка з вищезазначених операцій для Вас є найскладнішою. 
4.  Оцініть якість підготовлених Вами інформаційних повідомлень. Що 

потрібно зробити для удосконалення їх змісту?  
5. Чи змогли б Ви самостійно, без допомоги вчителя, опанувати зміст 

підручника фізики? 
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6. Чи здатні Ви самостійно розробити план навчального проекту з фізики та 
виконати його? 

Запитальник  
«Що заважає мені вести здоровий спосіб життя?» 

Автор методики – Володимир Давидович Пурин, кандидат педагогічних 
наук, доцент Тверського державного університету. 

 
Інструкція: учні дають письмові відповіді на 12 запитань-тверджень за 
такою шкалою: 5 – завжди; 4 – часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – ніколи. 
Максимально можлива кількість балів – 60, мінімально – 12. 
Твердження: «Мені заважають вести здоровий спосіб життя ...» 
1. Стан мого здоров’я. 
2. Сімейні проблеми. 
3. Погодно-кліматичні умови. 
4. Нестача вільного часу. 
5. Вільний продаж сигарет, пива та алкогольних напоїв. 
6. Недостатня увага до моєї персони з боку класного керівника. 
7. Недостатня увага до моєї персони з боку вчителя фізкультури. 
8. Недостатня увага до моєї персони з боку медичних працівників (школи). 
9. Недостатня увага до моєї персони з боку директора школи. 
10. Погане товариство в дворі, на вулиці. 
11. Погане товариство серед однокласників. 
12. Порушення мною норм здорового способу життя. 

Оцінка результатів: 
12 – 28 балів – низький рівень (НР) перешкод: учень у змозі впоратися з 
наявними незначними проблемами у веденні здорового способу життя; 
29 – 44 бали – середній рівень (СР): учень уже не в змозі самостійно 
вирішити деякі проблеми, пов’язані з веденням здорового способу життя; 
йому потрібна коректна і, по можливості, оперативна допомога з боку як 
однокласників і друзів, так і з боку дорослих (батьків, учителя); 
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45 – 60 балів – високий рівень (ВР): стан здоров’я даного учня (як фізичного, 
так і психічного) повинні викликати глибокі побоювання і тривогу, потрібні 
термінові, часом радикальні заходи щодо усунення наявних проблем. 

 Зведена таблиця результатів діагностування за методикою у ____ класі 

Твердження № 
з/п П.І. учня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сума 
балів 

Рівень 
перешкод 

1.                               
2.                               
….                               
У сумі по класу                             
На одного учня припадає     

 

Тест «Яке у тебе здоров’я?» 

(упорядник Орлова Т. В.) 
За результатами визначаються 3 рівні ведення здорового способу життя: 

ведення здорового способу життя, недостатньо здоровий спосіб життя і 
спосіб життя, що тягне за собою порушення здоров’я. 

Інструкція: у бланку відповідей необхідно поставити кількість балів 
навпроти номера відповідного запитання. 
1. Чи регулярно ви вживаєте свіжі фрукти та овочі? Так – 3 бали, ні – 0. 
2. Чи обмежуєте ви себе у вживанні тваринних жирів? Так – 5 балів, ні – 0. 
3. Чи регулярно ви вживаєте волокнисту їжу, хліб грубого помолу або з 

висівок? Так – 2, ні – 0. 
4. Чи обмежуєте ви себе в споживанні цукру? Так – 3, ні – 0. 
5. Чи вмієте ви відпочивати та розслаблятися? Так – 5, ні – 0. 
6. Чи є у вас розваги крім навчання? Так – 4, ні – 0. 
7. Чи подобається вам учитися? Так – 4, ні – 0. 
8. Чи є у вас друг, якому ви повністю довіряєте? Так – 3, ні – 0. 
9. Чи вважаєте ви, що повинні більш відповідально ставитися до навчання? 

Так – 0, ні – 2. 
10. Чи вважаєте ви, що повинні брати на себе менше зобов’язань? Так – 0, ні 

– 2. 
11. Часто ви відчуваєте нудьгу? Так – 0, ні – 2. 
12. Ви курите? Так – 0, ні – 6. 
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13. Чи вживаєте ви алкоголь? Ні – 3, іноді – 2, кожен день – 0. 
14. Яка ваша маса? (Норма = зріст (см) - 110). Норма – 5, до 6 кг вище норми 

– 4, на 6 – 12 кг вище норми – 2, на 12 кг і більше вище норми – 0. 
15. Чи регулярно ви робите зарядку? Так – 2, ні – 0. 
16. Чи займаєтесь ви зарядкою, поки не заболять м’язи? Так – 0, ні – 1. 
17. Чи потрібне вам снодійне, щоб заснути? Так – 0, ні – 1. 
18. Чи завжди ви використовуєте пасок безпеки в машині? Так – 1, ні – 0  
19. Чи часто ви змушені вживати ліки? Так – 0, ні – 2. 
20. Чи перевіряєте хоч іноді свій артеріальний тиск? Так – 1, ні – 0. 
21. Чи є у вас постійні хворобливі симптоми і ви при цьому не звертаєтесь 

до лікаря? Так – 0, ні – 5. 
22. Чи займаєтесь ви небезпечними видами спорту? Так – 0, ні – 3. 
23. Часто ви даремно турбуєтесь або хвилюєтесь? Так – 0, ні – 5. 
24. Чи часто ви  хвилюєтесь? Так – 0, ні – 5. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

 
Кількість балів _________ 

Опитування «Ставлення до здоров’я» 
(Р. А. Березовська, адаптовано автором) 

Інструкція: вам буде запропоновано ряд питань-тверджень, з якими ви 
можете погодитися, не погодитися або погодитися частково.  

Оцініть, будь ласка, кожне твердження відповідно до ступеня своєї згоди 
за шкалою, де: 

1 – абсолютно не згоден або зовсім не важливо; 
2 – не згоден, це не важливо; 
3 – скоріше не згодний; 
4 – не знаю (не можу відповісти); 
5 – скоріше згоден, ніж ні; 
6 – згоден, дуже важливо; 
7 – абсолютно згоден, безумовно важливо. 
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Обрану вами відповідь обведіть кружком або позначте яким-небудь 

іншим способом. Будьте уважні, для кожного питання повинна бути вибрана 

та позначена тільки одна відповідь.  

 1. Люди по-різному оцінюють різні сфери життя. Оцініть, наскільки наведені 
цінності важливі для вас у даний момент 
1.1. Щасливе сімейне життя 1 2 3 4 5 6 7 
1.2. Матеріальне благополуччя 1 2 3 4 5 6 7  
1.3. Вірні друзі 1 2 3 4 5 6 7 
1.4. Здоров’я  1 2 3 4 5 6 7 
1.5. Цікава робота (кар’єра) 1 2 3 4 5 6 7 
1.6. Визнання та повага оточуючих 1 2 3 4 5 6 7 
1.7. Незалежність (свобода) 1 2 3 4 5 6 7 
2. Що, на Вашу думку, необхідно для того, щоб досягти успіхів у житті? 
2.1. Гарна освіта 1 2 3 4 5 6 7 
2.2. Матеріальний добробут 1 2 3 4 5 6 7 
2.3. Здібності 1 2 3 4 5 6 7 
2.4. Везіння (удача) 1 2 3 4 5 6 7 
2.5. Здоров’я  1 2 3 4 5 6 7 
2.6. Наполегливість, працьовитість 1 2 3 4 5 6 7 
2.7. Потрібні зв’язки (підтримка друзів, знайомих) 1 2 3 4 5 6 7 
3. Як би Ви у кількох словах визначили, що таке «здоровий спосіб життя» ? 
 
4. Оцініть, який вплив на вашу обізнаність у галузі здоров'я чинить інформація, 
одержана з наступних джерел: 
4.1 Засоби масової інформації (радіо, телебачення) 1 2 3 4 5 6 7 
4.2. Лікарі (фахівці) 1 2 3 4 5 6 7 
4.3. Газети та журнали 1 2 3 4 5 6 7 
4.4. Друзі, знайомі 1 2 3 4 5 6 7 
4.5. Науково-популярні книги про здоров’я  1 2 3 4 5 6 7 

5. Як ви думаєте, які з перерахованих нижче факторів роблять найбільш істотний 
вплив на стан вашого здоров’я? 
5.1. Якість медичного обслуговування 1 2 3 4 5 6 7 
5.2. Екологія 1 2 3 4 5 6 7 
5.3. Професійна діяльність (навчання) 1 2 3 4 5 В 7 
5.4. Особливості харчування 1 2 3 4 5 6 7 
5.5. Шкідливі звички 1 2 3 4 5 6 7 
5.6. Спосіб життя 1 2 3 4 5 6 7 
5.7 Недостатня турбота про своє здоров’я  1 2 3 4 5 6 7 

5.8 Інше 1 2 3 4 5 6 7 
6. Як ви відчуваєте себе найчастіше, коли зі здоров’ям у вас все гаразд? 
6.1. Я спокійний (а) 1 2 3 4 5 6 7 
6.2. Я задоволений (а) 1 2 3 4 5 6 7 
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6.3. Я щасливий (а) 1 2 3 4 5 6 7 
6.4. Мені радісно 1 2 3 4 5 6 7 
6.5. Мені нічого не загрожує 1 2 3 4 5 6 7 
6.6. Мені це байдуже 1 2 3 4 5 6 7 
6.7 Ніщо особливо мене не турбує 1 2 3 4 5 6 7 
6.8. Я відчуваю впевненість у собі 1 2 3 4 5 6 7 
6.9. Я відчуваю себе вільно 1 2 3 4 5 6 7 
6.10 Я відчуваю почуття внутрішнього задоволення 1 2 3 4 5 6 7 

7. Як ви відчуваєте себе найчастіше, коли дізнаєтеся про погіршення свого здоров’я? 
7.1. Я спокійний (а) 1 2 3 4 5 6 7 
7.2. Я відчуваю жаль 1 2 3 4 5 6 7 
7.3. Я стурбований 1 2 3 4 5 6 7 
7.4. Я відчуваю почуття провини 1 2 3 4 5 6 7 
7.5. Я засмучений (а) 1 2 3 4 5 6 7 
7.6. Мені страшно 1 2 3 4 5 6 7 
7.7. Я роздратований 1 2 3 4 5 6 7 
7.8. Я відчуваю себе пригнічено 1 2 3 4 5 6 7 
7.9. Я стривожений і сильно нервую 1 2 3 4 5 6 7 
7.10 Мені соромно 1 2 3 4 5 6 7 

8. Чи робите Ви що-небудь для підтримки вашого здоров’я?  
8.1. Займаюсь фізичними вправами (зарядка, біг…) 1 2 3 4 5 6 7 
8.2. Дотримуюсь дієти 1 2 3 4 5 6 7 
8.3. Турбуюсь про режим сну та відпочинку 1 2 3 4 5 6 7 
8.4. Загартовуюсь 1 2 3 4 5 6 7 
8.5. Відвідую лікаря з метою профілактики 1 2 3 4 5 6 7 
8.6. Слідкую за своєю вагою 1 2 3 4 5 6 7 
8.7. Відвідую лазню (сауну) 1 2 3 4 5 6 7 
8.8. Уникаю шкідливих звичок 1 2 3 4 5 6 7 
8.9. Відвідую спортивні секції   1 2 3 4 5 6 7 

8.10 Практикую спеціальні оздоровчі  системи 
(йога, китайська гімнастика тощо) 

1 2 3 4 5 6 7 

8.11. Інше 1 2 3 4 5 6 7 
9. Якщо ви дбаєте про своє здоров’я недостатньо або нерегулярно, то чому? 
9.1. У цьому немає необхідності, так як я 

здоровий(а) 
1 2 3 4 5 6 7 

9.2. Не вистачає сили волі 1 2 3 4 5 6 7 
9.3. У мене немає на це часу 1 2 3 4 5 6 7 
9.4. Немає компанії (одному нудно) 1 2 3 4 5 6 7 
9.5. Не хочу себе ні в чому обмежувати 1 2 3 4 5 6 7 

9.6. Не знаю, що потрібно для цього робити 1 2 3 4 5 6 7 
9.7. Немає відповідних умов 1 2 3 4 5 6 7 
9.8. Необхідні великі матеріальні затрати 1 2 3 4 5 6 7 
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9.9. Є більш важливі справи 1 2 3 4 5 6 7 

9.10 Інше 1 2 3 4 5 6 7 
10. Якщо ви відчуваєте нездужання, то: 
10.1 Звертаєтесь до лікаря 1 2 3 4 5 6 7 
10.2 Намагаєтесь не звертати уваги 1 2 3 4 5 6 7 
10.3 Самі вживаєте заходів, виходячи зі свого 

минулого досвіду  
1 г 3 4 5 6 7 

10.4 Звертаєтеся за порадою до друзів, родичів, 
знайомих   

1 2 3 4 5 6 7 

10.5 Інше 1 2 3 4 5 6 7 
Обробка та інтерпретація результатів 

Опитувальник «Ставлення до здоров’я» складається з 10 питань, які 
можуть бути розподілені за такими шкалами: когнітивна, діяльнісна, 
особистісна. Аналіз результатів проводиться на підставі якісного аналізу 
через отримані за допомогою опитувальника дані, що може бути здійснено на 
декількох рівнях: кожне твердження може бути проаналізовано окремо; 
аналіз даних може проводитися з кожного питання (інтерпретуються всі 
твердження, що входять у дане питання); кожен блок питань або шкала також 
можуть бути розглянуті окремо (аналізуються всі питання і твердження, що 
входять у дану шкалу).  

Розподіл питань опитувальника «Ставлення до здоров’я» за шкалами: 
когнітивна – 3, 4, 5; діяльнісна – 8, 10; особистісна – 1, 2, 6,7, 9. 

 
Анкета № 11 

«Виявлення рівнів розвитку рефлексії учнів» 
(за В. В. Пономарьовою) 

Інструкція: необхідно дати відповіді на запитання, проставивши в 
таблиці навпроти його номера цифру, що відповідає варіанту Вашої 
відповіді: 1 – абсолютно не так; 2 – не так; 3 – швидше не так; 4 – не знаю; 5 
– швидше так; 6 – так; 7 – абсолютно так. 
1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довгий час думаю про неї, 
хочеться її з ким-небудь обговорити. 
2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу відповісти 
перше, що спало на думку. 
3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити по справі, я зазвичай 
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подумки планую майбутню розмову. 
4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від думок 
про нього. 
5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 
буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка думок. 
6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про майбутні 
труднощі. 
7. Головне для мене – представити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 
мають другорядне значення. 
8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому будь-хто незадоволений мною. 
9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 
10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 
11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не склав 
плану. 
12. Я віддаю перевагу діям, а не розмірковуванням над причинами своїх 
невдач. 
13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 
14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 
уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти. 
15. Я турбуюся про своє майбутнє. 
16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою, що 
прийшла в голову, думкою. 
17. Часом я приймаю необдумані рішення. 
18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, наводячи все 
нові й нові аргументи на захист своєї точки зору. 
19. Якщо виникає конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в ньому винен, я 
в першу чергу починаю з себе. 
20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно обдумати і 
зважити. 
21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу передбачити, якої 
поведінки очікують від мене оточуючі. 
22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я подумки веду з 
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нею розмову. 
23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття викликають в 
інших людей мої слова і вчинки. 
24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю,  
якими словами це краще зробити, щоб не образити її. 
25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся 
іншими справами. 
26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним. 
27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

Обробка результатів 
Із цих 27-ми тверджень 15 є прямими (номери питань: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 

11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25). Інші 12 – зворотні твердження, що необхідно 
враховувати при обробці результатів, коли для одержання підсумкового бала 
підсумовуються в прямих питаннях цифри, які збігаються з відповідями 
випробовуваних, а в зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при 
перевертанні шкали відповідей.  Отримані бали переводяться в стени: 
Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бали 80 і 

менше 
81-100 101-

107 
108-
113 

114-
122 

123-
130 

131-
139 

140-
147 

148-
156 

157-
171 

172 і 
більше 

 

Інтерпретація даних, отриманих в результаті тестування 

Високі результати (більше 7 стенів) говорять про те, що людина 

більшою мірою схильна до аналізу своєї діяльності та вчинків інших людей, 

з’ясовувати причини й наслідки своїх дій у минулому, нині, у майбутньому. 

Їй властиво обдумувати свою діяльність у найдрібніших деталях, ретельно її 

планувати й прогнозувати всі можливі наслідки. Ймовірно також, що таким 

людям легше зрозуміти іншого, поставити себе на його місце, передбачити 

його поведінку, зрозуміти, що думають про них самих. 

Низькі результати (менше 4 стенів) говорять про те, що учневі в меншій 

мірі властиво замислюватися над власною діяльністю і вчинками інших 

людей, з’ясовувати причини і наслідки своїх дій як у минулому, так і нині, і в 

майбутньому. Він рідко обмірковує свою діяльність у найдрібніших деталях, 

йому складно прогнозувати можливі наслідки. Такий випробуваний відчуває 
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складнощі при постановці себе на місце іншого, йому складно передбачити 

його поведінку. 

Додаток Б. 2 

Тексти контрольних робіт 

Контрольна робота № 1 

І варіант 

1. Охарактеризуйте взаємодію тіл. Розкрийте поняття «маса» та «сила». 

Поясність, що таке додавання сил. Дайте визначення рівнодійної сили. 

2. У заглибину, зроблену в льоду, вливають свинець. Скільки влили свинцю, 

якщо він охолов до температури 0° С і при цьому розтопив лід масою 270 г? 

Початкова температура льоду 0° С, свинцю – 327° С (питома теплоємність 

свинцю 130 Дж/кг°С, питома теплота плавлення льоду – 330 кДж/кг, свинцю 

– 25кДж/кг, температура плавлення свинцю – 327° С). Яка речовина в 

природі має найбільшу питому теплоємність. 

3. Експериментальне завдання. Визначити період і частоту коливання тіла, 

підвішеного на нитці. 

ІІ варіант 

1. Охарактеризуйте рівномірний рух тіла по колу. Розкрийте поняття 

«лінійна швидкість рівномірного руху по колу», «період обертання» та 

«обертова частота».  

2. Площа поверхні грудної клітки людини 600 см3. Визначте силу тиску на 

грудну клітку аквалангіста, коли він стоїть на березі моря і якщо занурюється 

під воду на глибину 20 м (ρв = 1000 кг/м3, атмосферний тиск 100 кПа, 

g=10 Н/кг). Чим небезпечне перебування на великій глибині та швидке 

піднімання на поверхню? 

3. Експериментальне завдання. Визначити густину речовини, з якої 

виготовлене тіло. 

ІІІ варіант 

1. Наведіть приклади гравітаційної взаємодії тіл. Порівняйте поняття «сила 

тяжіння» та «вага тіла». Розкрийте зміст поняття «невагомість».  
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2. Для закачування гасу в бак використовується насос продуктивністю 20 кг 

за хвилину. Визначте час, необхідний для заповнення бака, якщо його 

розміри: довжина – 2 м, ширина – 150 см, висота – 1800 мм (ρг =  800 кг/м3). 

Які заходи безпеки потрібно вжити при транспортуванні гасу? 

3. Експериментальне завдання. Визначити коефіцієнт корисної дії похилої 

площини.  

Контрольна робота № 2 

І варіант 

1. Назвіть види електричних зарядів, наведіть приклади їхньої взаємодії. 

Поясність, як здійснюється електризація тіл. Охарактеризуйте сутність 

законів збереження електричного заряду та Кулона. Розкрийте суть поняття 

«електричне поле».  

2. Реостат виготовлено з нікелінового дроту завдовжки 15 м і площею 

поперечного перерізу 1 мм2. Визначте силу струму в реостаті, якщо напруга 

на його затискачах 18 В. Питомий опір нікеліну 0,4 Ом·мм2/м. Які тканини 

організму людини мають найменший питомий опір? 

3. Експериментальне завдання. Визначення опору провідника за допомогою 

амперметра та вольтметра. 

ІІ варіант 

1. Розкрийте суть поняття «електричний струм» та наведіть приклади дії 

електричного струму. Поясніть умови виникнення та існування електричного 

струму. Порівняйте природу електричного струму в різних середовищах. 

Розкрийте суть понять «сила струму» та «напруга», поясніть, як 

здійснюються їх вимірювання. 

2. Сила струму в залізному провіднику завдовжки 150 см і площею 

поперечного перерізу 0,025 мм2  дорівнює 250 мА. Яка напруга на кінцях 

провідника? Питомий опір заліза 0,1 Ом·мм2/м. Яка напруга є небезпечною 

для життя людини? 

1. Експериментальне завдання. Дослідити залежність опору провідника від 

його довжини.  
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ІІІ варіант 

1. Розкрийте сутність закону Ома для ділянки електричного кола. 

Розкрийте суть понять «електричний опір» та «питомий опір провідника». 

Поясніть, яка залежність опору провідника від температури. Наведіть 

приклади використання реостатів. 

2. Дві однакові провідні кульки із зарядами -1,5 ·10-7 Кл і +2,5 ·10-7 Кл 

знаходяться у вакуумі на відстані 6 см одна від одної. Кульки зіткнули і 

розвели. Визначте силу взаємодії між кульками після дотику. У чому 

полягає суть процесу заземлення? 

3. Експериментальне завдання. Дослідити залежність опору провідника 

від площі його поперечного перерізу. 

Додаткові завдання для проміжного контролю 

1. Запропонуйте досліди, які демонструють явище електризації тіл. 

2. У чому полягає небезпека статичної 

електрики? 

3. Який закон ілюструє дана картинка 

(рис. Б.2.1)? 

4. Як довести, що навколо зарядженого тіла існує електричне поле? 

5. Яка небезпека для бензовоза може виникнути під час його тривалого 

руху? 

6. Які способи уникнення електризації тіл ви знаєте? 

7. Наведіть приклади застосування електричного поля та електричного 

струму з лікувальною метою. У чому полягає їх принцип дії? 

8. Впишіть до запропонованої таблиці види енергії, які використовуються 

для одержання електричного струму під час роботи фотоелемента, 

гальванічного елемента, акумулятора, вітрогенератора, сонячної батареї, 

теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, термоелемента. 

Енергія 
внутрішня хімічна механічна світлова 
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9. Узагальніть наведену нижче інформацію у вигляді таблиці. Відомо, що 

електричний струм чинить певну дію на організм людини. Результат дії 

залежить від величини струму. Так, сила струму до 2–3 мА людиною не 

відчувається; 5 – 10 мА зумовлюють зуд і відчуття нагрівання. При силі 

струму 20 – 25 мА відбувається скорочення м’язів рук, затруднення 

дихання спричиняє сила струму 50 – 90 мА, а при 90  –100 мА можливий 

параліч дихання. 

10. Яка сила струму в спіралі електроплитки, якщо протягом 2 хв через неї 

пройшов заряд 600 Кл? Яку небезпеку становить електроплитка, яка 

працює? 

11. Від яких факторів залежить опір тіла людини? 

12. Залежно від різних чинників опір тіла людини може бути рівним від   0,5 

до 100 кОм. При розрахунках вважають його рівним 1 кОм. 

Використовуючи дані попередніх задач, 

визначте значення напруги, безпечне для 

здоров’я людини. 

13. Перелічіть прилади, з яких складене 

електричне коло (рис. Б.2.2). Як зміняться 

покази приладів, якщо повзунок реостата зрушити вправо? Чи 

небезпечний для людини буде струм у колі, якщо вольтметр показує 6 В, 

а повний опір реостата 10 Ом?   

14.  Накресліть схему електричного кола, зображеного 

на рисунку Б.2.3. Чому прилади показують 

значення сили струму і напруги при розімкнутому 

ключеві? Як зміняться покази приладів при 

замиканні ключа? Вважати лампи однаковими  Рис. Б.2.3 

15. Що спільного та відмінного у вольтметрах, зображених на рис. Б.2.4 і 

Б.2.5? 

16. Укажіть назви зображених приладів і визначте ціну їх поділки 

(рис. Б.2.6, Б.2.7). 
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 Рис. Б.2.4 Рис. Б.2.5  Рис. Б.2.6  Рис. Б.2.7 Рис. Б.2.8 

17. За графіками залежності сили струму від напруги визначте опір 

провідників (рис. Б.2.8).  

18. Визначте силу струму, що проходить сталевим дротом довжиною 100 м 

і поперечним перерізом 0,5 мм2, за напруги  68 В. 
 

Контрольна робота № 3 

І варіант 

1. Дайте визначення понять «робота» й «потужність електричного струму». 

Розкрийте сутність закону Джоуля-Ленца. Наведіть приклади використання 

теплової дії електричного струму в техніці. 

2. Два резистори з’єднані паралельно. Сила струму в першому резисторі 0,6 

А, а загальна сила струму в колі 1,5 А. Визначте опір другого резистора, 

якщо опір першого дорівнює 240 Ом. Поясніть, чому пташки, що сидять на 

лінії електропередач, не вражаються електричним струмом. 

3. Експериментальне завдання. Складання найпростішого електромагніту та 

випробування його дії. 

Завдання  

на виявлення рівнів сформованості загальнонавчальних умінь 

Для оцінки рівня загальнонавчальних умінь двічі: на початку й у кінці 

теми «Електричні явища» дається завдання: 

На початку теми: виділити головну думку параграфа; скласти відповідь 

за узагальненим планом відповіді про фізичне явище  «електризація»; 

скласти структурно-логічну схему процесу електризації нейтрального тіла 

шляхом повідомлення йому зарядів різних знаків; сформулювати проблему, 

зображену на малюнках; на наступному уроці письмово відтворити основний 

зміст параграфа.   
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Наприкінці теми:виділити головну думку параграфа; скласти відповідь 

за узагальненим планом відповіді про фізичне явище «коротке замикання»; 

скласти структурно-логічну схему відповіді про коротке замикання; 

сформулювати проблему захисту від короткого замикання; на наступному 

уроці письмово відтворити зміст параграфа. 

Результати відповідей оцінюються від 0 до 5 балів і заносяться в 

таблицю. 

 

Завдання для визначення рівня розвитку мислення учнів  

 (за Альтшуллером) 

Для тестування за Альтшуллером використовується наступне завдання: 

треба задати за певний час якнайбільше питань про праску, електричну 

розетку, автомобільний акумулятор, лазерну указку.  

Оцінюється від 0 до 5 балів: загальна кількість заданих питань 

(активність учнів); число питань на загальну тему (кругозір); число 

спеціальних питань з електрики (знання предмета вивчення); якість 

формулювання (рівень розвитку мови);фантазія (рівень розвитку творчого 

мислення). Після інтегрування цих показників виводиться узагальнений 

показник рівня розвитку мислення.  

 
Додаток Б.3 

Експериментальна база дослідження 
№ 
з/п 

Назва навчального закладу ПІБ учителя 

1. Миколаївська гімназія № 4 Миколаївської міської ради Ганжа Наталя Миколаївна 
2. Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 Миколаївської 

міської ради 
Федорова Ольга 
Володимирівна 

3. Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса 
Миколаївської міської ради 

Цуркіна Тетяна 
Валентинівна 

4. Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20 
Миколаївської міської ради 

Ізуїта Альона 
Володимирівна 

5. Прибузька ЗОШ І – ІІІ ступенів Доманівської районної 
ради  

Гладир Світлана Тимофіївна 

6. Березанська ЗОШ І – ІІІ ступенів Березанської 
районної ради 

Сажнєва Євгенія Борисівна 
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Додаток В 
Матеріали до результатів педагогічного експерименту 

 
Додаток В.1 

Результати анкетування 

Таблиця В.1 
Результати анкетування вчителів фізики щодо їх готовності до 

формування  компетентностей учнів основної школи 
№  з/п Результати анкетування вчителів 

1. Дали вірне тлумачення компетентнісного підходу 15 % учителів 
7 % вважають результатом упровадження компетентнісного підходу знання, 
уміння, навички; 
21 % указують на діяльнісний, практичний характер організації навчального 
процесу 

2. Поняття «компетентність» визначають як: 
- здатність застосувати свої знання на практиці – 38,5 % опитаних учителів; 
- обізнанність – 23 % вчителів; 
- сукупність знань, якостей та навичок – 23 % опитаних респондентів; 
- не дали конкретної відповіді – 15,5 % учителів 

3. Структуру компетентності не зміг визначити жоден учитель 
4, 5. Учителі погано орієнтуються в ієрархії компетентностей. Лише 15,5 % указали 

на існування ключових, предметних і міжпредметних компетентностей;  
як види компетентності частіше називають: соціальну, полікультурну, 
комунікативну, інформаційну; лише 12 % зазначили навчально-пізнавальну, 
здоров’язбережувальну, інформаційну 

6. Вважають, що можуть формуватися в процесі навчання фізики: усі види 
компетентностей – 15,5 %; соціальна компетентність  – 23 %; комунікативна 
компетентність – 15,5 %; полікультурна, інформаційна компетентність – 7,7 % 

7. Учителі не знають відмінності між поняттями «компетентність» і «компетенція» 
8, 9. До форм і методів організації навчальної діяльності учнів у навчанні фізики, 

найбільш сприятливих до формування предметної і ключових 
компетентностей, учителі включили: проблемне навчання, проектні технології, 
роботу в групах, роботу з різними джерелами інформації, лабораторні роботи, 
домашні досліди та спостереження, позакласні заходи 

10. 
  

Практично всі опитувані зазначили, що спеціальної методичної літератури 
щодо формування компетентностей на уроках фізики вони не мають, проте     
18 % зазначили, що необхідну інформацію шукають в Інтернеті 
Як літературу, що опосередковано розкриває процес формування 
компетентностей, 17 % назвали «Сучасний урок», «Літня навчальна практика з 
фізики» (автор – В. Шарко) 

11. Учителі зазначили, що потребують методичної допомоги у формуванні 
компетентностей учнів на уроках фізики у вигляді: 
 методичної літератури – 93  %; 
 лекцій на курсах підвищення кваліфікації – 68 %; 
 тренінгів – 48 %; 
 матеріалів, що висвітлюють практичний досвід учителів фізики щодо 

реалізації компетентнісного підходу – 76 %; 
 дидактичних матеріалів, що забезпечать практичну частину навчального 

процесу – 81 % 
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Таблиця В.2 

Результати анкет №№ 1, 2, 3, 4 
«Чи вмієте ви 

навчатися» 
«Уміння 

самоорганізації» 
«Ставлення до  

предмета» 
Початок Кінець Початок Кінець Початок Кінець 

№ ПІБ 

Ба
л 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

1. Бакєєв І.  2,6 С 3,3 С 3,0 С 3,4 С 7 Н 9 С 
2. Бакланова А. 3,4 С 3,3 С 3,1 С 3,3 С 12 С 12 С 
3. Берков Е.  3,3 С 3,4 С 3,6 Д 3,8 Д 13 Д 14 Д 
4. Бичков В. 3,4 С 3,3 С 3,6 Д 3,9 Д 13 Д 13 Д 
5. Білан О. 2,9 С 3,6 Д 3,6 Д 3,8 Д 13 Д 13 Д 
6. Бобровський О. 3,4 С 3,5 С 3,7 Д 3,8 Д 10 С 13 Д 
7. Гончарук М. 3,4 С 3,7 Д 3,7 Д 4,0 Д 10 С 13 Д 
8. Гук Є. 3,2 С 3,1 С 3,1 С 3,1 С 7 Н 9 С 
9. Засоріна Є. 3,7 Д 3,8 Д 3,8 Д 4,2 Д 13 Д 13 Д 

10. Зубаль К. 4,0 Д 4,2 Д 4,3 Д 4,4 Д 15 Д 14 Д 
11. Кацала В. 3,2 С 3,4 С 2,9 С 3,3 С 9 С 10 С 
12. Коробков О. 2,4 Н 2,3 С 3,5 С 3,5 С 8 Н 9 С 
13. Кошелевич К. 2,9 С 3,1 С 3,1 С 3,4 С 12 С 11 С 
14. Морозов О. 3,5 С 3,8 Д 3,9 Д 4,0 Д 13 Д 13 Д 
15. Левошкіна А. 3,1 С 3,8 Д 3,6 Д 3,8 Д 14 Д 14 Д 
16. Нікітенко Л. 3,4 С 3,4 С 2,4 Н 2,9 С 9 С 10 С 
17. Петлюченко Є. 3,6 Д 3,9 Д 3,8 Д 3,7 Д 15 Д 14 Д 
18. Піщевят Х. 2,7 С 2,9 С 3,3 С 3,2 С 11 С 10 С 
19. Павленко В. 3,6 Д 3,5 С 3,4 С 3,8 Д 9 С 13 Д 
20. Рибак О. 3,4 С 3,3 С 3,9 Д 3,4 С 13 Д 11 С 
21. Сирота М. 2,4 Н 3,1 С 3,6 Д 3,2 С 10 С 11 С 
22. Сілаєва К. 2,6 С 3,2 С 2,8 С 2,9 С 4 Н 9 С 
23. Турчак А. 2,8 С 3,1 С 3,3 С 3,1 С 11 С 11 С 
24. Ускова К. 2,8 С 2,8 С 3,1 С 3,0 С 7 Н 9 С 
25. Христюк А. 3,4 С 4,1 Д 3,6 Д 3,7 Д 11 С 13 Д 
26. Хрусталь В. 3,2 С 3,5 С 2,4 Н 2,8 С 12 С 12 С 
27. Цьома В. 3,5 С 3,4 С 3,5 С 3,3 С 14 Д 12 С 
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Таблиця В.3 
Результати 

виявлення рівнів сформованості загальнонавчальних умінь 
Читати 

усвідомле-
но, 

розуміти 
прочитане 

Запам’ято-
вувати й 

відтворю-
вати текст 

Ставити й 
розв’язу-

вати 
проблеми 

Складати 
відповідь 

за 
планом 

Складати 
структурно- 

логічні 
схеми 

Всього Прізвище, ім’я 
учня 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

Б. Олег 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 15 17 
Б. Ольга 4 4 4 5 1 1 2 3 1 2 12 15 
Б.Олександра 1 2 1 2 0 1 2 2 0 0 4 7 
Г. Вадим 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 8 12 
З. Ірина 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 9 11 
В. Ельвіра 5 5 5 4 3 4 4 5 2 3 19 21 
К. Сергій 3 3 4 4 1 3 1 2 1 2 10 14 
М. Олена 4 4 4 4 2 2 3 3 1 2 14 15 
Н. Антон 2 2 2 3 0 1 1 2 0 1 5 9 
П. Ілля 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 21 21 
П. Артем 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 16 17 
Р. Сергій 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 8 13 
С. Лада 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 23 25 
С. Вікторія 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 18 22 
С. Артем 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 8 9 
С.Анастасія 3 4 3 3 1 1 3 3 2 3 12 14 
С.Дмитро 4 4 4 5 4 5 3 4 2 3 17 21 
Ф. Юлія 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 16 17 
Х. Влад 4 4 4 5 2 2 3 4 1 2 14 17 
Х. Сергій 4 4 2 3 2 2 1 1 0 1 7 11 
Ш. Євгенія 5 4 5 5 3 3 4 4 3 4 20 20 
Щ.Андрій 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 12 16 
П.Алексій 3 4 2 3 2 3 3 3 1 2 11 15 
 
Достатній рівень – 20 – 25 балів; 
середній рівень – 14 – 19 балів;  
низький рівень – 8 – 13 балів. 
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Таблиця В.4 
Результати вивчення змін у розвитку учнів за Альтшуллером 

 
Активність Кругозір Спеціальні 

вміння 
Мова 

 

Фантазія Всього Прізвище,  
ім’я учня 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

П
оч

ат
ок

 т
ем

и 

К
ін

ец
ь 

те
ми

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Б. Олег 2 3 3 4 5 5 3 3 2 2 15 18 
Б. Ольга 3 4 3 3 1 2 4 4 2 2 13 15 
Б.Олександра 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 10 12 
Г. Вадим 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 17 19 
З. Ірина 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 15 17 
В. Ельвіра 1 3 4 3 2 3 5 5 3 3 15 18 
К. Сергій 5 5 5 5 1 3 3 3 5 3 18 21 
М. Олена 4 4 3 3 1 3 4 4 3 5 15 18 
Н. Антон 1 3 3 3 0 2 3 3 2 4 9 14 
П. Ілля 2 3 2 3 5 5 4 4 4 3 17 19 
П. Артем 1 3 3 4 4 5 4 4 4 4 16 20 
Р. Сергій 2 4 4 4 1 3 2 3 3 4 12 18 
С.Лада 1 3 6 6 5 5 5 5 4 4 21 23 
С. Вікторія 2 2 5 5 1 2 4 4 5 5 17 18 
С. Артем 3 3 2 2 1 2 2 3 3 4 11 14 
С.Анастасія 1 2 4 4 2 3 4 4 4 4 15 17 
С.Дмитро 5 5 3 4 5 5 2 3 5 5 20 22 
Ф. Юлія 4 4 4 4 2 3 5 5 3 4 18 20 
Х. Влад 2 3 4 4 4 3 3 4 5 5 18 20 
Х. Сергій 4 4 3 3 1 4 2 3 5 5 15 17 
Ш. Євгенія 3 4 5 5 3 2 4 5 5 5 20 23 
Щ.Андрій 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 17 18 
П.Олексій 1 2 2 3 1 2 4 4 3 3 11 11 
 
Достатній рівень – 20 – 25 балів; 
 середній рівень – 14 – 19 балів;  
низький рівень – 8 – 13 балів. 
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Таблиця В.5 
Анкета № 5 

«Виявлення готовності учнів основної школи до використання 
інформаційних технологій»  

  

№ 
з/п 

Зміст запитання Так 

1.  Чи маєте Ви вдома комп’ютер удома?   92 % 
2.  Чи підключений він до мережі Інтернет?   86 % 
3.  Чи маєте Ви власну електронну адресу?   84 % 
4.  Чи вмієте Ви працювати з текстовим редактором? 88 % 
5.  Чи вмієте Ви працювати в мережі Інтернет? 87 % 
6.  Чи вмієте Ви здійснювати пошук необхідної інформації в  Інтернеті? 87 % 
7.  Чи шукаєте Ви інформацію в мережі Інтернет за завданням учителя? 85 % 
8.  Чи надає Вам учитель адреси освітніх сайтів для пошуку інформації? 25 % 
9.  Чи використовується комп’ютер на уроках фізики? 72 % 
10.  Чи маєте Ви вдома  навчальні програмні продукти з фізики? 10 % 

 

Таблиця В.6 
Анкета № 6 

«Знання учнями різних джерел і видів інформації, способів її обробки» 
1. Укажіть джерела інформації, якими Ви 

користуєтесь під час вивчення фізики (на 
уроках і в позаурочний час) 

Інтернет (75 %); підручник (68,8 %); 
телебачення (31 %); збірники задач        
(19 %); довідники (8 %); періодичні 
видання (6 %); конспект (5,5 %) 

2. Яким джерелам інформації Ви віддаєте 
перевагу? 

Інтернет (73 %); підручник (27 %); 
телебачення (8 %); довідники (3%); 
періодичні видання (3%) 

3. Назвіть структурні компоненти Вашого 
підручника 

Правильно назвали лише 21 % учнів 

4. Яка частина підручника (енциклопедії) 
дає змогу швидко знайти інформацію 
про конкретний об’єкт? 

Алфавітний покажчик (60 %) 

5. Звідки можна взяти числові значення 
фізичних величин під час виконання 
короткого запису задачі? 

Таблиці (40 %); довідник (33 %); збірник 
задач (24 %); підручник (13 %) 

6. Яким джерелам інформації Ви довіряєте, 
а в яких, на Вашу думку, інформація 
може бути не достовірною? 

Довіряють: книги, підручники (59 %); 
Інтернет (23 %). Не довіряють: Інтернет 
(57 %); телебачення (7 %)  

7. Яким чином Ви перевіряєте 
достовірність інформації? 

Порівнюють (41 %); запитують у вчителя      
(34 %); підручник (7 %) 

8. Навіщо поряд із текстовою інформацією 
подаються малюнки, фотознімки, схеми? 

Для кращого розуміння (31 %); 
сприйняття (20 %); засвоєння (22 %) 

9. Якщо інформація представлена у вигляді 
графіка, на що Ви в першу чергу 
звертаєте увагу? 

Назви осей (31 %); числові значення       
(24 %); вид (20 %); одиниці вимірювання        
(5 %) 

10. У яких періодичних виданнях Ви 
підбираєте додаткову інформацію до 
уроків фізики? 

81 % учнів не змогли назвати жодного 
періодичного видання 
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Таблиця В.7 
Анкета №№ 7, 8   

Перевірка сформованості 
компонентів інформаційної 

компетентності учня основної 
школи 

Завдання для виявлення рівня 
розуміння, усвідомлення 

інформації, уміння 
перекодовувати інформацію 

Початок Кінець Початок Кінець 

№ 

з/п 

ПІБ 

Ба
л 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

1. Бакєєв І.  10 С 8 Н 8 Н 9 Н 
2. Бакланова А. 11 С 13 С 15 С 14 С 
3. Берков Е.  11 С 14 С 11 С 10 С 
4. Бичков В. 16 С 18 С 18 С 21 Д 
5. Білан О. 12 С 15 С 12 С 14 С 
6. Бобровський О. 12 С 16 С 11 С 12 С 
7. Гончарук М. 17 С 18 С 17 С 17 С 
8. Гук Є. 12 С 16 С 8 Н 12 С 
9. Засоріна Є. 19 Д 20 С 17 С 18 С 

10. Зубаль К. 18 Д 22 Д 15 С 20 Д 
11. Кацала В. 12 С 17 С 14 С 15 С 
12. Коробков О. 7 Н 8 Н 7 Н 6 Н 
13. Кошелевич К. 11 С 9 Н 12 С 9 Н 
14. Морозов О. 11 С 13 С 9 Н 12 С 
15. Левошкіна А. 14 С 14 С 13 С 15 С 
16. Нікітенко Л. 11 С 9 Н 8 Н 9 Н 
17. Петлюченко Є. 7 Н 9 Н 7 Н 8 Н 
18. Піщевят Х. 10 С 12 С 13 С 15 С 
19. Павленко В. 7 Н 11 С 7 Н 12 С 
20. Рибак О. 10 С 11 С 13 С 14 С 
21. Сирота М. 10 С 10 С 8 Н 13 С 
22. Сілаєва К. 10 С 7 Н 7 Н 8 Н 
23. Турчак А. 13 С 12 С 14 С 12 С 
24. Ускова К. 12 С 13 С 12 С 13 С 
25. Христюк А. 10 С 11 С 10 С 12 С 
26. Хрусталь В. 11 С 9 Н 11 С 9 Н 
27. Цьома В. 11 С 10 С 11 С 12 С 

Достатній рівень – 19 – 28 балів; середній рівень – 10 – 18 балів; низький 
рівень – 0 – 9 балів. 
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Таблиця В.8 
Визначення рівня сформованості компонентів здоров’язбережувальної 

компетентності учнів 
 

Що заважає вести здоровий 
спосіб життя 

Яке у тебе здоров’я  

Початок Кінець Початок Кінець 

№ 

з/п 

ПІБ учня 

Ба
л 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

Ба
л 

 

Рі
ве

нь
 

1. Бакєєв І.  54 Н 48 Н 20 Н 22 Н 
2. Бакланова А. 35 С 32 С 38 С 42 С 
3. Берков Е.  31 С 30 С 35 С 37 С 
4. Бичков В. 38 С 39 С 22 Н 48 Д 
5. Білан О. 52 Н 47 Н 26 С 30 С 
6. Бобровський О. 41 С 32 С 35 С 39 С 
7. Гончарук М. 50 Н 48 Н 21 Н 35 С 
8. Гук Є. 48 Н 49 Н 32 С 30 С 
9. Засоріна Є. 21 Д 20 Д 39 С 42 С 

10. Зубаль К. 22 Д 25 Д 42 С 51 Д 
11. Кацала В. 40 С 35 С 50 Д 45 С 
12. Коробков О. 51 Н 40 С 19 Н 22 Н 
13. Кошелевич К. 42 С 39 С 48 Д 42 С 
14. Морозов О. 43 С 47 Н 37 С 36 С 
15. Левошкіна А. 38 С 35 С 42 С 43 С 
16. Нікітенко Л. 49 Н 41 С 21 Н 28 С 
17. Петлюченко Є. 32 С 30 С 29 С 35 С 
18. Піщевят Х. 48 Н 51 Н 32 С 35 С 
19. Павленко В. 54 Н 51 Н 27 С 22 Н 
20. Рибак О. 36 С 35 С 36 С 39 С 
21. Сирота М. 41 С 36 С 41 С 40 С 
22. Сілаєва К. 55 Н 48 Н 21 Н 30 С 
23. Турчак А. 48 Н 39 С 35 С 36 С 
24. Ускова К. 49 Н 40 С 22 Н 32 С 
25. Христюк А. 46 Н 42 С 20 Н 37 С 
26. Хрусталь В. 51 Н 49 Н 19 Н 34 С 
27. Цьома В. 34 С 35 С 42 С 43 С 
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Додаток В. 2 

Алгоритм розрахунку критерію χ2 

1. Занести в таблицю найменування розрядів і відповідні їм емпіричні 

частоти (перший стовпчик), поряд із кожною емпіричної частотою 

записати теоретичну частоту (другий стовпчик). 

2. Підрахувати різниці між емпіричною та теоретичною частотою за кожним 

розрядом (рядком) і записати їх у третій стовпчик. 

3.  Визначити число ступенів свободи за формулою: ν = k - 1, де k – кількість 

розрядів ознаки. Якщо ν = 1, внести поправку на «неперервність». 

4. Піднести до квадрату отримані різниці і занести їх у четвертий стовпчик. 

5. Розділити отримані квадрати різниць на теоретичну частоту і записати 

результати в п’ятий стовпчик. 

6. Підсумувати значення п’ятого стовпчика. Отриману суму позначити як 

χ2
емп. 

7.  Визначити за табл. IX додатка 1 критичні значення для даного числа 

ступенів свободи.   

Якщо χ2
емп. менше критичного значення, відмінність між розподілами 

статистично недостовірна. Якщо χ2
емп. дорівнює або більше критичного 

значення, то відмінність між розподілами є статистично достовірною. 

 Алгоритм розрахунку критерію знаків G 

1. Підрахувати кількість нульових реакцій і виключити їх із розгляду, у 

результаті чого n зменшиться на кількість нульових реакцій. 

2. Визначити напрям зрушень, що є переважаючими. Вважати їх 

«типовими». 

3. Визначити кількість «нетипових» зрушень Вважати це число емпіричним 

значенням критерію G. 

4. За табл. V додатка 1 визначити критичне значення критерію для даного n. 

5. Порівняти критичне та емпіричне значення критерію. Якщо  Gемп < Gкр, то 

типові зрушення можна вважати достовірними, якщо Gемп > Gкр – 

зрушення не достовірні. 
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Додаток В.3 

Таблиця В.9 
Застосування G-критерію знаків для визначення достовірності зрушень 

рівня сформованості навчально-пізнавальної компетентностей учнів 
На початку 

експерименту 
У кінці експерименту 

Компоненти Компоненти 

№ 

з/
п 

ПІБ учня 

К
ог

ні
-

ти
вн

ий
 

Д
ія

ль
-

ні
сн

ий
 

О
со

би
с-

ті
сн

ий
 

Н
П

К
 

К
ог

ні
-

ти
вн

ий
 

Зр
уш

е-
нн

я 
Д

ія
ль

-
ні

сн
ий

 
Зр

уш
е-

нн
я 

О
со

би
с-

ті
сн

ий
 

Зр
уш

е-
нн

я Н
П

К
 

Зр
уш

ен
ня

 

1 Бакєєв І.  Н С С С С + С 0 С 0 С 0 
2 Бакланова А. С С С С С 0 С 0 Д + С 0 
3 Берков Е.  С С Д С С 0 С 0 Д 0 С 0 
4 Бичков В. С С Д С С 0 С 0 Д 0 С 0 
5 Білан О. С С Д С Д + Д + Д 0 Д + 
6 Бобровський О. С С Д С С 0 С 0 Д 0 С 0 
7 Гончарук М. С С Д С Д + Д + Д 0 Д + 
8 Гук Є. С С С С С 0 С 0 С 0 С 0 
9 Засоріна Є. Д Д Д Д С - Д 0 Д 0 Д 0 
10 Зубаль К. Д Д Д Д Д 0 Д 0 Д 0 Д 0 
11 Кацала В. С С С С С 0 С 0 С 0 С 0 
12 Коробков О. Н Н С Н С + С + С 0 С + 
13 Кошелевич К. С С С С С 0 С 0 С 0 С 0 
14 Морозов О. Д С Д Д С - Д + Д 0 Д 0 
15 Левошкіна А. С С Д С Д + Д + Д 0 Д + 
16 Нікітенко Л. С С Н С С 0 С 0 С + С 0 
17 Петлюченко Є. С Д Д Д Д + Д 0 Д 0 Д 0 
18 Піщевят Х. Н С С С Н 0 С 0 С 0 С 0 
19 Павленко В. С Д С С С 0 С - Д + С 0 
20 Рибак О. С С Д С Д + С 0 С - С 0 
21 Сирота М. С Н Д С С 0 С + С - С 0 
22 Сілаєва К. Н С С С С + С 0 С 0 С 0 
23 Турчак А. С С С С С 0 С 0 С 0 С 0 
24 Ускова К. Н С С С С + С 0 С 0 С 0 
25 Христюк А. С С Д С Д + Д + Д 0 Д + 
26 Хрусталь В. С С Н С С 0 С 0 С + С 0 
27 Цьома В. С С С С С 0 С 0 С 0 С 0 

 Додатні зрушення 10  7  4  5 
 Від’ємні зрушення 2  1  2  0 
  Нульові зрушення 15  19  21  22 
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Додаток В.4 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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