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качественного образования в условиях ограниченного дос-
тупа к различным типам общеобразовательных учебных 
заведений в сельской местности. 

Пятая и шестая проблемы выплывают из условий 
практической реализации личностно ориентированной па-
радигмы образования. Прежде всего это касается жизне-
деятельности школьников за пределами школы, в наполне-
нии и организации их досуга в свободное от учебы время. 
Речь идет не только о дополнительном образовании во 
внешкольной работе, а скорее о создании социально-обра-
зовательной среды, в которой каждый ребенок, каждый 
гражданин смог бы реализовать себя и удовлетворить свои 
образовательные потребности. Это среда личностного са-
моразвития человека в условиях максимального учета его 
собственных интересов и устремлений. Здесь множество 
проблем – воспитания, духовного развития, социализации 
и адаптации и т.д., которые иногда выходят за рамки фор-
мальной образовательной сферы, но которые несут в себе 
образовательный потенциал формирования личности, гра-
жданского становления члена сообщества. 

Наконец, в условиях развития современного общества 
перед педагогической наукой стоит задача заглянуть в бу-
дущее, смоделировать ту образовательную среду, которая 

адекватно отражает технологический уровень жизни обще-
ства знания. Нам представляется, что в настоящее время 
это образовательная среда, построенная на основе мощных 
информационных потоков, в которой система образования 
наделяется новыми функциями. Это отдельная тема дис-
куссии, глубина которой определяется философскими, со-
циологическими, технологическими и другими аспектами, 
требующими, на наш взгляд, фундаментальных прогности-
ческих психолого-педагогических исследований.  

The problem of reformation of universal middle education 
rises in the article, on the decision of which basic efforts of 
pedagogical science and practice are today directed and which 
includes. Modernization of maintenance of universal middle 
education; an improvement of the educational-methodical pro-
viding of didactic process is at school; update of the didactic 
systems, methods and pedagogical technologies at modern 
school; by the necessity of introduction for senior middle 
school of the type teaching; problems of practical realization 
of the personality oriented paradigm of education. 
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В умовах розбудови нової національної школи метою 
вищої педагогічної освіти є підготовка вчителів, здатних 
забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-
технологічного суспільства через новаторство в навчанні, 
вихованні та прийдешній педагогічній діяльності. У кон-
тексті вимог Болонського процесу навчання у сучасному 
університеті має базуватися на реалізації змісту вищої осві-
ти на підставі державних стандартів і кваліфікаційних ви-
мог до сучасного фахівця. Тому навчально-виховний про-
цес повинен здійснюватися з урахуванням можливостей 
інноваційних технологій навчання та орієнтуватися на фо-
рмування освіченої особистості, здатної до постійного оно-
влення наукових знань, професійної мобільності та швид-
кої адаптації до змін в умовах ринкової економіки [2]. Цьо-
го ж вимагає й реалізація нового змісту навчання фізики та 
астрономії в загальноосвітній школі, тому що:  
• вихідним моментом будь-якої спроби підвищити рівень 

навчання на основі нових наукових підходів є перш за 
все осягнення учителем цілей і суті нововведення; 

• пересічний учитель, який сформований в умовах «вало-
вої» системи підготовки (й перепідготовки) учителів-
предметників і який засадничо не готувався до пошуко-
вої творчості у педагогічній практиці, має певний дефі-
цит учительської самосвідомості та характерну для 
нього деяку інертність дидактичного стилю мислення. 
Мета сучасної освіти в цілому, і педагогічної освіти 

зокрема, все більш осмислюється з позицій неперервного 
навчання через самовираження особистості молодої люди-
ни. Тому процесуально − майбутній учитель неминуче по-
винен бути не стільки об’єктом педагогічного впливу, скі-
льки активно діючим суб’єктом освіти, тобто співтворцем у 
визначенні й реалізації цілей, способів, шляхів і прийомів 
досягнення своїх (особистісних) освітніх завдань. Тому 
зміст методичної освіти вже на рівні його проектування 
необхідно розглядати як педагогічну категорію не тради-
ційної (авторитарної) методичної школи, а як школи спів-
творчості методиста і студента.  

Проектуючи зміст методичної підготовки, вже необ-
хідно врахувати наявні засоби і методи викладання мето-
дики фізики в педагогічному вузі, закономірності засвоєн-
ня методичних знань студентами, наявні засоби навчання, 
пересічний контингент студентів педагогічного вузу. 

Отже, зміст методичної підготовки майбутнього учи-
теля фізики уявляється нам як системно-структурний 
об’єкт, розбудова якого стає основою спеціального дидак-
тичного дослідження з метою підготовки науково-обґрун-
тованої програми.  

У загальноосвітній школі вивчаються основи фізики як 
науки. Тому осмислення суті предметних знань з фізики і їх 
структур є необхідною умовою свідомої і цілеспрямованої 
діяльності майбутнього учителя в аспекті його спеціальної 
підготовки. Учитель повинен також володіти знаннями про 
закономірності побудови шкільного курсу фізики та розгор-
тання навчального матеріалу в цілому, і його окремих струк-
турних елементів, зокрема. Отже, майбутньому учителю 
необхідно знати теоретичні основи побудови навчального 
матеріалу як на рівні шкільних програм, так і на рівні навча-
льних посібників. Не менш важливим для учителя є знання 
про основні способи діяльності в галузі отримання фізичних 
знань (в науці) та досвід творчої діяльності вченого, його 
відношення до оточуючого світу і т.д. 

Отже, оволодіння всіма основними структурними еле-
ментами соціального досвіду, накопиченого в галузі фізи-
ки, повинно бути предметом спеціальної підготовки сучас-
ного учителя фізики. 

Вищевикладене аргументує необхідність суттєвої пе-
реорієнтації змісту й процесу викладання курсу загальної і 
теоретичної фізики не лише на предметні знання, як це в 
основному робиться, а й на способи діяльності, досвід тво-
рчої діяльності та вироблення «бачення» оточуючого світу. 
Все це є одним з основних джерел формування змісту ме-
тодичної освіти учителя. 

З іншого боку, діяльність учителя − педагогічна, а це 
− особлива галузь соціального досвіду: зі своїми знаннями, 
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способами діяльності, відношеннями, досвідом пошуково-
творчої діяльності. Вони також повинні бути включені в 
зміст методичної підготовки учителя. Це друге джерело 
формування змісту методичної освіти. 

Третім джерелом є досить вагомий досвід методичної 
науки й практики роботи передових учителів фізики. І тут, 
розрізняючи чотири характерних елементи досвіду, виму-
шені визнати, що такі складові як відомості про знання і 
досвід творчої діяльності в традиційних курсах методики 
фізики належним чином не подані. А що ж до такого ком-
поненту змісту методичної освіти як досвід емоційно-
вольового ставлення і творчої діяльності, то додатково до 
вищевикладеного відзначимо, що гуманістичні його начала 
та бачення національного досвіду творчої діяльності вче-
них-методистів і їх шкіл (зокрема впродовж останніх деся-
тків років: П.С. Атаманчука, А.К. Бабенка, М.С. Білого, 
О.І. Бугайова, С.У. Гончаренка, Е.В. Коршака, О.І. Ляшен-
ка, М.Й. Розенберга, О.В. Сергєєва і ін.) потребують особ-
ливого «педагогічного» опрацювання з метою їх належного 
подання в змісті методичної підготовки учителів фізики 
для української національної школи. 

Зміст методичної підготовки повинен виступати як 
проект формування структури творчої особистості, діяль-
ність якої − педагогічна. Це означає, що в даному змісті 
повинні бути подані всі основні елементи такої діяльності: 
знання (спеціальні, психолого-педагогічні, конкретно-мето-
дичні і в т.ч. знання про знання), способи діяльності, ба-
чення оточуючого світу і себе в ньому, досвід творчої дія-
льності. Конкретний зміст кожного з цих елементів і їх 
співвідношення повинні постійно переглядатися і пере-
осмислюватися, оскільки майбутній учитель працюватиме 
в умовах активного і всебічного реформування середньої 
освіти, яке йде шляхом різкого збільшення багатоваріант-
ності організаційних форм, змістових структур й методич-
них систем навчання фізики. 

В сучасних умовах помітного падіння престижності 
професії учителя, − рішуче змінювати свій «методичний 
арсенал» може лише учитель, який працює у пошуково-
творчому режимі. 

Аналіз спеціальної літератури з проблем підготовки 
творчої особистості учителя [1, 3, 5], наш власний багато-
річний педагогічний досвід роботи у педагогічному вузі й 
ЗОНЗ та досвід науково-методичної роботи з розробки і 
впровадження навчальних планів і навчальних програм на 
фізико-математичному, природничо-географічного факуль-
тетах педвузу [4, 6, 7] дозволяє стверджувати, що в якості 
найактуальніших стратегічних завдань щодо професійної 
підготовки майбутнього учителя фізики та астрономії не-
обхідно виокремити: 
– випереджувальний характер підготовки і підвищення 

кваліфікації учителів на основі сучасних психолого-
педагогічних теорій навчання; 

– виховання у учителя нового педагогічного стилю мислен-
ня, адекватного сучасним цілям загальноосвітньої, зокрема 
природничо-наукової освіти підлітків шкільного віку; 

– формування творчої особистості учителя в процесі ву-
зівської підготовки, а також у системі «самоосвіта − 
підвищення кваліфікації». 
До тактичних завдань у плані аспектних проблем під-

готовки учителя до викладання фізики та астрономії у зага-
льноосвітній школі ми відносимо: 
– засвоєння майбутнім учителем системи сучасних знань у 

галузі фізичних і астрономічних наук як фундаментальної 
основи професійної підготовки майбутнього учителя; 

– осягнення учителем нового функціонального складу, 
структури і змісту фізичної і астрономічної освіти; 

– оволодіння учителем сучасними методиками навчання 
учнів в галузі природничо-наукових знань, у тому числі 
й інноваційними технологіями навчання. 
Вирішальним засобом реалізації вищевиокремлених 

завдань ми вважаємо забезпечення наступності у побудові 
методичних систем навчання фізики та астрономії у загаль-
ноосвітній та у вищій педагогічній школах; при цьому зага-
льноосвітня школа повинна виступати як прогностична лан-

ка перебудови методичної системи навчання у вищій школі. 
Означена нами проблема наступності є багатоаспектною. 

По-перше, це наступність у впровадженні концептуа-
льних засад побудови національної системи освіти: опти-
мізм; стимулювання прагнення того, хто навчається, до 
самопізнання, самовираження і самоутвердження; гумані-
зація і демократизація змісту і процесу навчання. 

По-друге, це диференціація навчання з плануванням 
рівневих результатів за умови обов’язкового досягнення мі-
німального базового рівня всіма студентами і на його основі 
− можливість досягнення результатів більш високих рівнів. 

По-третє, це взаємна проекція змісту і структур на-
вчання фізики (астрономії) у загальноосвітній і вищій шко-
лах. Сюжетними лініями такої проекції може бути ряд тео-
ретичних узагальнень на основі: 

а) цілісних уявлень про сучасну природничо-наукову, 
зокрема астрофізичну картину світу; 

б) фундаментальних фізичних теорій, що утворюють 
систему сучасних фізичних наук; 

в) фундаментальних взаємодій у природі; 
г) фундаментальних фізичних понять, ідей; принципів; 
д) системи фізичних величин і одиниць їх вимірювання; 
е) узагальнених способів діяльності в галузі здобування 

і застосування природничо-наукових знань тощо. 
По-четверте, це осягнення майбутнім учителем теоре-

тичних основ сучасного змісту загальної середньої освіти і 
його багатофункціонального складу, зокрема на основі уяв-
лення про нього як чотирьохкомпонентну структуру: пред-
метні знання, узагальнені способи діяльності та досвід емо-
ційно-вольової і творчої діяльності у відповідній галузі. 

По-п’яте, це наступність у застосуванні засобів, форм 
і методів навчання, на основі впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій. 

З метою впровадження ідеї наступності у побудові 
методичних систем навчання фізики та астрономії в зага-
льноосвітній і вищій педагогічній школах ми пропонуємо: 

Необхідно відновити в навчальному плані вищого пе-
дагогічного навчального закладу, що готує майбутніх учите-
лів природничо-математичного циклу, навчальну дисципліну 
«Астрономія» в обсязі не менше 150 годин (5 кредитів євро-
пейської кредитно-трансферної системи). Навчальною про-
грамою цього курсу передбачити, в якості обов’язкового 
компоненту, спеціальний практикум із практичної астроно-
мії. Робоча програма такого практикуму повинна включати й 
обов’язкові систематичні (упродовж навчального року) аст-
рономічні спостереження, в тому числі (і обов’язково!) ті, 
що передбачені програмами шкільної астрономії. 

В основу системного курсу загальної фізики покласти 
фундаментальні фізичні теорії; останні слід розглядати і як 
узагальнену систему знань, і як певний вид діяльності. 
Окрім досягнення загальновизначених (спеціально-пред-
метних) цілей і завдань, вивчення курсу загальної фізики в 
педагогічному вузі повинно мати професійно-педагогічне 
спрямування, прогностичною ланкою якого є методична 
система викладання шкільної фізики (і астрономії) згідно з 
концепцією і стандартом фізичної освіти в сучасній загаль-
ноосвітній школі й теоретичними основами змісту шкіль-
ної фізики як навчального предмету.  

У викладанні теоретичної фізики в педагогічному вузі 
треба орієнтуватися не стільки на математичну основу ви-
вчення фізичних теорій, скільки на їх місце в сучасній нау-
ковій картині світу, на з’ясування природи і сутності теоре-
тичного знання та інших концептуальних засад методології 
сучасного природничо-наукового, зокрема фізичного знан-
ня. Основним акцентом вивчення курсу теоретичної фізики 
в педагогічному вузі слід вважати формування в майбут-
нього учителя цілісних уявлень про сучасну природничо-
наукову картину світу і її еволюцію, адекватного їй науко-
вого стилю мислення, на засвоєння евристик отримання 
природничо-наукового знання та евристик його застосу-
вання сучасною людиною. 

Нами практикується така структура курсу теоретич-
ної фізики в педвузі: 
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Частина 1. Простір. Час. Рух. 
З позицій методології сучасного наукового природо-

знавства з одного боку та класичної фізики, квантової ме-
ханіки, спеціальної та загальної теорій відносності з друго-
го, розглядаються три відомі в сучасній науці форми існу-
вання матерії і їх описання засобами фізичних наук. 

Частина 2. Поля. Частинки. Взаємодії (або: Фізика 
мікросвіту). 

На базі знань, здобутих у курсі загальної фізики, роз-
глядаються властивості елементарних частинок, ядер, ато-
мів і молекул з точки зору сучасних фізичних теорій (кван-
тової електродинаміки, квантової хромодинаміки, кванто-
вої ароматодинаміки, «теорії великого об’єднання» тощо). 

Частина 3. Речовина: гази, рідини, тверді тіла (або: 
Фізика макросвіту). Ці та інші агрегатні стани речовини 
розглядають в аспекті її механічних, термодинамічних і 
електромагнітних властивостей. 

Частина 4. Зірки. Галактики. Всесвіт (або: Фізика 
Мегасвіту). 

Ця частина присвячена осягненню майбутнім учите-
лем знань про великомасштабну структуру Всесвіту і заве-
ршується вивченням сучасних моделей будови та еволюції 
Всесвіту. 

Перевагою пропонованої структури навчального кур-
су теоретичної фізики є його адекватність структурним 
рівням організації матерії, націленість на осягнення єдиної 
фізичної картини світу, широкі можливості забезпечення 
професійно-педагогічної спрямованості навчального про-
цесу тощо. Наприклад, практично-семінарські заняття ста-
ють реальним засобом розширення наукового кругозору 
студентів, активізації їх самостійної (у тому числі й науко-
во-дослідної) діяльності щодо пошуку шляхів, форм і ме-
тодів відображення ідей сучасних фізичних теорій у навча-
льно-виховному процесі в загальноосвітній школі, у тому 
числі й засобами комп’ютеризації, формування творчих 
здібностей педагогічного мислення майбутнього учителя. 

Отже, належний рівень методичної підготовки учителя 
фізики та астрономії в педвузі може бути забезпечений на 
основі наступності з ефективними методичними системами 
навчання в загальноосвітній школі. При цьому останні пови-
нні відігравати прогностичну роль щодо розбудови методи-

чної підготовки учителя фізики та астрономії в стінах педву-
зу, а також в системі післядипломної педагогічної освіти. 
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In the article maintenance of methodical preparation of fu-
ture teacher of physics as system structural object is examined. 
The deciding mean of realization of introduction of constitu-
ents of methodical preparation is providing of the following in 
the construction of the methodical systems of studies of phys-
ics and astronomy in general and in higher pedagogical 
schools; thus general school comes forward as a link of altera-
tion of the methodical system of studies at high school is 
based. 

Key words: methodical system, astronomy, methods of 
studies, following. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

У статті проаналізовано головну мету та цілі навчання фізики в основній школі. Визначено особливості формування 
мотиваційної сфери учнів основної школи до вивчення фізики. 
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Важливим кроком щодо поліпшення якості освіти в 
Україні є запровадження Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти, який забезпечує: збереження єди-
ного освітнього простору; цілісність змісту освіти; еквіва-
лентність здобуття освіти в різних типах загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів. 

Завдання, які стоять перед фізичною освітою в 7-9-х 
класах реалізуються через навчальні програми та підруч-
ники, які розроблені на основі Державного стандарту базо-
вої середньої освіти, а саме: 
1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фізика. Астрономія. (Затверджено Міністерством осві-
ти і науки України, лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.). 

2. Навчальні видання, які рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України. 
В основній школі фізику починають вивчати як окре-

мий навчальний предмет, зміст якого і вимоги до його за-
своєння є єдиними для всіх учнів, з 7-го класу. Урахуван-
ня пізнавальних інтересів учнів, розвиток їх творчих 

здібностей і формування мотивації до навчання фізики 
здійснюється завдяки особистісно-орієнтованому підхо-
ду, запровадженню факультативних курсів, проведенню 
індивідуальних занять і консультацій за рахунок варіатив-
ної складової навчального плану. 

В основній школі закладаються основи фізичного пі-
знання світу: учні опановують суть основних фізичних 
понять і законів, оволодівають науковою термінологією, 
основними методами наукового пізнання та алгоритмами 
розв’язування фізичних задач, у них розвиваються експе-
риментальні уміння і дослідницькі навички, формуються 
початкові уявлення про фізичну картину світу. 

У процесі навчання фізики в учнів основної школи 
формуються уявлення та поняття про цілісність світу; при-
родне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності 
людини; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і 
поняття, які відображають основні властивості і закономір-
ності реального світу, що забезпечує розширення і впоряд-
кування соціального та пізнавального досвіду. 


