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Вступ
Загальна характеристика роботи

Актуалъшсть I стратепя досл'щження. Вивчення шк'тьних предмете спрямоване 
на реал1эац!ю принципа едносгп навчання, виховання й розвитку. Ця триедина дидакти
чна мета в р!зн1 пер10ди розвитку середньо? загапьноосв1тньоТ школ и вирЕшувапась по-р|- 
зному: розроблялись адекватш форми, методи, засоби, творч! тдходи, концепту альт 
засади з урахуванням специф!ки предмету, який вивчаеться, накопичено дуже багатий 
матер1ал, який вимагае систематизацГГ, узагальнення, збагачення в нових соц1ально-еко- 
ном1чних умовах, коли сучасна загальноосв'ггня школа стала на шлях диференц'|ацП й ш- 
теграцГГ, коли прюр|тетним напрямком стала Ыдивщуал1зац1я д1яльност1 ижолярЕв, коли 
ЕнновацЕТ стали необхщним компонентом навчально-виховного процесу, коли розробля- 
ються та впроваджуються нов! технологи та форми навчання основам наук. Треба вЕдм!- 
тити, що ва 1нновацГГ у бтьш 1й чи менышй М1р1 спираються на досягнення дидактики, 
психологи та конкретних методик. Нов1 пщходи до навчання акгив1зувались в останне 
десятир1ччя, при цьому ф1зика як навчальний предмет не виняток.

СьогоднЕ багато говорять I пишуть про 1нновац1йн1 технологи навчання, серед яких од- 
не з провщних мюць займае проблемно-модульний пщхщ, хоч проблемне навчання в 
наций краТн| здобуло розповсюдження, починаючи з 60-х роюв. Значний внесок у його 
розвиток зробили А.М. Алексюк, В.П.Беспалько, В.В. Гузеев, П.1. Третьяков, 1.Б. Сен- 
новський, Д.В. Чернтевський, О.К. Фтатов, М.А. Чошанов, О.!. Бугайов, 0.1. Ляшенко, 
М.1. Махмутов, О.В. Сергеев та шил. Зараз ц'| досл'щження вийшли на новий виток роз
витку методичноТ думки: проблемне навчання зв'язують з принципово новою техноло- 
пею навчання. Багато зроблено пщ кер1вництвом А.В. Фурмана щодо розробки психоло- 
го-педагопчних основ проблемно-розвиваючого навчання, але в методиц| ф1зики ця 
проблема знаходиться в стадп обговорення, конкретних п'щход1в до 1Т розв язання ще 
не створено. Тому в якосп науково-методичного досл'щження нами вибрана тема “Про
блемно-модульний пщхщ до вивчення ф1зики в сучасн1й загальноосв1ТН!й школ|".

Об'ектом дослщження обрана система навчальноТ д1яльност1 учн‘|в загальноосв1т- 
ньоТ школи пщ час вивчення ф1зики з урахуванням шновац1йних процес1в, притаманних 
психолого-педагопчним наукам.

Предмет дослщження -  проблемно-модульна технолопя навчання ф1зики.
Мета досл1дження -  побудувати власну систему навчання ф!зики в старших кпасах 

загальноосв’ггньоТ середньоТ школи в умовах системного здЕйснення проблемно-модуль- 
ноТ технолоп'1' э метою ЕнтенсифЕкаци навчання ф|зики та розвитку особистост! учня.

Концептуальн! засади дослЕдження:
1. Учитель та учень -  два суб'екти единого навчально-виховного процесу.
2. ЫдивЕдуальний П1дхщ здЕйснюеться на основ! психолого-педагопчноТ д1агностики. 

При навчанн! школярЕв учитель управляе потенц1йними можпивостями учн1в, розвивае, 
вдосконалюе творч! здЕбнооп, особистЕсть школяра.

3. ДиференцЕацЕя навчання, створення таких дидактичних, органЕзацЕйних умов, в яких 
е вЕльний виб|р вивчення ф!зики зпдко зд!бностей, потреб учня, надання йому 1ндив(ду- 
альноТ допомоги.

4. Умовою успЕшного самонавчання учн!в е: а) висунення школярами перед собою ме-
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ти навчання; б) для досягнення цтгсност! ф1зичних знань, створення Ыформашйно-вдо- 
сконаленоТ послщовносп навчапьного матер1алу е його реконструкфя, подання його бло
ками в левый ЛОПЧН1Й послщовносл', в уах можпивих кодах: символ1-чшому, числовому, 
граф1чному, вербальному; в) комп‘ютер1зац1я навчання.

5. Рейтингова система контролю та оцжки навчальних досягнень школяр1в вщбува- 
еться под час поточного, пром1*жного та заключного контролю.

Ппотеза дослщження: яюсть пщготовки з ф1зики учыв середньоУ загальноосв1тньоУ 
школи буде гарантовано пщвищеною, якщо створити I ввести в практику проблемно-мо- 
дульну техкололю навчання, яка включае: а) спефально перероблений навчальний змют;
б) особист1СНо-д1ЯЛЬнюну оргатзацио навчання; в) перманентний контроль навченосл I 
розвитку ШКОЛЯр1В.

Згщно з метою та ппотезою дослщження були визначеж наступи! заедания дослщ- 
ження:

1. Здмснити теоретичний поелементний анал!з нового дидактичного поняття “проб- 
лемно-модульна технолопя навчання”.

2. Вивчити досвщ учител1в-новатор|‘в, ям досягли слйких, високих результате навче- 
носп I розвитку школяр|'в на основ! системного застосування нових технолоп'й навчання 
ф>зики.

3. Розробити проблемно-модульну технололю навчання ф1зики в умовах диференфа- 
цм* загальноосвггньоТ школи:

а) сформулювати цш1 проблемно-модульноУ технолопУ (ПМТ) навчання ф1зики;
б) визначити склад I структуру Г1МТ;
в) провести зм!стовне наповнення компоненте ПМТ;
г) апробувати ПМТ.
4. Зд1йснити науково-обгрунтовану переробку навчапьного змгсту курсу ф1зики для 

його ямсного эасвоення I кращого запам'ятовування.
5. Експериментально перев1рити ефективнють та результативнгсть розробленоТ ПМТ 

навчання ф1зики.
Методолопчну основу побудови проблемно-модульно-! технолог» навчання склада- 

ють нов1тн1 здобутки психологГГ, педагопки, дидактики, жженерп, багатор1чного досвщу 
викладач|‘в, учител1’в, а саме: технолопя розвиваючого навчання В.В. Давидова, Д.В. 
Ельконжа, Л.В. Занкова, А.В. Фурмана, 1.Я. ЯкиманськоУ; технолопя проблемного навчан
ня 1.Я. Лернера, 1 .0 .1льнщькоУ, 0.1. Ляшенка, Р.1. Малафеева, А.М. Матюшмна, М.1. Мах
мутова, А.В. Фурмана, О.В. Сергеева, В. Оконя та жш.; технолопя розвитку п1знаваль- 
ного Ытересу В.1. ЛозовоТ, 1.Я. ЛанжоУ, Г.1.ЩуюноУ, Н.Ф. ТализжоУ; методична щея гене- 
рал1зац1Т знань В.Г. Разумовського; укрупнения дидактичних одиниць П.М. Ердыева; за- 
кони оперативно*! та довгочасовоТ пам'ят!* П. Лждсея, Д. Нормана; технолопя диферен- 
цжованого навчання Г.Д. Глейзера, О.В. Сергеева; модульна технолопя у вищ!й школ!*
Дж. Рассела, П.А. Юцявичене, Б. Гольдшмщта, М. Гольдшмщта, А.М. Алексюка Д.В. Че- 
рнтевського; в середжи школ! А.В. Фурмана, В. Оконя, К.Я. ВазжоУ, Е.В. Сковжа, О.В. 
Сергеева та шш.

Основн! методи дослщження:
* теоретична системний анап!3, узагальнення даних з проблеми дослщження на пщ- 

став! вивчення психолого-педагопчноУ та науково-методичноУ лггератури, змюту курав
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ф|зики для середжх загальноосв1ТЖХ шкш та методики и навчання, анал1з (яюсний I 
юльюсний) результате педагопчного експерименту;

• емшричнк спостереження за навчальним процесом, анкетування, хронометраж, 
бесщи з учнями, Тх батьками, вчителями середжх шюл, метод д1агностичних контроль- 
них робгг, тестування, рейтинг тощо;

- експериментальнк навчання школяр1в середжх загальноосвггжх шкш за ПМТ, роз- 
роблених дидактичних матер1ал1в, обробка результате експерименту за допомогою 
апарату математичноТ статистики.

Експериментальна база дослщження -  школа-комплекс “Центр осв'гги молодГ 
("ЦОМ") №5, середж загальноосвггж школи № 1,2, 5 ,12, 97 м. Запор1жжя, ООШ №3 

м. Мерефа ХарювськоТ область
Наукова I теоретична новизна дослщження:

- на основ! д1яльн1сного та системного пщход1в розглянуп сучасж оргажзац1Йж фор- 
ми, способи, методи навчання, яю спрямоваж на розвиток та актив1зац1Ю творчоТ шзна- 
вальноТ д1яльност| школяров;

- обгрунтоваж шляхи реал1зацм ПМТ у процес! вивчення ф1зики: забезпечення ждив1- 
дуального темпу просування за програмою, враховуючи жтелектуально-психолопчж 
особливосп кожного учня;

- дана об'екгивна оцжка та накреслеж шляхи подальшого вдосконалення методгв, 
принципов навчання.

Практична значущють дослщження полягае у:
- розробц! предметно-ор!ентовного навчально-дидактичного комплексу з ф1зики (сце- 

нарм модульних занять, дидактичний матер1ал, опорж зошити);
- визначеж шляхи реал1зацп ПМТ навчання ф1зики, яю рацюнально поеднують мето- 

дичну та психолого-педагопчну сторони процесу навчання;
- можливост! адаптаци розроблених пщход1в до вивчення жших фундаментальних

ДИСЦИПЛ1Н.
Особистий внесок автора полягае у теоретичному обгрунтуванж доцшьносп зас- 

тосування проблемно-модульноТ технологи навчання, обгрунтуванж пщход1в, яю об'ед- 
нують традицжж й проблемно-модульний; розробф та втшенж в навчальний процес 
проблемно-модульноТ технологи' навчання ф1зики; експериментальному обгрунтуванж 
ефективносп I результативност! застосування проблемно-модульноТ технолопТ з метою 
жтенсифжацн навчального процесу, розвитку пошуково-творчих зд(бностей, самостийно
го мислення школяр1в, сприяння мщному закршленню ф|зичних знань.

В|ропдн1сть наукових положень забеспечуеться побудовою дослщження на осно- 
В1 сучасних досягнень дидактики, психологи з опорою на передовий досвщ учител!в-но- 
ватор1в ф1зики, використанням у ход| дослщження метод1в, адекватних завданням дос
лщження; коректним використанням математичних мет^д1в обробки емтричних даних; 
результатами педагопчного експерименту.

На захист виносяться таю положения:
1. Концептуальж засади проблемно-модульноТ технолопТ навчання в сучасжй серед- 

жй загальноосвггжй школь
2. Методичне забеспечення проблемно-модульноТ технолопТ навчання ф1зики, спря- 

моване на ждивщуал1зац1ю навчально-виховного процесу в середжй загальноосвггжй
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школ), лщвищення його ефективностЁ та результативностЁ.
Влровадження результатов дослщження.
Результата дослЁдження перманентно використовувались у ООШ №3 м. Мерефа Ха- 

рю'всько'Г областЁ, у "ЦОМ" №5, середнЁх школах № 1, 2, 5,12, 97 та в рядЁ ёнших шкш 
м. ЗапорЬкжя.

АпробацЁя результатов дослщження здЁйснювалась у процесЁ експериментального 
навчання учнов середнЁх шкш № 1 ,2 , 5 ,12, 97, "ЦОМ" №5 м. ЗапорЁжжя, ООШ №3 м. Ме
рефа ХаршвськоУ обласл. Основы результати дослЁдження доповЁдались та одержали 
лоэитавну оцонку на IV МЁжнароднЁй науково-методичнЁй конференц» "Методологические, 
дидактические и психологические аспекты проблемного обучения" в м. Донецьку 26 - 29 
серпня 1996 року; МЁжнародному семЁнарЁ “Розвиток творчих здЁбностей учнЁв у процесЁ 
навчання фЁзики” в м. ЧернгговЁ 11 -1 3  грудня 1996 року; ВсеукраТнсьюй науково-мето- 
дичнёй конференц» "Стандарта фЁзичноУ освёти в УкраУнЁ: технолопчнЁ аспекти управлЁн- 
ня навчально-пЁзнавальною дёяльнёстю" в Кам'янець-ПодЁльському педагопчному ёнсти- 
тул 5 -1 7  квггня 1997 року; на другой МЁжнароднЁй науково-практичнЁй конференц» 
"Технолопчний пщхёд в дидакгицо. Блочно-модульне навчання професГГ 3 - 4  лютого 
1998 року в м. Донецьку; на III ВсеукраУнськЁй науково-методичнЁй конференц» "Мето- 
дичн1 особливосл викладання фЁзики на сучаскому етапЁ" у м. ЮровоградЁ 3 - 4  квётня 
1998 року; на ВсеукраУнськЁй науково-практичнЁй конференц» "Дидакгичш проблеми 
фЁзичноУ освёти в УкраТнГ у м. Черыгово 25 -  27 червня 1998 року; на ВсеукраУнськЁй на- 
уково-практичнЁй конференц» "Навчальна продуктивна (творча) дёяльнёсть у рЁзних ла
нках системи освёти" у м. Бердянську 1 5 -1 7  вересня 1998 року, на ВсеукраУнському на- 
уково-методичному семЁнарЁ "Влровадження нових технологий у навчальний процес 
школи I* ВУЗу" у м. Х е р с о н И З -14 жовтня 1999 року, на IV ВсеукраУнсьюй науково- 
практичнЁй конференц» “МетодичнЁ особливостЁ викладання фЁзики на сучасному етапЁ” 
у м. ЮровоградЁ 31 березня — 1 квётня 2000 року, а також знайшли вЁдображення на 
сторЁнках журналу “ФЁзика та астроном1я в школГ (1997, №3); у науково-методичних 
збЁрниках “Проблеми освгга"(1998, випускЭ), "НовЁ технолог» навчання" (1998, випуск 
23 ).

Автором опублоковано 12 науково-методичних праць, в яких вЁдображенЁ одержан! 
результати дослщження I методичнЁ рекомендацГУ. ВикористаннЁ в дисертацЁ! Ёде’1 та ро- 
зробки в опублокованих наукових працях належать автору, спЁвавтори брали участь у Ух 
обговорены та впровадженнЁ в навчально-виховний процес.

Структура дисертацп. Дисертацойна робота складаеться з вступу, трьох роздшов, 
списку використаних джерел (291 найменування) та додатюв. Основний текст дисертацГУ 
викладено на 167 сторшках машинописного тексту. Повний обсяг дисертацп’ складае 190 
сторшок I мостить 35 таблиць, 5 рисунков; 51 додаток, загальним обсягом 132 сторЁнки, 
що складае окремий том.

Основний зм1ст дисертацп
У  вступЁ обгрунтовуеться актуальность дослЁдження, визначаеться його мета,об‘ект, 

предмет, ппотеза, наукова новизна, теоретичне Ё практичне значения отриманих резуль
татов, основы положення, що виносяться на захист.

У  першому роздЁлЁ дисертацГУ "Концептуально засади модульно! технолог» нав
чання фЁзики” на основё аналЁзу психолого-педагопчноУ та науково- методичноУ лЁтера-
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тури пщкреслюеться необхщнють упровадження в навчально-виховний процес принци
пов© нових дидактичных систем, технолопй навчання, яга б були конкурентноспроможж 
на ринку пращ, яга б перетворили учня 13 об'екта в суб'ект управл1ння, виховували у шко- 
ляр1в самослйнють, спроможнють до самоуправлшня. На сучасному етат розвитку се- 
редньоТ загальноосвп-ньоТ школи зростас актуальнють створення такоТ системи навчан
ня, яка б стимулювала розвиток кожного учня, а процес навчання був би при цьому св1- 
домим стимулом для школяра.

Фундаментальна роботи з модульного, проблемного навчання вдограли вир!шальну 
роль в еволюци психолого-методичноТ думки, що дозволило зд)йснити крок у розробц! 
проблемно-модульноТ технологи навчання ф1зики.

Проблемно-модульна технолопя (ПМТ) реформуе не окрем! аспекти, а всю осв1тню 
Д1яльнють. Учитель стае не просто фах1вцем свого предмету, а педагогом, психологом, 
дослщником, що стимулюе його творч! пошуки, мотиви до самореал1зацГГ.

ПМТ вщр|'зняеться вщ !нших форм навчання тим, що зм1нюеться:
- управления навчально-виховним процесом;
- споЫб оргажзацп' навчально-шзнавальноТ д1яльност1 школяр1в;
- методичне I дидактичне забеспечення навчання;
- об’ективне офнювання д1яльност1 кожного учня.
Перебудова процесу навчання за проблемно-модульною технолопею передбачае 

бшьш глибше вивчення законом1рностей навчання, яга в1дбуваються як у загальновиз- 
начених, так I у наступи их принципах и побудови:

- пщвищення системное^, узагальненостё, функцюнальносл основних понять курсу 
фгаики середньоТ школи, яга складають систему наукових знань у процесс навчання;

- актив1заци I самооргашзаци понятмно-теоретичноТ д1яльносл школяр!в в умовах по- 
силення ствробггництва з учителем I один з одним на основ! впровадження ПМТ нав
чання;

- штенсифжацГГ процесу формування системи ф'гаичних знань I особистосп учня як 
1нновац1йний процес.

Проблемно-модульна технолопя навчання передбачае цтеспрямоване узагалькення 
та систематизафю, домагаючись евщомого оволофння школярами цими прийомами при 
формуванж понять, вивченж явищ, закожв, теорм, розв'язку задач. Засвоення фактич
ного матер1алу у структурованому вигляд! найбтьш економне та дёйове, пщвищуе акти- 
внють учжв при засвоенж знань. Узагальнення та систематизафя дозволяе ур13номангг- 
нити пропоноваш школярам вправи, оргажзувати перев'фку вивченого змюту модуля без 
його простого вщтворення. Досягаеться це шляхом реал1зафТ лоп'ко-психолопчноТ теори, 
укрупнения дидактичних одиниць, застосування шдивщуальноТ пошуково-творчоТ ф- 
яльност'| школяров.

Таким чином, упровадження даного принципу через продуктивну Д1яльжсть школяр!в 
у практику сприяе:

- формуванню критичного, системного стилю ф13ичного мислення;
- розвитку аналггико-синтетичноТ фяльност!, тобто формуванню вмшь класиф|кувати, 

пор1внювати, перетворювати;
- шзнанню взаемопов'язаних явищ, Тх внутр1шжх суттевих зв'язгав;
- ОВОЛОД1ННЮ теоретичними знаниями;

ч
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- створенню фундаменту для розширення знань.
Учн1 привчаються самостийно оргажзовувати свою продуктивну навчальну д|яль- 

Н1сть, а вчитель лише допомагае ставити перед школярами мету навчання та здЕйснюё 
доломогу в раз1 необхщносп. В1н допомагае учням оволодЕти тими функщями, яю ви- 
конуе сам, тобто: аналЕзу, цшеполяганню. контролю, оц1нц| тощо. Вчитель так впливае 
на особисп'сть школяра, що йавчання стае рефлексивним. ВЫ керуе розвитком учжв. Це 
дуже складне завдання, вир!шити його водночас неможливо, потр(бна кроттка праця з 
активЕзацГГ, самоорган1зацЛ школяров.

Творч! зд|бност| - синтез властивостей та специф!чних особливостей особистосп, що 
характеризуе <лутнь ТхньоУ В1дповщност1 вимогам певного виду творчоТ дЕяльност! та 
обумовлюе рёвень ГГ ефективносп та результативное^.

Ощнка творчих здЕбностей особистосп повинна вщбивати 1'нтегральну характеристику 
наступних властивостей особистосп: ГГ мотиващйно-творчу активжеть, Ытелектуально- 
лопчж та Ытелектуально-евристичн! здЕбносл, свЕтоглядж, моральж та етичн! властиво- 
сп, вЕд яких залежить р1вень ефективносп' та результативносп в1дпов1дного виду пошу- 
КОВО-ТВОрЧОГ Д1ЯЛЬНОСП.

Продуктивна Д1яльжсть предбачае виникнення принципово ново)' нестандартно!' якос- 
тт у розвитку школярЕв, у вщношенж до навчання. Учень стае д|'яльним суб'ектом, а за- 
своенЕ ним поняття, закономёрносп', теорГГ - об'ектом д!яльносп. Школяр! опановують 
предмет, включаються у процес навчання, у них виникае потреба навчатися, яка висту- 
пае рухомою силою Тх розвитку.

Репродуктивна дЕяльжсть забезпечуе розумЕння навчалького матерЕалу. Вона дае ви- 
хЕдний мёж'мум знань, характеризуеться значною свЕдомЕстю, низьким р|'внем винахЕдли- 
вост1. Учень виконуе д|'яльнЕсть, запропоновану вчителем. Сл1д вЕдмЕтити, що репродук
тивна дЕяльжсть - основа для формування та розвитку продуктивного мислення та на
вчання.

Формування продуктивно)' д|'яльносп вЕдловЕдае певним вимогам й умовам, а саме:
- врахування вчителем важливосп для учнЕв проблем, яю вивчаються;
- на основ! оволодЕння елементарними нави.чками дЕяльносп формуються склады 

способи дм;
- завдання повинж стввЕдноситися з попереджм досвЕдом, не перевищувати розумо- 

В1здЕбносл й можливосп школярЕв, щоб не гальмувати Ух розвиток;
- органЕзувати навчально-виховний процес таким чином, щоб у школяр|'в виникла по

треба щодо постановки проблемних питань, завдань, прагнення самостийного Ух розв'я- 
зання;

- спонукати школярЕв до аналЕтико-синтетично'Г, узагальнюючоТ, оц1ночноГ д|'яльносп.
Виходячи 13 закономерностей навчання, обумовлених перерахованими вимогами й

умовами, можна видшити таю етапи формування продуктивно!' дЕяльносп школярЕв:
1. Збудження мотивованого Ентересу до проблеми, що вивчаеться.
2. Виникнення [нтелектуального затруднения в учж'в.
3. Прагнення учжв самоспйно засвоювати нов! знания, факти, явйща шляхом вису- 

вання ними п'потеэ, Тх перевЕрки та обгрунтування.
4. Самоспйне пЕдведення шдсумю'в свое)' пошуково-творчо'Г дЕяльносп.
Мотиви навчання бувають р|’зж: а) опосередкований, б) ш’знавапьний.
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Вивчення впливу мотивацГГ на учня та П формування показуе, що вона розкриваеться 
у таких напрямках: зм1'стовно-Д1ЯЛЬНЮНОму та оргажзац1йно-д!агностичному.

У змютовному аспекл розвиток мотивацГГ зд|'йснюеться через: 1) показ рол1 емш'рич- 
них знань для висування лпотез щодо вщкриття закожв, створення фундаментальних 
теор1й, пояснення явищ I процеав, створення прилад1в; 2) ознайомлення, розкриття не- 
вщповщностей житгевого досвщу школяр)в з науковими даними, показ рол! теорГГ у вирн 
шенж практичних завдань; 3) показ взаемопроникнення знань р1зних галузей науки, те- 
хнжи, що складають необхщну базу й умову для розвитку науково-техн 1чного прогресу.

В орган1зац1йно-д1агностичному плаж мотиващя вщповщае таким чинникам: а) загаль- 
ному р1вню пщготовки I розвитку школяр|'в; б) залучав такий зм!ст навчання, який би був 
для учжв особистюно-важпивим для збудження Тх Ытелектуальних резерв1В, враховуеть- 
ся профшьна диференц1ац1я клас(в загальноосв1тн1х шкт; в) забеспечуе розвиток у шко- 
ляр1в ум1нь невимушено спткуватись один з одним I з учителем.

3 метою реал1зацГГ зазначеного принципу видтемо три р1вж актив1зацГГ та самоор- 
гажзацГГ понялино-теоретично'Г д1яльност1, а саме: виконавський, реконструктивний, кре- 
ативний.

На першому, виконавському р1вн! школярам пропонуються завдання (дослщи, запи- 
тання, кадри д1афтьм1в, к!нофтьм1в, уривки 13 оповщань, присл1в'я з ф1зичним ЗМ1С- 
том тощо) для збудження 1нтересу, виникнення прагнення до д1яльносл, до виконання 
певних д!й. Учн1 усвщомлюють мету, поставлену вчителем перед ними, I завдяки зусил- 
лям вол1 ГГ досягають.

На другому, реконструктивному р1вж, вчитель пропонуе пщготувати завдання, вказую- 
чи джерела Тх одержання. Така робота сприяе прагненню школяр1в у досягненж мети, ТТ 
розум1нн1, вдосконаленн! свсе'Г д1яльносл, вмЫн1 розкривати та з'ясовувати ТТ змют.

Третт, креативний р|'вень, характеризуеться ЫМативою, 1нтелектуальною активн1с- 
тю, яка притаманна учням у П1знанн'|. Школяр! прагнуть сам! орган1зувати свою д1яль- 
н(сть для П1знання причинно-наслщкових зв'яэюв м1ж об'ектами, що, вивчаються.

Реал1зувати вище зазначений принцип можпиво завдяки впровадженню в практику 
загальноосв|'тньоТ середньоТ школи принципу 1нтенсиф!кацГГ навчання.

1нтенсиф1кац1я процесу навчання базуеться на едносл сощальних, психолопчних, ме- 
дико-ф1зюлопчних законом|'рностях I забеспечуе ефективнють навчання у середжй за- 
гальноосв1тн!й школ!, Скоординоваж дм учителя та учн!в при 1нтенсиф1кованому нав- 
чанн! можна подати у вигляд! таблиц! 1.

Таким чином, упровадити принципи ПМТ навчання можна завдяки штеграцм струк- 
турно-упорядкованих д!й, що забеспечуе цшеполягання, змютовн!. Ыформац1йно-пред- 
метн1, дидактичн! процеси, спрямоваж на придбання знань, формування особистссл 
зпдно цшей навчання, виховання, розвитку школяр|’в.

Провщне мюце при переход! сучаноТ загальноосв!тньоТ школи у новий яюсний стан на- 
даеться системному впровадженню в навчально-виховний процес навчально-методично- 
го комплексу на баз! нових 1Нформац1йних технолопй (Н1Т), яю е елементом системи за- 
соб1в навчання.

Система эасоб!В навчання -  сукупн!сть взаемозв'язаних, взаемод)ючих (в рамках ме
тодики Тх використання) елеменлв та (або) компоненлв системи, що утворюють певну 
ц т 1сн1сть, еднють. До них вщноситься:
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- автоматизащя процеав обробки, передам! жформацй про об'екти вивчення та упра- 
вл1ння навчанням;

- оргамзащя 1нформац!йно-навчальноТ та експериментально-дослщницькоТ д!яльност1;
- оргамзащя самост!йноТ навчальноТ д1яльносл для подання та вилучення значь;

Таблица 1
Спшьнють д|й вчителя та учн!в за ПМТ навчання_______________

Д|яльн1стъ учителя Д)ЯЛЬН1СТЪ УЧН1В
1 2

Привертае увагу до постановки нових нав- 
чально-виховних цшей.

Визначають цш1 навчання та пропонують 
програму навчального пошуку.

Актив1зуе мотивацмну дёяльнгсть за допомо- 
гою дослщ1в, запитань, використання пара-*
ДОКС1В 1 СОф|ЗМ!В, вКСКурС1Й.

Сприймають, включаються у вщповщну 
тзнавальну Д1яльнють.

Надае можливгсть вивчення явищ, понять, 
закомв, теор!й шляхом створення проблем- 
них ситуащй.

На р|'зних р!внях вир!шують проблемм ситу
ацп, пор1внюють р13Н1 точки зору. Розвива- 
ють навички конспектування, аргументова- 
ного ведения д1алогу.

Устаковлюе р1вень оволодмня знаниями, 
нормами, Ц1НКОСТЯМИ (репродуктивний, 
продукгивний).

Виконують СЭМОСТ1ЙМ, контрольна тестов! 
роботи, готують ДОПОВЩ1, реферати, ана- 
Л13УЮТЬ IX.

Пропонуе систему пошуково-творчих зав- 
дань, вправ.

Удосконалюють наявм знання в нестандар- 
тних ситуащях.

Розвивае практичм вишня, навички, ство- 
рюе ситуацп, яга потребують переносу 
знань у практичну д!яльнють.

Виконують практичм, лабораторм роботи 
за шструкщею, пропонують своТ розробки 
прилад1в, моделей.

- забеспечення предметност! д'1Яльност1 Ыформацмною технолопею (1Т), и практична 
спрямовангсть.

Вищеперел1чене забеспечуеться наявмстю:
а) методичного та програмкого забеспечення, зор1ентованого на пщтримку проце- 

су вивчення певного навчального предмету або курсу, яке повинно включати:
- программ засоби пщтримки процесу навчання;
- шструментальм программ засоби, що забеспечують можливють автоматизацй про

цесу контролю результате навчальноТ д1яльност1, розробки програмних засоб1в нав
чального призначення, а також управления навчанням;

б) об’ективно-орёентовм программ системи, в основ! яких лежить певна модель объе
ктивного “свпу використовувача” (наприклад, система пщготовки теслв, база даних, еле- 
ктронм таблиц!, р1зн! графёчм та музикальм редактори);

в) засоби навчання, що функцюнують на баз! 1Т, застосування яких забеспечуе пред- 
метмсть д!яльност1, и практичну спрямовангсть (наприклад, навчальм роботи, що управ
ляются ЕОМ; р|'зн1 електронм конструктори, пристроТ, яга забеспечують одержания ин
формаций про ф1зичний параметр або процес, що змЫюються або регулюються; модел! 
для демонстрацй принцитв роботи ЕОМ, и окремих частин;

г) системи штучного жтелекту, яга використовуються у навчальних цшях (наприклад,
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-навчапьж бази даних, експертж навчальж системи, навчальж бази знань);
д) предметно-ор|'ентовж середовища навчального та розвиваючого призначення.
Таким чином:
- використання Н И  у сукупносп 13 традищ'йними засобами навчання дозволяв у нав- 

чально-виховному процеа вщмовитись вщ пояснювальночлюстративноТ д|’яльносл шко- 
ляр!в на кожному модульному занятп, а здмснити системно-д1яльнюний пщхщ у навчанж; 
формуються вмЫня планувати, рацюнально оргажзовувати навчальж операцн зпдно ви- 
значеноТ мети д1яльносп;

- впровадження Н1Т забеспечуе шдив'щуальнгсть навчання ижоляр1в;
- суттево акгив!зуеться навчання шляхом цжавого подання Ыформацй, завдяки новим 

формам роботи, розумшня школярами причетносп до приор1тетного напрямку науково- 
техжчного прогресу;

- формуеться лопчний, критичний стиль мислення школяр!в;
- розвиваеться штелектуальна, духовна, моральна сфери школяр1в;
■ в учжв формуеться комп'ютерна грамотнгсть.
Поряд 13 багатьма позитивними сторонами, притаманним Н И  слщ вщм!тити негативж 

моменти при п упровадженж в навчально-виховний процес середньоТ загальноосвггньоТ 
школи, а саме:

- значно энижуеться розвиток емоц1йноТ сфери школярЕв, усноТ мови учжв, вони не 
привчаються образно висловлювати своТ думки;

- попршуеться стан здоров'я школяр>в. Н И  погано впливають на з1р, нервову систему 
учжв;

- обмежежсть 1Нформацп викликае у школяров зменшення интересу до програми, а 
збщнення синтаксичного мовлення з машиною може викликати невпевкенгсть у своТх си
лах та викликати слйкий негатив1зм до роботи з компьютером.

Отже, методична доцтьнють упровадження Н И  дае можливють констатувати про 
врахування у навчально-виховному процеа позитивних та негативних сторм ТТ застосу- 
вання у навчально-методичному комплекс! ф1зики при навчанж за ПМТ.

Управлшня розумовою Д1яльнютю учжв вщбуваеться завдяки вивченню Ыдивщуально- 
психолопчних особливостей школяр1в, що е запорукою наукового планування заход1в 
дидактичного впливу на динам1чж характеристики (увагу, пам'ять, мислення, працездат-
ЖСТЬ) ШКОЛЯР1В.

ПМТ навчання передбачае при проектуванж и змгсту оргажзац|"ю вчителем на вах 
етапах пошуково-творчоТ Д1яльност1 школяр1в згщно Тх зд1бностей щодо послщовного ц|- 
леспрямованого висунення та вир!шення ними завдань, яю сприяють активному розумш- 
ню та засвоенню ними знань. Основна увага придшяеться не структурой зи м  навчання, 
а функцюнальжй, що забеспечуе розвиток штелекту, самослйжсть, самоствердження, 
самореал1зац1ю школяр1в. Знання школяр! здобувають не завдяки своТй пам'ял, а зав
дяки розвитку критичного мислення, яке е необхщним кроком до продуктивно-! творчосп. 
Формування критичносп мислення учжв здтснюеться через систему спещально створе- 
них, продуманих проблемних ситуащй, поданих в опорному зошитк Опорний зошит г 
спещальне кер1вництво, що забеспечуе д!яльжсно-системний пщхщ у навчанж. Вш допо- 
магае управляти розумовою та шзнавальною д-1яльжстю школяр-1в.

ФункцП- опорного зошита: оргажзащйна, пщготовча, тренувальна, творча, рефлек
сивна.
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Вимоги, яким повинн1 вщповщати опорн'| зошити:
1. Лопчна посл‘|довшсть формулювання запитань, задач, дослщ’ш. Це не випадковий 

наб(р вправ, а чггко спланована посл1Довнгсть дм, яю поступово уофаднюються. Вправи 
забеспечують просування школяр1в 13 зони "актуального розвитку” у зону “найближчого 
розвитку”.

2 . Оптимальна юльюсть диференцмованих завдань, щоб учж одержали знания, сфо- 
рмували вм!кня, навички, не витрачаючи для Тх виконання багато часу.

3. Вправи повинн1 збуджувати думку школяр1в, розвивати Тх, спонукати працювати з 
джерелами бтьш широкими, н1ж матер1ал пщручника.

4. Опорний зошит повинен включати Ыформац1ю щодо саморегуляцГТ навчапьно-тз- 
знавальноТ д1яльносп школяр1в.

У другому роздш1 "Основи методики реал1зацГТ проблемно-модульного навчан- 
ня ф|зики" розкриваеться поняття "навчальний модуль", визначаеться його структура, 
зм1ст, орган1зац1я, пропонуеться дидактична модель ф1зики, методика застосування мо
дуля, рейтингова система контролю та оценки навчальних досягнень учжв середньоТ за- 
гальноосвггньоТ школи.

Навчальний модуль -  не якийсь ситуативний елемент д1яльносл вчителя, а цтгсна 
дидактична функцюнальна система, що забеспечуе Ытеграшю самоТ природи осв1тньоТ 
д1Яльност1. Навчальний модуль ор1ентуеться на когжтивний аспект навчання. ВЫ охоп- 
люе в соб> виховн1, дидактичж завдання, форми оргажзацГТ ЫзнавальноТ д1яльносн та ак- 
тив1зацп творчосп школяр|в, методи д1агностики, способи обробки ЫформацГТ.

Структура навчального модуля вщбивае таю основж елементи: вхщний р1вень, мету 
(загальну, спец!апьну). заплановаж результати навчання, вихщний р1вень (обробка та 
анал1з результате навчання).

Проблемно-модульне навчання ф1зики пов'язуеться, насамперед, 13 концепцюю нац|- 
ональноТ школи УкраТни, концепфею середньоТ ф13ично'Т осв1Ти. Дидактичну модель ф1- 
зики бачимо такою:

Для проведения Д1агностики використовують таю методи: спостереження, бесща, 
анкетування, збирання опосередкованих даних, уэагальнення незалежних характерис
тик, тестування, контроль^ й самостмж роботи. Будуемо графтк кореляцГТ устшност! уч- 
Н1’в I формулюемо мету навчання на р1зних р!внях тзнання.

Виходячи з мети, змют ПМТ навчання пщпорядковуемо таким знаниям: понялйно-тер-
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мшолопчним, свггоглядним, теоретичним, мотиващйним, актуал!зованим, ор1ентованйм, 
пол1техн1Чним.

Опановують системою перерахованих вище знань школяр| завдяки репродуктивним 
та продуктивним методом навчання.

При проблемно-модульному навчанж зммюеться структура занять. Урок-пара тривае 
не 90 хвилин, а 70, 20 хвилин надаеться Ыдивщуальжй диференц1иоважи робот! учням з 
з удосконалення знань, ум1нь, навичок. Навчальний модуль оргажзовуеться в напрямку 
збшьшення дидактичних одиниць. Заняття проводимо за такими модулями: установочно- 
мотивац1йним, змгстовно-пошуковим, контрольно-смисловим, адаптивно-перетворюю- 
чим, системно-узагальнюючим, контрольно-рефлексивним, духовно-естетичним.

Взаемозв'язок навчального, розвивального, мотивацшного компоненте навчальноТ 
д|'яльност1 досягасться при активному використанж р1зних форм сшвроб1тництва з учнями, 
що вщбиваеться при плануванж сценарии модульних занять, таким чином:____________

Тип
модуля

Мета Наочнють Проблемж
питання

Шляхи
розв'язання

Способи,
форми

контролю

Оновлення системи осв1ти завдяки проблемно-модульному навчанню зумовлюе потре
бу в 1нших пщходах до анап1зу навчального процесу зпдно мети кожного модуля.

Схема анэднэу модульних занять
1. Загальн! питания (предмет, клас, учитель, дата, юльюсть учн1в за списком).
2. Оргашзацшний аспект навчання за ПМТ (ктьюсть учн1в, зап1знення, початок, за- 

юнчення, затримання, загальна пщготовка учн!в: наявн!сть пщручниюв, зошилв, виконан- 
ня домашнього завдання; пщготовка вчителя: наявжсть сценар1ю модуля, наочност!'; ви- 
конання сажтарно-ппежчних норм: пров1трення, осв!тлення тощо).

3. Психолопчний аспект (знання та врахування психолопчних особливостей школя- 
р|в; дисциплша: свщома, примусова; увага: пост!йна, тимчасова; 1нтерес до навчання: си- 
туативний, довгочасовий; пщтримання у школяр!в бажання бути значущою особистютю; 
заохочування; стимулююче оцшювання: молодець, добре, сьогодн! набагато краще, прик- 
ро вразив тощо; культура мовлення: вчителя, учжв; взаемоставлення вчителя й учжв: 
позитивне, негативне, агресивне, конфл!ктне).

IV. Методичний аспект. Вщповщнють мети до типу модуля, вщповщнють метод!в 
навчання до: а) мети модуля; б) до реальних можливостей учн!в

Установочно-мотивац1йний модуль
Учитель:

а) вщбирае запитання, завдання, експе 
римент для: актуал1зацГГ опорних знань; 
формування мотивацп навчання; створен- 
рення умов для прийняття мети д!яльност1 
школярами;

б) вводить у понят!йно-терм1нолопчне 
поле; план вивчення теми;

Учж:
а) виявляють р!вень теоретично! та прак- 
тичноТ пщготовки для сприйняття нових 
знань.
б) виконують пропедевтичж завдання;
в) самоощнюють р1вень пщготовки;
г) створюють проект програми д1яльност1,

д) ставлять запитання до проекту, що вив-
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в) пропонуе проект модуля;
г) забеспечуе мотивацЁю навчання.

Учитель:
а) спрямовуе у вагу школярЁв на усвЁдом- 

лення фЁзичних закономЁрностей, законЁв, 
понять, теорЁй;

б) пропонуе завдання для самостЁйного 
ознайомлення з новим навчальним мате- 
рЁалом;

в) створюе умови для виконання школя
рами проблемних завдань.

чаеться;
е) пасивно ( активно) сприймають програму, 

вимоги вчителя;
ж) усвЁдомлюють цённостё одержуемих знань. 

УчнЁ:
а) ВИЯВЛЯЮТЬ ПСИХОЛОПЧНу ГОТОВН1СТЬ до

пошуку нового знания, усвщомлюють зв'яз- 
ки м!ж опорними знаннями 13 невЁдомими;
б) виконують завдання; з опорою на допомё- 

жнё засоби (план, експрес-пЁдручники тощо);
самостЁйно; пропонують нов! шляхи вив- 
чення проблеми;
в) усвщомлюють суперечнЁсть, бачать 

проблему, формулюють и, висловлюють 
Рёзнё припущення, визначають правильний 
спосЁб и вирЁшення.

Контрольно-смисловий модуль

Зм1стовно-пошуковий модуль

Учитель:
вщзначае р1вень розвитку ум1'нь, навичок, 

критичного вщношення до виконаноТ справи:
а) пропонуе завдання для перевЁрки пер- 

винного осмислення програмного матерЁалу;
б) звертае увагу школярЁв на проведения 

аналЁзу виконаних робЁт;
в) пропонуе оцёнити рЁвень осмислення 

навчапьноТ Ёнформаци;
г) вЁдбирае завдання для корекцЁйноТ робо-

Учнп
а) вибирають самостЁйно рЁвень завдань 
для в'щстеження успЁхЁв у навчаннЁ;
б) проводять самоаналЁз, взаемоаналЁз 
виконано‘1 роботи, використовуючи ГОТОВ! 
вёдповёдё;
в) оцёнюють рЁвень розумЁння набутих 
знань;
г) корегують знания на додаткових занят- 

тях за Ёндивщуальними програмами.

ти- Адаптивно-перетворюючий модуль
Учитель:

а) дае зразки навчальноТ дёяльностё;

б) вЁдбирае систему вправ, запитань, зав
дань для розумЁння прийомЁв, методЁв нав
чальноТ дёяльностё;
в) пропонуе завдання, в яких вЁдбиваються 
суперечностЁ в знаниях школярЁв; завдання 
творчого перенесения знань в нестандартнЁ 
ситуацГТ.

УчнЁ:
а) вЁдпрацьовують способи навчальноТ 
дёяльностё;
б) використовують знания для виконання 
практично! частини програми; самостЁйно 
виконують завдання;
в) розв'язують суперечностЁ за зраком за- 
вдяки систем! запитань, поставлених учи
телем; самостЁйно;
г) пропонують своТ пёдходи до вирЁшення 

проблеми;
д) набувають досвёд спЁлкування при вико- 
наннЁ групових завдань.
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Системно-узагальнюючии модуль
Учитель:

а) лропонуе завдання для аналггико-син- 
тетичноТ д1яльност1, розвитку псижчних 
процеав;

б) з окремих питань, завдань до учжв 
формуе ц1пюне уявлення про змют модуля;

в) сприяе напруженому пошуку нових 
знань школярами.

Учж:
а) удосконалюють власну навчальну Д1яль- 
нгсть: осмислюють, встановлюють загаль- 
ш риси, принципи, зв'язки мгж понятиями;
б) виявляють елементи методолопчних 
знань: суть та структуру ф!зичноТ теори, 

1ерарх|'ю закожв, шляхи наукового тзнання;
в) складають схеми, таблиц'!, плани, знахо- 
дять ключов1 слова; г) усв'щомлюють зна
чения набутих знань для розвитку власноТ 
особистосл.

Контрольно-рефлексивний модуль
Усвщомлення вчителем досягнення мети Виявляють р|'вень набутих знань та офор

та виршення лоставленних завдань на по- мованють ум!нь, навичок. 
чатку вивчення модуля.

Результативнють д1яльносл вчителя та учжв можна ощнити так: за повнютю реал!зо- 
ваний етап модуля виставляеться 2 бали, частково - 1  бал, не реал'130ваний -  0 6ал1в. 
Пщраховуеться загальна кшькють 6ал!в, переводиться у вщсоткове в'щношення та вияв- 
ляеться р|'вень я кос л оргажзацГГ модульного заняття вчителем та ступЫь реал1зацГУ 
його через д1яльнють учжв вщповщно Тх реальних можливостей.

Для системи освгги загалом та середньоТ осв1ти зокрема принципове значения мае 
питання стандартов. В умовах упровадження Ыноващйних технолопй у навчальний про- 
цес, надання навчальним закладам уах р1вжв широких прав у формуванж змюту освгги, 
створенж гнучких багатофункцюнальних освггжх систем, набувають особливоТ значущо- 
сл державж освпгж стандарти, яю покликан! стати фундаментом об'ективноТ оцшки р'юня 
осв!ТИ випускниюв середжх загальноосв1тжх шюл. Поряд 31 стандартами р1вжв освгги роз- 
робляються й стандарти якосл пщготовки -  един! вимоги до юнцевих результалв навчан- 
ня. Реал1зац1я названих цшей можпива лише при забеспеченж об'ективного оцшювання 
Р1ВН1В пщготовлекосл учжв.

В умовах неперервного розвитку системи осв1ти, багатор'1Вневосл осв'1тжх процеав у 
сучасних загальноосвггжх середжх школах, неухильного вдосконалення змюту освгги, 
впровадження нових дидактичних технолопй все вщчутжшого розвитку набувають 1нтег- 
ративний характер змюту освети, комплексний характер контролю навчальноТ д1яльносл 
учжв. Водночас у середжх школах оцшку якосл результалв навчальних досягнень учжв, 
як правило эд!йснюють з використанням недостатньо диференц1йованоТ, «дискретноТ», 
п'ятибальноТ системи, яка не забеспечуе задовтьноУ об'ективносл. Це зумовлюе проб

лему пошуку шлях1в створення об'ективноТ системи контролю в сучасжй загальноосвгг- 
ньоТ школ!, зокрема, рейтинговоТ оцшки навчальноТ д1яльносл учжв.

Рейтинг - це сума бал!в, набрана учнями протягом деякого пром!жку часу за наперед 
визначеними правилами, в основ! своТй такими, що не змшюються впродовж цього промн 
жку часу.

Пром1жний рейтинг -  це сума бал!В, що ТУ набрали учж на даний момент часу.
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ГПдсумковий рейтинг — це поена сума батв, набрана учнями за всю Тхню роботу з 
вивчення окремих тем чи розд1п1в курсу ф|эики, наприклад, за чверть, П1вр|Ччя, навчаль- 
ний рж. *

Рейтингова система повинна забеспечувати штегральну оцЫку досягнень учня. 
Використання п'ятибальноТ шкали пщ час диференщювання вид!в навчальноТ Д1яль- 

носп школяр(в I вщповщно оцшювання Тх стае дуже незручним. Пов'язане це з тим, що в 
таюй шкал! р1зниця м’вк найближчими оцшками (дискретнють оцшки) е досить великою I 
дор1внюе ОДИНИЦ1, що становить 20% максимально'! оцшки. При цьому, по-перше, знижу- 
еться як сама об'ективжсть оцшки, так I, по-друге, менш ретельно простежуеться динам!- 
ка навчального процесу як для одного окремого учня, так I для всього класу. Для вир!шен- 
ня ц1еТ важливоТ в практичному вщношенж проблеми почали дедал! ширше використову- 
вати рейтингову систему оцшки знань. Суть ц!еТ системи протюструемо на приклад! 100- 
бальноТ шкали, яка досить легко трансформуеться у вщносш одинищ, наприклад у вщсо- 
тки. Нижче наведена така залежнють для переведення 100-бальноТ шкали в 5-бальну 
(табл. 2).
У  навчанн! часто практикують ощнку знань учжв з точн!стю до десятих часток у 5-баль- 
Н1Й шкалк Звщси випливае, що теоретично можна допустити оцшку знань з точнютю до 
0,05. Таюй точносл в 100-бальнш шкап! вщповщае 1 бал, I максимальна довжина оцш- 
кового штервалу може досягати 200 бал1в. Як I в 5-бальн1й шкал!, в 100-бальн!й повинн! 
юнувати три характерн! обласл: 1) область незадовшьних ощнок; 2) область «перехщ- 
них» оц!нок, 3) область добрих I вщмённих оц(нок. При цьому бажано зютавити «перехщ- 
Н1» облает! з оц1нковим штервалом меншоТ довжини, осктьки при зниженн! або пщвищен- 
Н1 навчальноТ активност! учн! можуть «швидко» виявитись вщповщно в облает! 13 неза-

Таблиця2
Переведення 100-бал ьноТ шкали в 5-бальну

Область оцшок 5-бальна
шкала

1нтервал
ВЩПОВЩНОСТ1 М1Ж

шкалами

100-бал ьна 
шкала, рейтинг, 

0-100, бал
Незадовшьна оцшка 0 0 05 1 0 -2 0

1 1 05 2 21 -40
2 2 05 3 4 1 -6 0

«Перехщна» ощнка 3 3 05 3,5 61 -7 0
Добра 1 4 3,5 05 4,25 7 1 -8 5

вщмшна оц1нки 5 4,25 05 5 8 6 -1 0 0
довшьними або добрими оцшками, тобто рейтингом. В результат! отримаемо взаемозв'я- 
зок М1Ж шкалами, наведен1й у таблиц! 2. Як видно з таблиц!, перша область значень 
займае 60% (0 - 60 бал!в) уае! шкали, друга -10%  (61 - 70) I третя - 30% (71 - 85, 86 - 
100 6ал1в), причому дискретн1сть ощнки Д100=1 I становить 1% максимально-!- оц1нки.

Використання рейтинговоТ системи дозволяе змшити наявж сьогодн! сумн!ви вчител1в 
щодо пор1вняння оцшок за р1зноман1тн1 види навчальноТ д1яльност! учн!в. У школяр1в 
зростае мотиващя до плщноТ д!яльност1, вони цшеспрямовано планують своТ навчальн!
досягнення.

Рейтинг дозволяе ефективжше реал!зувати осв!тж функцп контролю: д!агностичну, 
навчальну, оргажзуючу, виховну.
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ТруднощЁ, пов'язанЁ з розробкою I впровадженням рейтинговоТ системи: складнЁсть 
розробки варЁантЁв контрольних завдань, надмЁрна сэмостёйнёсть учнЁв, лЁбералЁзацЁя на- 
вчальноТ дисциплёни, домЁнування письмовоТ перевЁрки знань над усним опитуванням, 
небезпека формалЁзму.

ТретЁй роздЁл "Експерименальна перевЁрка результате дослЁдження" присвяче- 
чений органЁзацЁТ педагопчного експерименту, методицЁ йога проведения. Педагопчний 
експеримент було спрямовано на перевЁрку ефективностЁ проблемно-модульноТ техноло
ги навчання фЁзики в старших кпасах середньоТ загальноосвггньоГ школи.

ДослЁдження було проведено у два етапи: пошуковий експеримент та контрольний ек
сперимент.

На етапЁ пошукового експерименту з метою одержання об'ективних даних порЁвнюва- 
лись вимЁри властивостей двох залежних вибЁрок невеликого об'ему. Для цього викори- 
стовувався критерЁй Макнамари, знаковий критерЁй, критерЁй ВЁлкоксона. Для з'ясування 
питания ефективностЁ органЁзацЁТ та рацЁоналЁзацГТ процесЁв управления навчально-пЁзна- 
вальною дёяльнёстю школярЁв за ПМТ навчання проводилось анкетування учнЁв та вчите-
ЛЁВ.

На етапЁ контрольного експерименту перевЁрялась достовЁрнЁсть результатёв I виснов- 
кёв, одержаних на попереднЁх етапах педагопчного експерименту. Для порЁвняння вимё- 
рЁв у членЁв незалежних вибЁрок використовували медЁанний критерЁй, критерЁй х2 (хё- 
квадрат), критерЁй Колмогорова-Смирнова.

Наведемо приклад використання деяких критерГГв у вёдповёдних до нього умовах педа
гопчного експерименту.

МедЁанний критерЁй використовувався на етапЁ контрольного експерименту для вияв- 
лення рЁвня знань та вмёнь розв'язувати задачЁ учнями 10"А" “ЦОМ” №5 м. ЗапорЁжжя, 
ООШ № 2 м. Мерефа -  перша вибЁрка, 10"А", 10"Б" СШ № 1 м. ЗапорЁжжя-друга вибЁрка. 
ВиКОНубТЬСЯ НерЁВНЁСТЬ Теяост. ^ Тф. (6,67>3,84). У вёдповёдностё до правила прийняття рЁ- 
шення нульова ппотеза вЁдхиляеться Ё приймаеться альтернативна ппотеза: медЁани 
розподЁлення учнЁв за кёлькёстю балЁв, одержаних за виконання роботи, рЁзнЁ у сукупнос- 
тях учнЁв першоТ та другоТ вибЁрок. Результати учнЁв, що навчались за експерименталь- 
ною методикою вищё за результат! школярЁв, що навчались за традицЁйною методикою.

За критерЁем ВЁлкоксона-Манна-УЁнтЁ проводилась перевЁрка засвоення фЁзичних 
знань учнЁв експериментальних кпасЁв (10"А", 10"В" “ЦОМ” №5 м.ЗапорЁжжя) та контроль
них (10"А", 10"Б" СШ №2 м. ЗапорЁжжя). Виконуеться нерЁвнЁсть ТСПосг. < УУ^г (233,5<582,6). 
Згёдно з правилом прийняття рЁшення, пёд час двостороннього критерЁю приймаеться гё- 
потеза про кращЁ результати навченостЁ учнЁв експериментальних кпасЁв за школярЁв 
контрольних класЁв. Ми Мали також достатньо лЁдстав для пЁдрахунку критичного зна
чения статистик, що включае корекцЁю та приписання однакових ранпв значениям змён- 
ним, яю спЁвпадають Ё належать рЁзним вибЁркам. Значения УУш. яке пЁдраховано з коре- 
кцЁею дорЁвнюе 578,5. Отже, внесения корекци, яке враховувало приписування однако
вих ранпв р/вним значениям експериментальних та контрольних класЁв не вплинуло сут- 
тево на значения УУ^. При використанж одностороннього критерЁю ВЁлкоксона-Манна- 
Уёнтё Тспост. > УУ1-с (666,5>339), що дозволяе стверджувати, що результати виконання ро
боти учнями експериментальних класЁв статично бЁльшЁ за результати виконання роботи 
учнями контрольних класЁв.
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Результативнгсть вивчення за ПМТ тем "Основи МКТ", "Епектромагжтна !ндукц!я" пе- 
рев|'рялась за критер!ем х2 При використанж двостороннього критер!Ю в 10-х класах 
одержан! таю результати:ТспоСТ. > Т,ф. (10,04>7,815), в 11-х класах Т^ост. > Т*,. (13,6>7,815). 
Учж експериментальних клаав (10"А'\ 10"В" “ЦОМ"№5 м. Запор!жжя, 10"А" ООШ №2 
м. Мерефа, 10 "А" СШ №5 м. Запоргжжя, 11"е" “ЦОМ" № 5 .11"Б" СШ №1, 1ГБ" СШ №5 
м. Запор!жжя), контрольних клаав (10"А", 10"Б", 11 "А", 1ГБ" СШ №2, Ю'А", 10"Б" СШ 
№ 97,1ГА",И"Б" СШ №12 м. Запор1жжя) пщ час вивчення вище зазначених тем показа
ли вищ| результати н!ж уч ж , яю навчались без експериментально? методики.

У текст! дисертацп докладно висвгглено використання 1нших критерн'в та приведена 
обробка результатив експерименту.

Пщсумки педагопчного експерименту об'ективно показують, що систематичне викори
стання ПМТ навчання при вивченж ф|‘зики в загальноосвтий школ! штенсиф1куе нав- 
чально-виховний процес та значно пщвищуе яюсть ф!зичних знань школяр1в, тобто пщт- 
верджують висунуту ппотезу дослщження.

Таким чином, результати теоретичного дослщження та експериментального навчання 
дають нам п'щстави зробити наступи! загальж висновки:

1. Вектор пол1в оптимальних високоефективних навчаючих систем 13 чисто теоретич- 
них П1ДХОД1В повернув на 1нтеграц1ю практичного досвщу та теоретичних уявлень про пе- 
дагопчний феномен "проблемно-модульну технолопю" навчання ф1зики.

2. Запропонована ПМТ навчання -  системна 1нтеграц1я педагопки, психологи, дидак
тики, природничо-математичних дисциплш, передового педагопчного досвщу. Основою 
дано? системи е звернення до особистосл учня та ор!ентацГГ д!яльнюного тзнання, яке 
наповнюеться швар!антними знаниями, пов'язаними 13 профт1зац1ею навчання ф1зики в 
старших класах.

3. Трансформащя принцижв навчання згщно законом1рностей навчально-виховного 
процесу знаходиться у фокус! проблемно-модульно? технологи (ПМТ), вщкривае велию 
резерви пщвищення якосл’, результативносл навчання, засвоення системи ф!зичних 
знань.

-  формування системи ф>эичних знань не самомета, а зас(б роэвитку особистосл 
школяра, його мислення, р1знор1вневих творчих зд'|бностей, активносл, емоцмно-вольо- 
вих якостей тощо. Завдяки структуризацм ф1зичних знань пщвищуеться системнють, уза- 
гальнежсть. функцганальнють ф1зичних понять;

- р13Нор1вневе розв'язання проблемних ситуащй актив1зуе та самооргажзуе понялйно- 
теоретичну Д1яльнють учжв на виконавському, реконструктивному, креативному ровнях;

• 1нтенсиф|кац!я навчання досягаеться завдяки комплексному використанню педагопч- 
них щей, дидактичних технолопй, скоординованим Аям учителя та учжв щодо макси
мально'!' реал|'зацн поставлено? триедино? мети, пщвищення ефективносл й результати
вносл навчально-виховного процесу.

4. Нов! !Нформац!ЙН1 технологи (Н1Т) функцганують у сукупносл 13 навчально-методич- 
ними матер!алами (пщручниками, опорними зошитами, навчальними поабниками для 
школяр1в, методичними пособниками для вчител!в, сценар1ями модульних занять тощо). 
Все це створюе навчально-методичний комплекс на баз! Н1Т.

5. Дидактичне забеспечення модульних занять сприяе концентраци уваги, дозволяв 
планувати роботу, працювати учням самослйно в Ыдивщуальному темп!, творчо пщхо- 
дити до навчання, розвивати 1нщ1ативу:
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- сценарГГ модульних занять вщбивають у повному об'емЁ весь хёд навчально-виховно- 
го процесу вёд модуля до модуля;

- опорний зошит забеспечуе системно-дЁяльнЁсний пёдхёд у навчаннЁ школярЁв. Йому 
притаманнЁ таю функцГГ: органЁзацЁйна, пЁдготовча, трену вал ьна, творча, рефлексивна.

6. Навчальний модуль -  лопчно завершений функцюнально орЁентовний фрагмент 
процесу навчання, органЁзуеться за такими напрямками: збшьшення дидактичних оди- 
ниць, ЁнтеграцГГ окремих роздЁлЁв програми.

7. Педагопчне керування навчально-пЁзнавальною дёяльнёстю школярЁв досягаеться 
завдяки управлЁнню психёчними процесами учнЁв на лёдстэвё знань Тх ЁндивЁдуально-пси- 
холопчних особливостей (рЁвня Ёнтелектуального розвитку, властивостей пам'ятЁ, типу 
вищоТ нервовоТ дёяльностё, розвитку пЁзнавального жтересу, мотивами навчання), а також 
мЁжособистЁсних вщношень у с1м'Т, у клас1, м1ж учнями та вчителем тощо. Вивчення осо- 
бистост) школяра -  основа для рацюнапьного управл1ння його д1яльнютю, планування 
передач! |'нформацГГ, корекцн, контролю знань, умжь, навичок учн1в.

8. Проектування змюту навчання за ПМТ може бути таким: визначення мети навчання, 
виховання, розвитку школярЁв злдно дЁагностики класу, окремого учня, шдпорядкування 
системи знань, способ)'в дёяльност1 учасниюв навчального процесу, вибЁр методЁв, форм, 
засобЁв навчання, системний аналЁз навчально-виховного процесу згёдно дидактичних 
принципЁв.

9. Учитель при навчаннЁ за ПМТ на всёх етапах (установочно-мотивацЁйному, змёстов- 
но-пошуковому, контрольно-смисловому, адаптивно-перетворювальному, системно-уза- 
гальнюючому, контрольно-рефлексивному, духовно-естетичному) органЁзуе самостЁйну 
пошуково-творчу роботу школярЁв.

10. ПМТ розвивае таю якостё учнЁв, завдяки яким вони розумЁють змёст своТх дёй. У шко
лярЁв поступово формуються таю психёчнё процеси, як самовизначення, самореалЁзацЁя, 
саморегуляцЁя.

11. Важливим психолого-педагопчним аспектом ПМТ е рейтингова форма контролю 
та визначення рЁвня оволодёння знаниями, вмённями, навичками учнЁв. Вона здёйснюс ди- 
ференцЁйований пщхщ до школярЁв, формуючи оцЁнку розвитку учнЁв, Тх рефлексивнЁ здЁб- 
ностё на протязЁ вивчення всього модуля.

12. МодульнЁ заняття тривалЁстю 70 хвилин проводяться Ёз постёйними трупами учнЁв, 
а для 20-ти хвилинного вЁдрЁзку часу пЁдбираються школярЁ за певними критериями (Ёнте- 
лектуальнЁстю, емоцЁйно-вольовою сферою, пЁзнавальною активнЁстю, спрямованЁстю 
особистостЁ, навченЁстю з Ёнших предметЁв, зокрема, математики тощо)

13. АпробацЁя ПМТ показала, що якщо навчаема трупа (клас) виявилась гомогенною, 
то: а) у випадку слабкоТ групп ПМТ легко дозволяв перейти вёд звичайного стандартного 
навчання (суворо за лёмётом часу, вЁдведеного в типовёй програмЁ) на екстенсивне нав
чання, що дозволяв пройти частину програми у бЁльш повтьному темпЁ; б) якщо навчаль- 
на трупа (клас у цЁлому) однозначно «сильний», то ПМТ дозволяв перейти вёд стандар
тного до Ёнтесивного навчання, тобто до бЁльш прискореного.

14. Модульна модель педаголчноТ технолот створена та деталЁзована для навчання 
фЁзики в умовах диференцЁацЁТ середньоТ школи, у тривалому експериментЁ пЁдтвердила 
високу стЁйку якёсть навченостЁ школярЁв.

На наш погляд, дослЁдження варто продовжувати в таких напрямках:
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1. Вивчати можливосп використання ПМТ у р1зних типах навчальних заклад1в.
2. Впроваджувати в практику ЕОМ для штенсиф1кацн, оптим|'зацн навчання.
3. Розробити I забеспечити комплектом дидактичних засоб1в учител1в, шюл, учшв для 

навчання на протяз! всього навчального року.
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Анотац1Я

Гуляева Л.В. Проблемно-модульний пщхщ до вивчення физики в сучасжй загально- 
ОСВ1ТН1Й ШКОЛ1. -  Рукопис.

Дисертафя на здобуття наукового ступеня кандидата педагоп'чних наук за спефальФ- 
стю 13.00.02 -  теор1Я I методика навчання ф1зики. -  Нафонапьний пепедагопчний ушве- 
рситет 1мен1 М.П. Драгоманова, КиТв, 2000.

У дисертафйному дослщженж обгрунтовуеться необхщжсть упровадження в практику 
середньоТ загальноосв!тньоТ школи проблемно-модульноТ технологи навчання. Розкрива- 
еться наукова сутнють, принципи, складов! умови ГГ застосування, вказано мюце нових Ы- 
формафйних технолопй у проблемно-модульному навчанш. Розроблен‘1 науково-практич- 
ж рекомендацГГ щодо структура змюта навчального модуля, методики його застосування, 
рейтинговоТ системи контролю та офнки навчальних досягнень учжв середньоТ загально- 
ОСВ1ТНЬОТ школи при вивченн! ф|ЗИКИ.

Ключов! слова: навчапьний модуль, рефлекая, мотивафя, акгив!зафя, Ытенсифжафя. 
творч! зд1бност1, продуктивна д|яльнють, нов! (нформафйж технологи, диагностика, рей
тинг, дидактична одиниця.

Аннотация
Гуляева Л.В. Проблемно-модульный подход к изучению физики в современной обще

образовательной школе. -  Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специ

альности 13.00.02-теория и методика обучения физике. -  Национальный педагогиче
ский университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2000.

Диссертационное исследование посвящено проблемно-модульному подходу к изуче
нию физики в современной общеобразовательной школе.

Основные результаты исследования:
1. Проанализированное понимание модульного и проблемного обучения дидактами, 

психологами, методистами Украины, СНГ, зарубежных стран, дало возможность предло
жить проблемно-модульную технологию (ПМТ) изучения физики в общеобразовательной 
школе как альтернативу существующей классно-урочной системы обучения.

2. На современном этапе обучения физике в старших классах средней общеобразова
тельной школы возникла необходимость более глубокого изучения закономерностей уче
бно-воспитательного процесса, что обусловило усовершенствование и расширение об
щедидактических принципов и принципов модульного обучения на основе эксперимен
тально-теоретичных исследований.

3. Классификация методов учебно-познавательной деятельности учащихся по спо
собам и результатам обучения подчеркивает то, что управление учебно-воспитательным 
процессом должно осуществляться на принципе обратной связи, благодаря чему прини
маются и осуществляются дальнейшие решения по его коррекции и планированию. Фор
мирование критического мышления развивает у школьников навыки самоуправления.

4. На основе рассмотрения психолого-педагогичных аспектов обучения определены 
пути индивидуализации деятельности школьников благодаря целенаправленному упра
влению их психическими процессами путем системного использования проблемно-мо
дульной технологии обучения.
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5. Традиционная методика изучения физики в школе много в чем исчерпала свои во
зможности и ресурсы. Необходима внутренняя глубинная реконструкция методических 
подходов к изучению предмета. «

6. Модернизируется организация различных типов занятий благодаря своевременной 
диагностике коллектива учащихся конкретного класса.

7. Анализ познавательных возможностей учащихся конкретизирует цели и задачи 
обучения, содержание материала, выбор форм обучения для каждой группы школь
ников.

8. Курс физики изучается путем укрупнения дидактических единиц, что предусматри
вает группирование системы понятий темы, раздела вокруг фундаментального понятия 
(представления, принципа, закономерности).

9. В сценариях модульных занятий с целью повышения их эффективности и резуль
тативности определяется цель деятельности учителя, учащихся, план работы, сформу
лированы проблемные вопросы, задания, предусматриваются пути их решения, формы 
контроля непрерывной учебной деятельности учащихся.

10. Разноуровневые варианты заданий направлены на развитие продуктивного мыш
ления учащихся и позволяют им переходить к индивидуальному самостоятельному обу
чению, самообразованию.

11. Рейтинговая оценка -  один из путей объективного оценивания труда учащихся и 
уровней их подготовки.

12. Результаты проведенного педагогического эксперимента, их оценка с помощью 
общепризнанных критериев подтвердила гипотезу о значительной эффективности про
блемно-модульной технологии обучения школьников по сравнению с традиционной. 
Разработанная методика ПМТ доступна для ее внедрения в школьных условиях, спосо
бствует интенсификации познавательной активности и деятельности, развитию интел- 
лектульных способностей школьников, более глубокому пониманию изучаемых явлений, 
получению школьниками знаний, умений, навыков.

Ключевые слова: учебный модуль, рефлексия, мотивация, активизация, интенси
фикация, творческие способности, продуктивная деятельность, новые информационные 
технологии, диагностика, рейтинг, дидактическая единица.
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