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substantiated. The possibilities of pedagogical design during the design of a multimedia lesson are 
analyzed, and the features of the design of a multimedia technology lesson are grounded. 

It is proved that due to the implementation of the web-quest and multimedia in the lessons of 
labor training in students, activity, the desire for knowledge and work activity, and the implementation 
of independent cognitive activity have intensified. The use of multimedia technologies in the lessons of 
labor education enables to increase the volume of the acquired information, to activate the work during 
the training, to increase the intensity, to provide methodical support for the independent work of those 
studying. According to the results of the study, it can be noted that the student’s focus on self-
development and changes in the attitude of students towards the computer, which began to be used as 
the perfect technical means for search, cognitive and creative activity and self-development. 

Prospects for further research are seen in the continuity of the use of information and 
communication technologies in order to form the motives of educational activities in the basic, senior 
and profile schools, vocational training and out-of-school labor training and technology. 

Keywords: reasons, educational activity, information, communications, technologies, of 
informatively-communication technologies, project, portfolio, web-kvest. 
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ВВ  ППРРООЦЦЕЕССІІ  ВВИИККООННААННННЯЯ  ФФІІЗЗИИЧЧННИИХХ  ЕЕККССППЕЕРРИИММЕЕННТТІІВВ  

В роботі наголошено на необхідності розробки методики навчання загальної фізики  
майбутніх вчителів технологій, спрямованої на організацію самостійної роботи в процесі 
виконання фізичних експериментів, оскільки фізика є теоретичною базою інженерно-технічної 
підготовки. Виконання демонстраційних фізичних експериментів, лабораторних робіт, 
домашніх фізичних експериментів і спостережень, створених на основі запропонованих 
авторами методичних засад, сприяє міцному засвоєнню студентами курсу загальної фізики та 
оптимізації їх самостійної роботи. 

Ключові слова: фізичний експеримент, самостійна робота, вчитель технологій, 
суб’єктно-діяльнісний підхід, курс загальної фізики, демонстраційний експеримент, 
лабораторна робота. 

Євроінтеграційне спрямування розвитку України вимагає від освітньої 
галузі підготовки високоосвічених, духовно зрілих громадян, здатних творчо 
і самостійно опановувати знаннями та ефективно застосовувати їх на 
практиці. При цьому домінантою навчального процесу є розвиток 
здібностей студентів до самостійної роботи.  

Таким чином, проблема подальшої розробки методики навчання 
фізики майбутніх вчителів технологій, спрямованої на організацію 
самостійної роботи студентів, залишається однією з найбільш складних і 
остаточно недосліджених в психолого-педагогічній науці, оскільки 
самостійна робота, безумовно, є важливим фактором пізнавальної 
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діяльності студентів педагогічних університетів [7, с. 54]. 
Фізика є теоретичною базою інженерно-технічної та технологічної 

підготовки майбутніх вчителів технологій. Тому не викликає сумнівів 
необхідність модернізації фізичної освіти в педагогічних університетах, 
оскільки рівень фахової підготовки вчителів технологій безпосередньо 
впливає на рівень знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Отже, мета навчання фізики в педагогічних університетах передбачає 
підвищення фахового і методичного рівня майбутньої професійної 
діяльності вчителів, який має відповідати умовам постійного 
реформування та удосконалення системи освіти. На цьому 
наголошується в ряді державних законодавчих і нормативних документів 
у галузі освіти [8, с. 44]. 

В Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) 
зазначається, що динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання 
соціальної ролі особистості, інтелектуалізація праці – все це потребує 
створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно 
навчається. В ній зазначається, що одним з стратегічних завдань 
реформування змісту освіти є створення передумов для розвитку 
здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти [6].  

В Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що держава 
повинна забезпечувати формування у молоді сучасного світогляду, 
розвиток творчих здібностей і навичок до самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості [12]. 

В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 
зазначено, що сучасний ринок праці вимагає від випускників педагогічних 
університетів не лише глибоких теоретичних знань, але й здатності 
самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних 
життєвих ситуаціях [13]. 

Засвоєння фізичних знань майбутніми вчителями технологій залежить не 
лише від вміння викладача раціонально та ефективно організовувати 
навчальний процес, але й від готовності студентів сприймати й засвоювати 
нові знання. Навчання фізики в педагогічних університетах – це не тільки 
пізнавальна діяльність (раціональний процес), але й емоційно-вольовий. Він 
вимагає від студентів напруженої розумової роботи, усвідомленого, 
цілеспрямованого засвоєння навчального матеріалу. У студентів формується 
суб’єктивний досвід спостереження, дослідження, осмислення явищ і 
процесів, що відбуваються в природі, а також пов’язаних з ними власних 
відкриттів. Тим самим створюються умови для становлення студента, як 
успішного фахівця, так і всебічно розвиненої особистості. При цьому викладач 
має забезпечити психологічну та методичну підтримку студентів в процесі 
навчання фізики. Націлити їх на активізацію вольових зусиль, подолання 
труднощів, самостійне вирішення навчальних проблем [7, с. 54-55]. 
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Ефективним видом навчальної діяльності, в процесі здійснення якої 
студенти найбільш налаштовані на сприйняття і засвоєння нових знань з 
фізики та їх застосування при виконанні фізичних експериментів є 
самостійна робота [9, с. 45]. 

Підтвердження нашої думки ми знайшли в роботах В. М. Вергасова [3], 
Л. І. Рувинського, І. І. Кобиляцького, які вважають, що на аудиторних 
заняттях можливий розвиток самостійної роботи як наслідок обопільної 
діяльності викладача і студента [14]. 

П. Я. Гальперін стверджує, що самостійна робота у вищому 
навчальному закладі – “це рушійна сила навчального процесу, найбільш 
ефективний прийом навчання, один із важливих показників активності” [5, 
с. 82]. 

І. А. Шайдур під самостійною роботою розуміє спеціально організовану 
діяльність студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, 
спрямована на самостійне виконання навчальних завдань різних рівнів 
складності як на аудиторних заняттях, так і в позааудиторний час [15].  

Мета статті – запропонувати методичні засади навчання 
загальної фізики майбутніх вчителів технологій, комплексне 
впровадження яких в навчальний процес сприяє організації самостійної 
роботи студентів в процесі виконання фізичних експериментів. 

Глибоке розуміння та міцне засвоєння фізичних знань, а тим паче 
формування вмінь і навичок застосовувати їх на практиці неможливі без 
систематичного виконання лабораторних робіт, розв’язування задач, а 
також участі студентів у підготовці та виконанні демонстраційних 
експериментів, здійсненні домашніх фізичних експериментів і 
спостережень явищ природи. 

Таким чином, вдосконалення змісту, методів навчання загальної 
фізики вимагає посилення ролі фізичного експерименту. Система 
демонстраційних експериментів, лабораторних робіт, позааудиторних 
фізичних експериментів і спостережень сприяє глибокому розумінню, 
міцному засвоєнню студентами теоретичної компоненти курсу загальної 
фізики, формуванню в них експериментальних вмінь і навичок [4]. 

Такий підхід до організації навчального процесу сприяє оптимізації 
самостійної роботи майбутніх вчителів технологій. Участь студентів в 
описаних вище навчально-експериментальних дослідженнях базується 
на впровадженні суб’єктно-діяльнісного підходу з елементами 
проблемного навчання. Сутність діяльнісного підходу до навчання 
полягає в тому, що студенти здійснюють діяльність, пов’язану з 
одержанням фізичних знань з одночасним їх застосуванням [2]. Що, 
безумовно, має місце в процесі здійснення студентами навчально-
експериментальних досліджень. 

Далі розглянемо алгоритми дій студентів в процесі проведення 
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демонстраційних експериментів, виконання лабораторних робіт, 
здійснення позааудиторних експериментів і спостережень. 

На одній з перших лекцій лектор пропонує кращим студентам з 
високим рівнем знань шкільного курсу фізики, виявленим за допомогою 
пропедевтичного тестування, взяти участь в розробці та здійсненні 
демонстраційних фізичних експериментів. За такими студентами 
закріплюються теми лекційної компоненти курсу загальної фізики, які 
потребують демонстраційного супроводу. 

Студенти складають план розробки, алгоритм виконання 
демонстраційного експерименту, визначають і підбирають необхідне 
обладнання, готують теоретичне пояснення даної лекційної 
демонстрації. На всіх етапах вони одержують консультаційну підтримку з 
боку лектора. В разі позитивного результату лектор заохочує таку 
діяльність студентів додатковими балами в ході підсумкової атестації.  

При цьому студенти самостійно засвоюють курс загальної фізики, 
одночасно застосовуючи одержанні знання на практиці з метою досягнення 
кінцевого результату, тобто розробки демонстраційного експерименту. 

Підготовлені демонстраційні експерименти студенти представляють 
викладачам та іншим студентам на фізичних гуртках. Інформацію про 
найбільш вдалі розробки студенти оформляють у вигляді публікацій в 
студентських наукових збірниках. Студенти на основі цих розробок можуть 
писати курсові та кваліфікаційні роботи [10, с. 120]. 

Крім демонстраційного експерименту важливим компонентом в 
структурі навчання загальної фізики є лабораторний практикум, який 
реалізуєтьсяшляхом виконання студентами лабораторних робіт на 
лабораторних заняттях. 

В. М. Аридін, Г. О. Атанов під лабораторними розуміють навчальні 
заняття, на яких студенти ставлять самостійні експерименти, 
відтворюють, спостерігають і досліджують явища природи, фізичні та 
технологічні процеси, вивчають будову та принцип дії вимірювальних 
приладів і лабораторного обладнання. До задач яких входять не лише 
сприяння здійсненню зв’язку теорії з практикою, але й набуття навичок 
науково-дослідницької роботи, розвиток самостійності в формуванні вмінь і 
засвоєнні знань, постановці дослідів, активізації творчої діяльності 
студентів [1, с. 25]. 

Виконання зазначених вище задач стає можливим в умовах 
впровадження суб’єктно-діяльнісного підходу до навчання. Реалізуючись 
шляхом здійснення проблемного навчання, він з одного боку стимулює 
творчі пошуки викладача, сприяє його професійному росту. З іншого ж – 
розвиває самостійність, сприяє самоствердженню, самореалізації, 
саморегуляції студентів, що забезпечує формування та подальший їх 
розвиток як фахівців в галузі технологій. В зв’язку з цим головним 
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завданням, що реалізується в ході виконання лабораторних робіт, мають 
бути підтвердження теоретичних положень курсу загальної фізики та аналіз 
причин розбіжностей експериментальних результатів і висновків теорії, 
виявлення суперечностей в процесі висвітлення тих чи інших теоретичних  
питань курсу загальної фізики. Це сприяє формулюванню фізичних 
проблем, створенню проблемних ситуацій як основи проблемного навчання 
[10, с. 120-121].  

З метою підготовки до виконання та власне виконання лабораторних 
робіт студенти розв’язують в позааудиторний час спеціально підібрані та 
запропоновані викладачем задачі. 

З метою оптимізації самостійної роботи в ході виконання лабораторних 
робіт студентами напрямку підготовки “Технологічна освіта” ми пропонуємо 
впроваджувати в навчальний процес рівневі лабораторні роботи, тобто від 
лабораторних робіт, в протоколах яких зазначені всі необхідні елементи, а 
студенти повинні лише одержати кінцевий результат досліджень 
(відповідають першому – нижчому рівню складності) до лабораторних робіт, 
в протоколах яких сформульована лише проблемна ситуація, на підставі 
якої студенти повинні самостійно розробити протокол роботи та одержати 
кінцевий результат досліджень (відповідають п’ятому – вищому рівню 
складності). Градація рівнів складності лабораторних робіт за ступенем 
самостійної роботи студентів при їх виконанні подані в таблиці 1. 

Впровадження рівневихлабораторних робіт зумовлене тим, 
щостуденти-першокурсники мають різні рівні фізико-математичної 
підготовки, початкових експериментальних вмінь і навичок та здатності до 
засвоєння курсу загальної фізики.  

На початку семестру студенти самостійно обирають рівень складності, 
а потім виконують лабораторні роботи, які йому відповідають. При цьому 
протягом семестру вони можуть обирати інший рівень складності. 

Рівнева диференціація здійснюється шляхом орієнтації студентів на різні 
рівні засвоєння навчального матеріалу. При цьому студенти цієї спеціальності 
навчаються за однією програмою. Контроль передбачає перевірку досягнень 
всіма студентами обов’язкових результатів навчання, а також доповнюватися 
перевіркою засвоєння матеріалу на більш високому рівні [11]. 

Створені всі умови для засвоєння базового рівня. Студенти мають 
можливість одержати знання, що відповідають тому рівню, який вони здатні 
засвоїти. 

Головний акцент в навчанні спрямований на самостійну роботу 
студентів в індивідуальному режимі [11].  

Мотиви вибору більш високого рівня складності виконання 
лабораторних робіт: 

– розвиток експериментальних вмінь і навичок; 
– зниження складності підсумкового контролю з підвищенням рівня 

складності виконання лабораторної роботи; 
– врахування на екзамені рівня складності виконаних лабораторних 
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робіт; 
– оптимізація витрат часу на підготовку до лабораторної роботи та її 

виконання [11].  
Кожному варіанту лабораторної роботи відповідає свій предмет 

дослідження, що обмежує кількість варіантів при фіксованому виборі 
обладнанні. Остання обставина накладає обмеження на роботу студентів в 
індивідуальному режимі. Тому бригади створюються з двох студентів з 
близькими психічними характеристиками та навчальними здібностям [11]. 

Найменша кількість варіантів завдань за рівнем складності до даної 
лабораторної роботи дорівнює трьом. Це зумовлено тим, що ми поділили 
студентів за ступенем розвитку експериментаторських навичок на три групи: 

– студенти, для яких виконання робіт лабораторного практикуму не 
викликають ускладнень; 

– студенти, які при виконанні лабораторних робіт стикаються з 
суттєвими труднощами; 

– студенти, які легко виконують лабораторні роботи [11]. 
Кількість варіантів обмежена лише матеріальними можливостями 

даної лабораторії.Також ми варіюємо ступінь складності лабораторних 
робіт за рівнем самостійності їх виконання [11]. 

Таблиця  1  

Градація рівнів складності лабораторних робіт 
за ступенем самостійної роботи студентів при їх виконанні 

Способи організації самостійної роботи студентів Умова 
самостійної 
роботи 1 2 3 4 5 

Подано в 
готовому виді 

1. Мета 
дослідження. 
2. Предмет 
дослідження. 
3. Засоби 
дослідження. 
4. Порядок 
виконання 
лабораторної 
роботи. 

1. Мета 
дослідже-ння. 
2. Предмет 
дослідже-ння. 
3. Засоби 
дослідження. 

1. Мета 
дослідження. 
2. Предмет 
дослідження. 

1. Мета 
дослідження. 

Проблемна 
ситуація. 

Необхідно 
виконати 
самостійно 

1. Одержати 
кінцевий 
результат 
досліджень. 

1. Розроби-ти 
порядок 
виконання 
лабора-торної 
роботи. 
2. Одержати 
кінцевий 
результат 
досліджень. 

1. Підібрати 
обладнання, 
необхідне для 
досягнення 
мети 
лабораторної 
роботи. 
2. Розробити 
порядок 
виконання 
лабораторної 
роботи. 
3. Одержати 
кінцевий 
результат 

1. Визначити 
предмет 
дослідження. 
2. Підібрати 
обладнання, 
необхідне для 
досягнення 
мети 
лабораторної 
роботи. 
3. Розробити 
порядок 
виконання 
лабораторної 
роботи. 

1. Сформулю-
вати мету 
дослід-ження. 
2. Визначити  
предмет 
дослідження. 
3. Підібрати 
обладнання, 
необхідне для 
досягнення 
мети 
лабораторної 
роботи. 
4. Розробити 
порядок 
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Способи організації самостійної роботи студентів Умова 
самостійної 
роботи 1 2 3 4 5 

досліджень. 4. Одержати 
кінцевий 
результат 
досліджень. 

виконання 
лабораторної 
роботи. 
5. Одержати 
кінцевий 
результат 
досліджень. 

 
Таким чином, впровадження рівневої диференціації в ході організації 

лабораторних занять шляхом виконання рівневих лабораторних робіт є 
важливим компонентом організації самостійної роботи майбутніх вчителів 
технологій. 

Висновки. Фізичний експеримент відіграє важливу роль в підготовці 
майбутніх вчителів технологій. А саме: 

– на лабораторних заняттях створені умови для розвитку теоретичного 
і практичного мислення студентів, бачення в теоретичних положеннях 
фізичної науки її реальної сутності; 

– при навчанні загальної фізики створені умови для ознайомлення 
студентів з організацією, постановкою, виконаннямфізичних експериментів 
в лабораторних умовах, з методами наукових досліджень, що сприяє 
виникненню у них інтересу до науково-дослідницької діяльності та бажання 
займатися науково-дослідницькою роботою, яка проводиться на кафедрі, а 
також формуванню вмінь і навичок експериментальної, дослідницької 
діяльності, творчому застосуванню теоретичних знань на практиці; 

– планування, підготовка та виконання фізичних експериментів 
сприяють глибокому розумінню та міцному засвоєнню знань курсу загальної 
фізики, оскільки об’єднують в єдине ціле інформацію, одержану на лекціях, 
інформацію, яку студенти отримує в процесі систематичної самостійної 
роботи з підручниками, навчальними посібниками та іншими джерелами 
при підготовці до лабораторних занять та плануванні, підготовці, виконанні 
демонстраційних експериментів і домашніх експериментів, спостережень. 

Таким чином, запропонована нами система організації і виконання 
фізичного експерименту в умовах впровадження суб’єкто-діяльнісного підходу 
до навчання з елементами проблемного навчання є важливим компонентом 
системи організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій.  
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КУЧМЕНКО А. Н., НЕМЧЕНКО Ю. В. Организация самостоятельной работы будущих 
учителей технологий в процессе выполенения физических экспериментов. 

В работе отмечена необходимость разработки методики обучения общей физики 
будущих учителей технологий, направленной на организацию самостоятельной работы в 
процессе выполнения физических экспериментов, поскольку физика является теоретической 
базой инженерно-технической подготовки. Выполнение демонстрационных физических 
экспериментов, лабораторных работ, домашних физических экспериментов и наблюдений, 
созданных на основе предложенных авторами методических основ, способствует прочному 
усвоению студентами курса общей физики и оптимизации их самостоятельной работы. 

Ключевые слова: физический эксперимент, самостоятельная работа, учитель 
технологий, субъектно-деятельностный подход, курс общей физики, демонстрационный 
эксперимент, лабораторная работа. 

KUCHMENKO O. М., NEMCHENKO YU. V. Organizing the independent work of future technology 
teachers in the process of performing physical experiments. 

The paper emphasizes the need to develop a methodology for teachingstudents general physics, 
which is aimed at organizing independent work in the process of performing physical experiments, 
since physics is the theoretical basis of engineering and technical training. The article provides an 
analysis of the State National Program “Education” (“Ukraine XXI Century”), the National Doctrine 
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of Education Development, the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 
2012–2021, in which the need to create the prerequisites for the formation of students’ abilities and 
skills to an independent scientific cognition, self-education, independent application of knowledge in 
non-standard situations is indicated. Independent work in a higher educationinstitution is an effective 
form of educational activity, in the process of which students are most likely to adopt and master new 
knowledge in physics and its application in the performance of physical experiments. The system of 
demonstration physical experiments, laboratory work, home physical experiments and observations 
contributes to a deep understanding and mastering the theory of the general physics courseby students 
and the formation of experimental skills and abilities. Students' performance of the above-mentioned 
educational and experimental studies is based on the implementation of a subject-activity approach 
with elements of problem learning and contributes to optimizing the independent work of future 
technology teachers. Students make a development plan and an algorithm for performing a 
demonstration physical experiment, determine and select the necessary equipment, prepare a 
theoretical explanation of the lecture demonstration. At the same time students independently master 
the course of general physics, while applying knowledge in practice in order to achieve the final result, 
that is, the development of a demonstration experiment. In order to optimize the independent work 
during the implementation of laboratory work by the students of “Technological Education” program, 
we propose to introducethe level laboratory work in the educational process, that is, from laboratory 
work, which contain all the necessary elements in the protocols and students should only get the final 
result of the research (corresponding to the first - the lowest level of complexity) to laboratory work, 
which contain only a formulated problem situation, on the basis of which students should 
independently develop work protocol and get the final result of research (corresponding to the fifth - 
the highest level of complexity). 

Keywords: physical experiment, independent work, technologyteacher, subject-activity approach, 
general physics course, demonstration experiment, laboratory work. 
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ММЕЕТТООДДООЛЛООГГІІЧЧННІІ  ППІІДДХХООДДИИ  ДДОО  ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  
ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРИИ  ММААЙЙББУУТТННІІХХ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛІІВВ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЙЙ  

УУ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННІІЙЙ  ППІІДДГГООТТООВВЦЦІІ  

Професійна підготовка вчителів технологій є складовою частиною системи вищої 
професійної освіти, яка потребує системного вивчення. Ключовою частиною кожного 
дослідження є виділення методологічних підходів до його проведення, основних концептуальних 
ідей. Як було вже доведено, різноманіття розуміння терміну “культура” пояснюється різними 
підходами до її визначення, таким чином, виокремлення методологічних підходів є необхідною 
умовою проведення наукових пошуків. Методологічні підходи розкривають базові теоретичні 
положення, на які спирається здобувач у процесі розкриття теоретичних основ досліджуваної 
проблеми, отже їх визначення є першорядним у процесі проведення експериментальної роботи. 

Ключові слова: методологія, принципи, методи, культурологічний, технологічний, 
аксіологічний, компетентнісний, системний. 


