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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Завданням педагогічної освіти є підготовка майбутнього 
вчителя до активної участі у реальному педагогічному процесі, 
але сьогодні вона е переважно теоретичною. Необхідно визначити 
та науково обгрунтувати зміст педагогічної освіти, а головним 
критерієм його оптимальності повинна виступати лридбанна у 
процесі спеціальної підготовки здатність вчителя до подолання 
професійних труднощів, які можуть виникнути на шляху практич
ної діяльності. Новий підхід до підготовки вчителя фізики в 
умовах університетської освіти найбільш повно і всебічно роз
роблений у докторській дисертації В.В.Сагарди (1991). Він зап
ропонував теоретичну концепцію цілісної методичної підготовки 
педагога, дослідив теоретичні й методологічні основи реаліза
ції головних концептуальних напрямків цілісної методичної сис
теми підготовки вчителя та їх вплив на підготовленість особі с- 
тості до професійно-педагогічної діяльності. Велику увагу при
ділено самостійній роботі студентів.

Проблемі підготовки вчителів фізики в умовах універси
тетської освіти присвячені дослідження Л.Я.Бондаренко В.М.Ар- 
тамонова, • Л.А.Манчевої, 3 .І.Єреміної, Т.І.Степанової. та ін. 
Вони запропонували такі шляхи вирішення цієї проблеми: за ра
хунок використання часу, що відведений на спеціалізацію, роз
ширюється психолого-педагогічна підготовка студентів, поси
люється професійна орієнтація під час вивчення загальної фізи
ки, посилюється самостійна робота як ведуча форма навчальної 
діяльності студентів тощо.

В більшості досліджень йдеться, в основному, про методич
ну підготовку в "чистому" ї ї  розумінні. На наш погляд, мето
дичної підготовки- в "чистому" вигляді існувати не може. Необ
хідно раціонально сполучати загально-педагогічну та спеціальну 
підготовки, саме це повинно забезпечити професійність май
бутнього вчителя.

Аналіз роботи педагогічних відділень університетів ок
раїни показав, що не означені ті умови, які забезпечують 
цілісність і системність методичної підготовки вчителя фізики, 
розвиток професійно-особистосних якостей. Відсутній взаємо
зв’язок між процесом формування знань і вмінь та використанням 
цих знань на практиці.



Отже, створилася невідповідність між соціальною зна
чущістю удосконалення якості підготовки вчителів та рівнем те
оретичної розробленості проблем методичної підготовки зокрема 
та педагогічної освіти вцілому. Необхідність розробки теорії і 
системи такої підготс(вки, обгрунтування засобів ї ї  удоскона
лення, врахування функціональних спроможностей матеріалу, щр 
вивчається, визначає актуальність дослідження у цьому напрям
ку. Тому для дослідницької роботи вибрана тема: "Інтег
раційно- блочний підхід до професійної підготовки вчителів 
ФІЗИ1.И в університеті".

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки вчи
теля фізики в університеті на основі інтеграційно-блочного 
підходу.

Предметом дослідження є система підготовки майбутніх вчи
телів фізики в умовах університетської освіти на основі 
діяльнісного та інтеграційно-блочного підходу, а також зако
номірні зв'язки і відношення, що функціонують в структурі 
об'єкту між його складовими.

Мегом роботи є розробка інтеграційно-блочного підходу,
ЯКИЙ:

1) дозволяв найбільш ефективно вирішувати задачі мето
дики викладання фізики як навчальної дисципліни й формування 
професійних знань, вмінь та навичок;

2) включає елементи дисциплін загальнопедагогічного цик
лу, раціональне сполучення яких із  часною методикою забезпечує 
цілісність та системність професійної підготовки вчителя фізи
ки.

Існуючий підхід до методичної та психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх вчителів дає фрагментарну уяву про струк
туру і зміст шкільного курсу фізики; дозволяє ознайомитися ли
ше із  метрдикою окремих видів навчальної діяльності, але не з 
методикою'фізики взагалі; не дозволяє сформувати навички та 
уміння щодо організації навчально-виховного процесу, вибору 
методів, форм та заходів навчання. Тому як альтернативний ми 
пропонуємо інтеграційно-блочний підхід, ідея якого полягає в 
заснованні навчального процесу на послідовності логічно 
пов'язаних блоків, кожний з яких цілком охоплює розділ шкіль
ного курсу фізики (наприклад, "Основи кінематики", "Основи ди
наміки", "Закони збереження", "Електричне поле" тощо) і Інтег-
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рують у собі дисципліни психолого-педагогічного і методичного 
циклу, а такбж включає основні види професійної діяльності 
вчителя. Такий підхід дозволяє ефективно формувати цілісне 
уявлення про структуру шкільного курсу фізики, про методи та 
засоби раціональної практичної діяльності. Вибір найбільш 
раціональних форм проведення практичних занять, що враховують 
специфіку того чи іншого розділу, дозволяє вирішити ряд проб
лем, що пов’язані' із  комунікативними спроможностями, найбільш 
повно та всебічно формувати вчителя-професіонала. Таким чином, 
інтеграційно-блочний підхід виявляє собою принципово нову тех
нологію професійної підготовки вчителя фізики.

Гіпотеза дослідження. Якщо підготовка вчителів фізики в 
університеті буде здійснюватися за інтеграційно-блочним підхо
дом, то.це буде сприяти суттєвому покращанню професійно-мето
дичної підготовки майбутніх вчителів, дозволить уникнути існу
ючого розриву між набуттям теоретичних знань' та формуванням 
практичних вмінь та навичок. Досягається це шляхом спеціальної 
організації навчального процесу, в якому діалектично 
взаємодіють його складові:

- спеціально створена структура навчального матеріалу;
- пізнавальний апарат, що внесений в наявну структуру;
- спеціальне навчання студентів цьому пізнавальному апа

рату, в то».'’/ числі творчим пізнавальним процедурам;
- відповідні методи і форми навчальної діяльності сту ■ 

дентів, режим їх діяльносних відносин.
Відповідно до мети і висунутої гіпотези було сформульова

но такі задачі дослідження:
1. Вивчити стан методичної та загальнопедагогічної підго

товки студентів-фізиків в університетах та педагогічних інсти-' 
тутах;

Z . Дослідити організацію занять з методики викладання 
фізики в університетах України;

3. Визначити можливі шляхи удосконалення професійної 
підготовки вчителів фізики в університеті та теоретично обгрун
тувати їх.

4. Розробити і обгрунтувати інтеграційно-блочну сис, му 
методичної підготовки;

5. Визначити ту сукупність знань, умінь та навичок, що



повинні формуватися в процесі професійної підготовки;
8. Розробити систему інтеграційних блоків по всьому курсу 

фізики середньої школи.
? . Провести експериментальну перевірку розробленій ма

тер іал ів .
Методи дослідження:
- теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної 

літератури з  проблеми, що досліджується;
аналіз змісту курсів фізики та методики викладання 

фізики, курсів психолого-педагогічного циклу, нормативних до
кументів, навчально-методичних посібників, підручників;

- вивчення і аналіз масової педагогічної практики й пере
дового педагогічного досвіду;

-  аналіз і  узагальнення досвіду ряду університетів Ук
раїни щодо ор ган ізац ії навчального процесу;

- спостереження за  роботою студентів і  випускників ун ів е
рситету як викладачів;

- аналіз особистого досвіду викладання фізики в школі та  
методика викладання фізики в університеті, спостереження за
рОбОТОЮ КОЛЄГ;

- педагогічні вимірювання (рейтингова оцінка, парне 
порівняння, тестування тощо);

- комплексний аналіз основних факторів, що впливають на 
якість р еал ізац ії інтеграційно-блочного підходу в навчальному 
процесі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що визначені 
шляхи реал ізац ії професійної підготовки вчителя фізики за  до
помогою системи логічно пов'язаних інтеграційних блоків, яка 
раціонально сполучає і  об'єднує методичну та психолого-педа
гогічну сторони процесу формування майбутнього вчителя фізики; 
визначені обсяг та місце в навчальному процесі дисциплін мето
дичного циклу; розроблена система оцінки професійних якостей 
майбутніх педагогів.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:
а) обгрунтована і розроблена модель професійної п ідготов

ки вчителів фізики в умовах університетської освіти , яка наве
дена у вигляді системи логічно пов'язаних блоків, що містять в 
собі:

- основний матеріал шкільної фізики;
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в
- форми і методи організації навчального процесу;
- необхідні елементи дисциплін загальнопедагогичного цик

лу;
- критерії відбору до блоків матеріалу, що вивчається;
- розподілення по блоках матеріалу шкільного курсу фізики;
Практична ц інність виконаного дослідження полягає в тому,

що:
- розроблена система інтеграційних блоків, що включає ме

тодичне забезпечення, яке може використовуватись вчителями, 
студентами, практикантами, фахівцями з методики викладання 
фізики;

- розроблений підхід може бути легко адаптований до біль
шості факультетів, що займаються підготовкою вчителів різних 
спеціальностей.

На захист виносяться:
1. Концепція інтеграційно-блочного підходу до професійної 

підготовки вчителів фізики в університеті.
2. Система інтеграційних блоків.
3. Методичні рекомендації з організації навчального про

цесу на основі інтеграційно-блочного підходу.
Достовірність й обгрунтованість результатів дослідження 

забезпечується теоретико-методологічною обгрунтованістю вихі
дних позицій; використанням комплексу методів дослідження, які 
адекватні його цілям і задачам, різноманітністю використаних 
джерел '«формації; практичною педагогічною діяльністю на 
фізичному факультеті ДонДУ; виданням робіт автору; сполученням 
кількісного та якісного аналізу.

Апробація і упровадження результатів дослідження.
Основні теоретичні положення та результати мелодичних ви

шукувань докладалися на:
- Міжнародних конференціях у Москві (1991 р.). у Києві 

(1993 р.),  у Донецьку (1993 р.);
- Всесоюзних конференціях у Донецьку (1990, 1991 рр.);
- Республіканській конференції у Свердловську (1991 р.
- ригіональних конференціях у Челябінську (1990 р .) . у 

Запоріжжі (1993 р.);
- щорічних конференціях Донецького державного університе

ту (1990, 1991, 1992, 1993. 1994 рр.);
- Республіканському семінарі у Київському державному пе



дагогічному Інституті ім. М.П.Драгоманова (1992 р.);
- опорній кафедрі фізики Донецького регіону (1993 р.);
- кафедрі фізики та методики ї'і викладання Запорізького 

державного університету (1994 р.);
- кифедрі загальної фізики та дидактики фізики Донецького 

державного університету (1991, 1992, 1993 рр.).
Теоретичні положення, результати дослідження і методичні 

рекомендації відображені у 12 публікаціях автора. Результати 
дослідження упровадженні в навчальному процесі на фізичному 
факультеті ДонДУ, а також під час виконання студентами під 
керівництвом автора 5 дипломних та 7 'курсових робіт у 1990- 
1993 рр.

Структура та основний зміст дисертації
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, виснов

ків, списку використаної літератури а 180 найменувань, 2 до
датків, 22 таблиць 1 малюнків.

У вступі обгрунтовується актуальність проблеми, що 
досліджується, визначаються предмет і об'єкт дослідження, фор
мулюється гіпотеза і завдання дослідження, положення, що ви
носяться на захист, визначається наукова новизна, теоретична і 
практична значущість здобутих результатів.

У першому розділі дисертації відображені результати тео
ретичного аналізу літератури з проблеми, що досліджується, на
дана характеристика стану професійної підготовки вчителів 
фізики. Розглянуті теоретичні основи розробки моделі вчителя 
фізики, наведена структура і функції діяльності сучасного вчи
теля фізики. Надано аналіз загальноприйнятих кваліфікаційних 
вимог щодо підготовки вчителя фізики й рекомендовані доповнен
ня до них.

Аналіз роботи педагогічних відділень ряду університетів 
України і країн СНД показав, що системи підготовки вчителів 
фізики у різних університетах суттєво не відрізняються і мають 
приблизно однакову структуру. Для конкретних навчальних зак
ладів є розбіжність практично лише в порядку слідування спец
курсів. Ще не визначені ті умови, в яких забезпечується 
цілісність і системність психолого-педагогічної підготовки 
вчителя, розвинення професійно-особистих якостей.

Ми дійліли до вионовку, що у ході професійної підготовки
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зв'язком між дисциплінами психолого-педагогічного і методично
го циклів часто нехтують. Але якісна методична підготовка б^з 
врахування психологічних факторів неможлива .

Наявна практика така, що • дисципліни методичного циклу 
вводять спецкурсами, що часто-густо розмежовані та не мають 
логічного зв'язку між собою. Обгрунтування обсягу і послідов
ності їх вивчення, як правило, відсутні, зміст їх не враховує 
функціональних спроможностей матеріалу, що вивчається. В ре
зультаті вивчається методика окремих видів занять, але не ме
тодика викладання фізики. Такий підхід, по суті справи, 
орієнтовано на фрагментарне знайомство студентів зі шкільною 
програмою і підручниками з фізики, при цьому знання більшості 
студентів не складають єдину систему.

Отже, необхідно організувати навчально-професійну діяль
ність таким чином, щоб:

1) сформувати цілісну уяву про структуру й зміст шкільно
го курсу фізики, методику викладання фізики;

2) прищепити вміння щодо організації навчального процесу 
шляхом оволодіння методичними прийомами різного напрямку, 
вміннями у виборі форм і методів навчання й виховання;

3) навчити ефективно використовувати придбані знання 8 
педагогикі і психології;

4) розвинути комунікативні спроможності майбутніх вчи
телів.

Вирішити завдання такої організації навчального процесу 
можна за допомогою нової технології навчання, що заснована на 
інтеграційно-блочному підході, що ми пропонуємо.

В другому розділі дисертації наведені принципи укладання 
блоків та критерії відбору матеріалу, що вивчається. На прик
ладі блоків з механіки розкрита структура блоку. Показано ор
ганізацію навчання за інтеграційно-блочною системою. Подано 
діяльносно-системне обгрунтування інтеграційно-блочного підхо
ду до професійної підготовки вчителів фізики в університеті.

Інтеграційно-блочний підхід поєднує в собі усі загальноп
рийняті на сьогодні спецкурси та елементи дисциплін психоло- 
го-педагогічного циклу, а реалізується послідовністю логічно 
пов'язаних між собою блоків. Зміст блоку та його структура 
зумовлені моделлю навчальної діяльності студента, що навча
ються. При будуванні моделі ми використовували функціональний



підхід, що відображає характер 1 напрямок окремих етапів 
діяльності. Виходячи з концепції структури діяльності, 
(П.Я.Гальперін, Л.М.Фрідман) ми розглядали ї ї  з позиції ор
ганізації цієї діяльності та конкретизували в кожному блоці: 
вводно-мотиваційний, оЬераціопально-пізнавальний, контрольно- 
оцінювальний етапи.

Назва блоку відповідає назві розділу шкільного курсу 
фізики. Структура блоку містить три основні його частини: 
змістову, методичну та організаційну. Для прикладу розглянемо 
структуру блоку "Основи динаміки" (схема 1)

Змістова частина блоку містить відповідний матеріал з 
фізики, що вивчається у середній школі. Методична частина пе
редбачає використання основних видів професійної діяльності 
вчителя, методів та заходів організації навчально-виховного 
процесу, а реалізується через конкретний матеріал змістової 
частини. Питання методичної частини можуть повторюватися в 
кількох блоках з метою закріплення й придбання відповідних на
вичок.

Організаційна частина блоку наперед не обумовлюється чи 
носить рекомендаційний характер щодо вибору форм занять із  
студентами. Цей вибір залишається за конкретним викладачем, 
при цьому велике значення відіграють особисі якості викладача, 
умови, в яких проводяться практичні заняття, матеріальна база 
кафедри.

При побудові блоків ми користувалися слідуючими принципа
ми:

а) принцип  цілісності, який означає, що в процесі 
засвоєння матеріалу блоків так чи інакше будуть охоплені всі 
теми шкільного курсу фізики;

б) принцип послідовност і, що передбачає структурування 
матеріалу з фізики у блоках згідно з логікою навчального про
цесу у школі та діючим програмам загальноосвітньої школи;

в) принцип вза єм о зв 'я зку ,  який передбачає, що питання ди
дактики та загальні питання методики викладання фізики, що 
розглянуті на попередньому занятті, відпрацьовуються на насту
пному, при цьому використовується матеріал змістової частини 
блоку;

г) принцип відкритості, що означає наявність можливості 
доповнення системи блоків новими блоками чи доповнення окремих
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блоків новими структурними одиницями;

д) принцип а д а п т и в н о с т і, що дає можливість коректувань, я 

як усієї системи блоків, так й окремих ї ї  структурних одиниць. 
Це може бути внаслідок зміни мети, проблемної області, почат
кового рівню знань та вмінь студента, що навчається, та т . і . ;

Схема 1
Структура блоку "Основи динаміки"

є) принцип н а д м ір н о с т і, що означає наявність у блоках де
якого запасу навчальної інформації, яка раніш не була відома 
студентам, але яка необхідна в даних умовах;

ж) принцип ін т е г р а д ь н о с т і, що означа наявність у блоках 
навчального матеріалу, для засвоєння якого потрібні знання пи
тань кількох навчальних дисциплін: фізики, дидактики, психоло
г і ї ,  педагогіки.

За критеріями під час відбору навчального матеріалу ви.
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ступали:
а) прогностичність інформації, що відбирається;
б) значущість цієї інформації для професії;
в) результати аналізу діяльності студентів під час педа

гогічної практики;
г) результати аналізу типових помилок, які припускають 

абітурієнти на вступних іспитах з фізики;
д) результати аналізу робіт учасників олімпіад юних 

фізиків;
.;) результати аналізу типових помилок під час випускних 

іспитів з фізики у середніх школах;
ж) результати аналізу сучасних підходів до вивчення тра

диційно складних питань в курсі фізики середньої школи;
з) особистий досвід викладання в школі та університеті.
Блок охоплює матеріал двох-чотирьох тем, кожна з яких

містить матеріал однієї лекції із  змістової частини блоку. По 
кожній темі проводиться кілька практичних занять, на яки; ре
алізуються різні види педагогічної діяльності.

Зміст занять, порядок їх проведення та список запропоно
ваної літератури містяться в методичних рекомендаціях для 
підготовки до занять. Наведемо фрагмент цих рекомендацій до 
блоку "Основи кінематики".

Практичне заняття 1.1.1.
Завдання для студентів

1. Ознайомитись із  структурою розділу "Основи кінематики" 
по шкільному підручнику та типових програмах.з фізики для се
редніх шкіл.

2. Повторити основний теоретичний матеріал, підготуватися 
до бесіди щодо змісту шкільного підручника.

3. Розв'язати задачі: 1-10 СШ; 1-17 [151.
План заняття

1. Робота з опорними поняттями ( довжина, час, швидкість, 
фізична величина).

2. Методичний аналіз вивчення в школі теми "Рівномірний 
прямолінійний рух".

3. Урок - основна форма навчання. Типи уроків.
Література
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Практичне заняття 1.1.2.
Завдання для студентів

1. Підготуватися до бесіди "Урок-ссновна форма навчання".
2. Підготуватися до проведення комбінованого уроку по 

темі "Відностість руху".
3. Розв'язати задачі: 10-19 [Ш ; 19,22,24,30,33,38,39,

40,45,46 [151.

Неважко помітити, що розглянуті на поточному занятті пи
тання методики відпрацьовуються на наступному занятті, при цьо
му використовується конкретний матеріал лекції, що вміщує 
відповідні питання змістової частини блоку. Форми роботи в 
аудиторії обираються такими, щоб була можливість моделювати 
навчальний процес у школі.Лабораторно-практичні заняття прово
дяться по мірі того, як прослухана лекція з окремих питань 
фізики, матеріал яких складає змістову частину блоку. Обов'яз
ковими видами діяльності в роботі над кожнім блоком є: а) ме
тодичний аналіз вивчання відповідних тем з фізики в і суреї се
редньої школи; б) тематичне планування; в) поурочне планування 
найбільш важливих у методичному та складних в технічному плані 
уроків з фізики; г) проведення студентами повних уроків чи їх 
фрагментів; д) колективний аналіз діяльності студентів на 
практичних заняттях; е) оцінка та самооцінка діяльності сту
дента, який проводить урок чи фрагмент уроку, що проводяться 
за п’ятибальною шкалою. В процесі роботи над наступними бло
ками студенти мають можливість слідкувати за динамікою росту 
своїх професійних умінь.

Завершуючим етапом роботи над конкретним блоком є залік у 
формі співбесіди чї письмової контрольної роботи. На залік ви
носиться матеріал з фізики, дидактики та методики викладання 
фізики, який дає можливість: а) оцінити знання основ
відповідних тем шкільного курсу, фізики; б) вміння орієнтува
тися в змісті існуючих підручників з фізики; в) навички в ви
користанні методичних заходів, що розглянуті в межах блоку, з 
якого проводиться залік; г) вміння розв’язувати типові задачі 
за відповідною темою; д) вміння та навички щодо проведення де- 
монстряцій та лабораторних робіт; є) знання психо-вікових 
особливостей школярів, для яких призначається матеріал з фізи
ки, що вивчається, та особливості його сприйняття.
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Третій розділ присвячений організації педагогічного 
експерименту та аналізу його результатів. У ньому дається об
грунтування вибору методів дослідження та їх опис. Наш вибір 
методів дослідження детерміновано особливостями задач, що 
вирішувались, та можливостями саме дослідження. Об'єктивні 
обставини ( мала наявність студентів, відсутність можливості 
провести експеримент в інших університетах, необхідність вели
кого терміну для багаторазового проведення етапів експерименту 
тощо ) не дозволяють провести експеримент з великою кількістю 
студентів, і ,  такти чином, одержати великий масив даних. Тому 
ми використали спектр методів, що дають об'єктивні результати 
на масивах невеликого об'єму: спостерігання, самоаналіз, рей- 
тингова оцінка, самооцінка, парне порівняння тощо.

Педагогічний експеримент щодо визначення ефективності 
інтеграційно-блочного підходу до професійної підготовки вчи
телів фізики в університеті проводився в ДонДУ з 1990 по 1993 
рік. На протязі експерименту було визначено експериментальні та 
контрольні групи. В експериментальних групах професійна підго
товка проводилась за інтеграційно-блочною системою, а в конт
рольних - традиційно. На протязі експерименту ми змогли 
прослідкувати динаміку зростання формування основних про
фесійних якостей майбутніх вчителів фізики. За час роботи над. 
інтеграційними блоками кожний студент мав можливість провести 
5-7 уроків чи їх фрагментів (мікровикладань) й спостерігти 
приблизно 40 уроків своїх товаришів. Колективний аналіз мікро- 
викладання дозволяв ураховуват’- не тільки особисті помилки, а 
й помилки інших студентів групи, що безумовно відображалося на 
якості підготовки до наступних уроків чи їх фрагментів. Рівень 
якості того чи іншого професійного вміння оцінювався за п’яти
бальною шкалою. В результаті спостерігання й аналізу більш ніж 
100 уроків було встановлено залежність між якістю вмінь, що 
формуються, та кількістю проведених в групі мікровикладань.

Усереднені результати для деяких вмінь показано на мал.2.
В дисертації наведено залежності для десятьох основних про
фесійних вмінь ,що формувалися у студентів протягом роботи за 
інтеграційно-блочною системою. Аналізуючи ці залежності, можна 
зробити висновок, що найбільш важко формувати комунікативні 
вміння, вміння організації уваги та активізації пізнавальної 
діяльності учнів на уроках. Графіки наочно показують різницю у
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Малюнок 2

Оцінка профессійних умінь студентів: а) у визначенні
місця уроку в системі уроків з теми й виборі типу уроку; б) у 
визначенні мети уроку; в) в організації початку уроку; г) в 
о р г а н іза ц ії, виборі змісту та методики повторення учбового ма
теріалу; д) в організації , виборі змісту та методики вивчення 
нового матеріалу; е) в організації та виборі методів 
закріплення нового матеріалу; ж) у виборі змісту й методики 
домашнього завдяння; зі в організації уваги учнів; и) ак
тивізувати пізнавальну діяльність учнів; к) комунікативні
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витратах часу на формування того чи іншого уміння, і це дозво
ляє вносити корективи в організацію навчального процесу за 
інтеграційно-блочною системою. Неважко також помітити, що 
приблизно з 15-20 уроку зростання якості більшості вмінь, що 
формуються, сповільнюються й поступово досягають визначеного 
рівня, підвищити який в лабораторних умовах важко. Це може 
стати можливим лише в умовах майбутньої практичної діяльності. 
Наведені залежності також дають інформацію, за допомогою якої 
можна управляти навчальним процесом, вносити своєчасні корек
тиви та відповідні зміни до системи блоків. Традиційний підхід 
такої можливості не дає.

Показовими, на наш погляд, є результати аналізу динаміки 
самооцінки вмінь студентами ( мал.2, штрихові лінії),  яка про
водилась паралельно із  оцінкою їх діяльності викладачем. За
гальний вигляд залежності дозволяє зробити висновок про те, що 
на початку експерименту характерна підвищена самооцінка. Це ми 
пов’язуємо з тим, що у студентів ще немає еталонів, що дозво
ляють їм краще аналізувати свою діяльність. Колективний аналіз 
діяльності студентів на лабораторно-практичних заняттях, дбпс 
мога викладача щодо виявлення недоліків та акцентування уваги 
студентів на них дозволяють досить швидко привести оцінку те 
самооцінку до біль-менш об’єктивного рівня, а із  зростанням 
кількості проведених уроків самооцінка і оцінка діяльності 
студентів майже збігаються. Це наявно свідчить про формування 
у студентів навичок аналізу й критичного ставлення до про
фесійної діяльності'.

Про ефективна „ть інтеграційно-блочного підходу ми судили 
також й по рейтингових оцінках студентів експериментальних і 
контрольних груп, які давали їм вчителі та керівники педа
гогічної практики. Результати показали, щр студенти експери
ментальних груп мали більш вищий рейтинг, який говорить про 
ефективність запропонованого підходу.

Цей висновок підтверджується також результатами парних 
порівнянь, що проведені вчителями фізики й методистами під час 
педагогічної практики; загальним ранжуванням всіх студентів 
експериментальних та контрольних груп за ступенями сформова- 
ності основних професійних умінь та якостей. Визначилось, що 
студенти експериментальної групи мають рангові показники вище, 
отже, і рівень сформованості основних професійних якостей в
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них також вищий. Об'єктивність методики парного порівняння пе
ревірялася зіставлянням характеристик, що були дані різними 
експертами для тих же самих студентів, й обчислюванням за 
технікою ранжування коефіцієнтів рангової кореляції.

Для більш об’єктивної перевірки ефективності інтег
раційно- блочного підходу нами було розроблено три контролюючі 
програми для ЕОМ.

Кожна з програм поділена на дві частини: перша дозволяє
контролювати теоретичні знання з загальних питань дидактики 
фізики, а друга - перевіряє уміння застосовувати ці знання на 
конкретному матеріалі з фізики. За допомогою цих програм була 
проведена експериментальна перевірка рівню професійної підго
товки студентів IV курсу педагогічного відділення фізичного 
факультету ДонДУ. Якість знань студентів експериментальної 
групи становила 89%, а контрольної - 63%

Проведено також аналіз складання Іспитів з дисциплін ме
тодичного циклу ( табл.З)

Неважко помітити, що якість знань в експериментальній 
групі вища, ніж в контрольній. Винятком є лише результати 
іспитів з методики викладання фізики. Ми пояснюємо це тим, що

Таблиця 3.
Результати складання Іспитів по дисциплінах 

методичного циклу.

Навчальна дис.ципл.
експериментальна

група
контрольна

група
середній
бал

якість
знань

середній
бал

якість
знань

Методика виклада
ння фізики 3.9 75 % 3.8 74 %
Методика розв’я
зання задач 4 62 % 3.5 54 %
Окремі питання 
дидактики фізики 4.4 81 % 3.7 67 %

цей іспит проходив у зимову сесію, коли було відпрацьовано ли
ше 60%, а останні два іспити відбувалися влітку, коли роботу з 
системою блоків було завершено.

Таким чином, у результаті дослідження можна зробити 
висновок про ефективність інтеграційно-блочного підходу до 
професійної підготовки вчителів фізики в університеті.

У висновку дисертації сформульовано основні висновки та 
дано пропозиції щодо подальшого дослідження даної проблеми.
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Основні висновки та результати дослідження
Приймаючи як основу діяльнісний та системний підхід, вра

ховуючи результати наведених нами науково-методичних вишуку
вань, ми прийшли до висновку необхідності такого підходу, в 
Яітому:

- в достатній мірі формуються професійні вміння та навич
ки;

- раціонально сполучаються елементи дисциплін методичного 
та психолого-педагогічного циклів;

- логічно сполучаються зміст та послідовність спецкурсів;
- форми проведення лабораторно-практичних занять дозволя

ють без особливих труднощів перейти границю "суб’єкт-об’єкт";
- формуються вміння вчителя в області педагогічної техно

логії та педагогічної техніки.
Такий підхід дозволить:
- створити цілісне й системне уявлення у студентів про 

структуру шкільного курсу фізики;
- відпрацювати комплекс методичних заходів щодо ор

ганізації навчально-виховної роботи;
- зформувати вміння щодо створення ефективної технології 

навчання- фізики та технології виховання;
- найбільш ефективно вирішувати задачі методики викладан

ня фізики як навчальної дисципліни;
- в належній мірі засвоїти техніку предметної діяльності;
- підвищити комунікативні здібності майбутніх вчителів.
Результати роботи полягаю.ь в тому, що:
1. Обгрунтована й розроблена технологія навчання, що 

основана на системному використанні інтеграційно-блочного 
підходу до підготовки вчителів фізики в університеті.

2. Визначено основні фактори, що впливають на процес фор
мування професійних якостей майбутнього вчителя фізики.

3. Експериментально підтверджено ефективність та резуль
тативність запропонованого інтеграційно-блочного підходу до 
професійної підготовки вчителя фізики в університеті. Обробку 
результатів експерименту проведено з використанням пакету 
комп’ютерних програм, розробленого автором дисертації.

4. Теоретично обгрунтовано та практично підтверджено, що 
підготовка студентів до продуктивної професійної діяльності з 
використанням інтеграційно-блочного підходу сприяє виробленню
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у них таких важливіших функцій як гностична, інформативна, 
розвиваюча, комунікативна, дослідницька, конструктивна, ор
ганізаторська.

5. Проведено аналіз знань, вмінь та навичок, що придбали 
студенти-фізики педагогічного відділення при різноманітних 
Формах в контексті нових технологій навчання

6. інтеграційно-блочний підхід впроваджений у практику 
підготовки вчителів фізики у Донецькому державному універси
теті.
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