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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В Законі України «Про освіту» (2017 р.) наголошено 
на тому, що головною метою сучасної освіти є «…всебічний розвиток людини 
як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні 
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 
України та її європейського вибору». Досягнення цієї мети передбачає 
розв’язання низки освітніх завдань: забезпечення умов для розвитку у студентів 
й учнів інноваційної ініціативи в процесі навчання; розширення можливостей 
для реалізації знань у практичній діяльності; створення методів і форм 
активізації навчання, що враховують рівень індивідуального розвитку 
особистості та мотивують її до самоосвіти й самореалізації; засвоєння молоддю 
норм гармонійної взаємодії між природою і суспільством. 

Окреслені завдання необхідно враховувати в процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти (ЗВО). Передумови для 
цього закладені в державних нормативно-правових документах: Законах України 
«Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про загальну середню 
освіту» (1999 р.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про 
інноваційну діяльність» (2002 р.); Концепції нової української школи (2017 р.), 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (2015 р.), Національній рамці 
кваліфікацій (2011 р.) тощо. Важливу роль у залученні учнів до інноваційного 
пошуку відіграє навчальний процес з фізики в закладах загальної середньої освіти 
(ЗЗСО). Це потребує від сучасного вчителя фізики сформованості певних 
спеціалізованих умінь, новітнього стилю мислення, що передбачає модернізацію 
цілей, змісту, форм, методів і засобів його професійної підготовки. 

Проблему розвитку творчого потенціалу особистості, активізації її творчого 
мислення досліджували відомі вітчизняні й закордонні науковці. Філософські 
аспекти цієї проблеми вивчали П. Ф. Кравчук, В. Г. Кремень, К. К. Платонов, 
О. К. Чаплигін та ін.; психолого-педагогічні – В. І. Андрєєв, Д. Б. Богоявленська, 
В. М. Дружинін, Д. Дьюї, В. О. Моляко, П. Я. Пономарьов, В. А. Роменець, 
Д. Халперн та ін. Питання розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців, 
формування їх інноваційного стилю мислення, а також загальні засади 
педагогічної інноватики розглядали М. М. Анісімов, Л. І. Даниленко, 
І. М. Дичківська, В. В. Докучаєва, С. М. Ніколаєнко, Е. Роджерс, 
В. О. Сластьонін, А. В. Хуторськой, Н. Р. Юсуфбекова та ін. 

Проблемі формування готовності майбутніх учителів до використання 
інноваційних методів у професійній діяльності, а також питанням їх фахової 
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підготовки до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів присвячені 
дослідження М. Ю. Вайндорф-Сисоєвої, І. В. Гавриш, Ю. І. Завалевського, 
Л. О. Лісіної, Л. С. Подимової, С. О. Сисоєвої, М. М. Солдатенка, О. І. Шапран 
та ін. Фаховій підготовці майбутнього вчителя фізики приділено значну увагу 
вченими-методистами. Теоретико-методологічні аспекти цієї проблеми було 
розроблено О. І. Бугайовим, С. У. Гончаренком, О. І. Ляшенком, О. В. Сергєєвим 
та ін. Проблему підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження 
інноваційних технологій навчання та здійснення інноваційної методичної 
діяльності досліджували П. С. Атаманчук, О. І. Іваницький, О. А. Крисанова, 
А. М. Кух, Н. Л. Сосницька та ін. Удосконаленню методичної системи підготовки 
майбутніх учителів фізики, яка передбачає поєднання традиційних та 
інноваційних форм організації навчального процесу, методів і засобів навчання, 
присвячені дослідження В. Ф. Заболотного, В. В. Мендерецького, В. Д. Шарко та 
ін. Питання фундаментальної фахової підготовки вчителя фізики досліджували 
І. Т. Богданов, А. В. Касперський, Н. В. Подопригора, В. П. Сергієнко, М. І. Шут 
та ін. Дослідження змісту й структури фізичної освіти здійснювали 
Л. Ю. Благодаренко, Б. Є. Будний, М. Т. Мартинюк, М. І. Садовий та ін. 

Значний внесок у розв’язання проблеми організації творчої пізнавальної 
діяльності учнів, активізації їх творчого мислення в процесі навчання фізики 
зроблено вченими: І. В. Бургун, С. П. Величком, М. А. Віднічуком, 
А. А. Давиденком, Є. В. Коршаком, Б. Г. Кремінським, А. І. Павленком, 
В. Г. Разумовським, Р. І. Швай та ін. 

Усі зазначені дослідження сприяли якісним змінам у професійній 
підготовці майбутніх учителів фізики. Разом із тим, малодослідженою 
залишається проблема їх підготовки до здійснення інноваційної педагогічної 
діяльності, зокрема, до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному 
процесі з фізики. Актуальність проблеми зумовлена також наявністю 
суперечностей між: 

– задекларованим у Національній стратегії сталого розвитку України 
вектором, спрямованим на забезпечення потреб суспільства в особистостях, які 
здатні до інноваційної діяльності та творчого мислення в процесі розв’язання 
професійних і життєвих завдань, та відсутністю належних умов для прояву 
інноваційної ініціативи в реальному освітньому процесі як у ЗВО, так і в ЗЗСО; 

– важливістю залучення учнівської молоді до інноваційної діяльності в 
процесі навчання фізики та недостатнім рівнем професійної підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації такої діяльності; 

– необхідністю набуття майбутніми вчителями фізики досвіду здійснення 
інноваційної діяльності та її організації в процесі навчання учнів фізики в школі 
та недостатнім рівнем розробленості відповідного теоретичного й навчально-
методичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх учителів; 

– утвердженням (згідно з Концепцією нової української школи) нової ролі 
вчителя як модератора освітньої траєкторії дитини, здатного здійснювати 
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педагогічну підтримку розвитку її творчого потенціалу й здібностей до 
інноваційної діяльності в процесі навчання, з урахуванням рівня індивідуального 
пізнавального розвитку учня, та традиційними підходами до навчання, що не 
задовольняють цієї умови належним чином. 

Необхідність розв’язання наведених суперечностей та відсутність цілісного 
вивчення теоретико-методичних засад підготовки майбутнього вчителя фізики 
до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі зумовили 
проведення спеціального дослідження, спрямованого на теоретичне 
обґрунтування, розроблення та емпіричну перевірку теоретичних і методичних 
засад цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів фізики до організації 
інноваційної діяльності учнів, тему якого обрано в такому формулюванні: 
«Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана згідно з темами (розробленими автором у співавторстві) Запорізького 
національного університету (ЗНУ) в межах кафедри фізики та методики її 
викладання: «Акмеологічний підхід до професійної підготовки майбутнього 
вчителя» (державний реєстраційний № 0109У002527), «Теоретико-методичні 
основи розробки й застосування інноваційного інформаційно-освітнього 
середовища у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики» (державний 
реєстраційний № 0112U003065). Тему дисертації затверджено на засіданні 
науково-технічної ради ЗНУ (протокол № 4 від 29.11.2016). 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретичних і методичних засад підготовки майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 
1) проаналізувати стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів у педагогічній теорії 
та діяльності закладів вищої освіти України; 

2) визначити зміст і структуру готовності майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів, критерії, показники та рівні цієї готовності; 

3) обґрунтувати концепцію та модель підготовки майбутніх учителів фізики 
до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі; 

4) розкрити організаційно-методичні засади підготовки майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання; 

5) розробити технологію організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх 
учителів фізики щодо залучення учнів до інноваційної діяльності в навчальному 
процесі; 

6) експериментально перевірити ефективність концептуальної моделі 
підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності 
учнів у процесі їх навчання. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя фізики. 
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Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади підготовки 
майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у 
навчальному процесі. 

Концепція дослідження ґрунтується на усвідомленні процесу підготовки 
майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів як 
важливого компонента сучасної професійної освіти, що дозволяє сформувати 
вчителя як конкурентоспроможного фахівця, здатного до творчої педагогічної 
праці, та визначає: теоретико-методологічне підґрунтя цієї підготовки (основні 
положення й поняття теорій педагогічної діяльності, педагогічної інноватики, 
теорії та методики навчання фізики, концептуальні положення сучасних теорій 
творчості й методик розвитку творчих здібностей у навчанні фізики, положення 
та вимоги щодо освіти, відображені в державних нормативно-правових 
документах; сукупність положень щодо підготовки вчителя до інноваційної 
педагогічної діяльності, зокрема, до організації інноваційної діяльності учнів у 
навчанні фізики; методологічні підходи та принципи здійснення підготовки); 
авторський задум, конкретизований у провідній ідеї концепції та реалізований у 
концептуальній моделі підготовки. 

Провідна ідея полягає в реалізації двокомпонентної системи підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів; перший 
(навчальний) її компонент пов’язаний із власне цілеспрямованою навчальною 
діяльністю студента в контексті формування готовності до організації 
інноваційної діяльності учнів, другий (професійний) компонент реалізується в 
процесі квазіпрофесійної діяльності майбутнього вчителя, під час якої він є 
організатором інноваційної діяльності учнів. Ця ідея враховує безперервність 
професійної підготовки вчителя та передбачає: 1) оновлення змісту професійної 
підготовки майбутнього вчителя фізики шляхом розроблення освітніх програм, 
навчальних планів, програм дисциплін, навчально-методичних матеріалів, що 
мають враховувати інноваційний характер професійної діяльності майбутнього 
вчителя; 2) використання трирівневої структури підготовки майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що створює умови для: 
відповідної теоретичної підготовки студентів (перший рівень); набуття ними 
практичних умінь та досвіду здійснення інноваційної діяльності в процесі 
навчання (другий рівень); формування у студентів особистого досвіду роботи з 
учнями, спрямованої на організацію їх інноваційного пошуку в навчальному 
процесі з фізики (третій рівень); 3) організацію освітнього середовища в умовах 
квазіпрофесійної діяльності студентів, що передбачає наближення форм 
організації освітньої роботи майбутніх учителів фізики до форм їх професійної 
діяльності з метою імітації тих елементів педагогічної праці, які їм доведеться 
виконувати в майбутньому; 4) використання в процесі професійної підготовки 
методів, форм і засобів навчання, що сприяють залученню студентів до 
інноваційного пошуку під час аудиторної та позааудиторної форм роботи; 
5) підвищення ролі самостійної роботи студентів в освітньому процесі шляхом 
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їх залучення до науково-дослідної діяльності зі створення та впровадження 
інноваційних освітніх продуктів; 6) створення умов для залучення студентів до 
керівництва науково-дослідною роботою учнів під час їх підготовки до участі у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що підготовка майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів набуває ефективності за 
умови використання авторської концепції цієї підготовки й упровадження 
концептуальної моделі її реалізації, що відображає основні складові підготовки, 
їх елементи та зв’язки між ними. 

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових гіпотезах, відповідно до 
яких підготовка майбутніх учителів фізики до організації інноваційної 
діяльності учнів набуває ефективності, якщо: 

− її метою є формування готовності майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів, що має ґрунтуватися на 
загальнонаукових та конкретно-наукових підходах (системному, контекстному, 
діяльнісному, компетентнісному, особистісно орієнтованому, акмеологічному, 
аксіологічному) і відповідати нормативним положенням щодо освітніх вимог; 

− забезпечується неперервність зазначеної підготовки впродовж навчання 
студентів на першому та другому рівнях вищої освіти; 

− використовується комплекс форм, методів і засобів освітньої діяльності, 
спрямованих на залучення студентів до інноваційного пошуку; 

− застосовуються в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 
фізики такі форми та методи, що уможливлюють його діяльність як організатора 
інноваційного пошуку учнів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й розв’язання 
завдань використано комплекс методів: 

− теоретичних: аналіз (порівняльний, контент-аналіз), узагальнення, 
порівняння різних поглядів на проблему, що досліджується, з метою виявлення 
стану її розробленості; класифікація, систематизація, моделювання (для 
визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження; змісту та структури 
готовності майбутнього вчителя до організації інноваційної діяльності учнів; 
обґрунтування авторської концепції й моделі підготовки майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів); 

− емпіричних: методи діагностики – дидактичні опитування, анкетування, 
тестування, аналіз творчих досягнень майбутніх учителів фізики та учнів (для 
отримання експериментальних даних щодо сформованості компонентів 
готовності майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності 
учнів і для оцінювання творчих здобутків студентів й учнів); спостереження за 
освітнім процесом у ЗВО та навчальним процесом з фізики в ЗЗСО (для 
з’ясування особливостей організації інноваційної діяльності й змісту її 
характерних етапів); педагогічний експеримент (для аналізу стану проблеми та 
апробації концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізики); 
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− статистичних: методи перевірки статистичних гіпотез з використанням 
критеріїв Пірсона, Вілкоксона – Манна – Уїтні та біноміального, метод аналізу 
емпіричних даних за допомогою матриць згортки, методи візуалізації 
результатів експерименту (для обробки та представлення експериментальних 
даних з метою перевірки ефективності концептуальної моделі підготовки 
майбутніх учителів фізики, а також для підтвердження дієвості авторської 
технології організації їх квазіпрофесійної діяльності). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
− вперше: розроблено концепцію підготовки майбутнього вчителя фізики 

до організації інноваційної діяльності учнів, що ґрунтується на ідеї 
двокомпонентності цієї підготовки – єдності її навчального й професійного 
аспектів; концептуальну модель підготовки, що містить основні її складові 
(теоретико-методологічну, змістову, організаційно-методичну, діагностично-
результативну), їх елементи та встановлює зв’язки між ними; визначено 
структуру готовності майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної 
діяльності учнів (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-творчий 
компоненти), встановлено критерії (психологічний, теоретичний, практичний), 
показники й рівні її сформованості; запропоновано організаційно-методичні 
засади підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної 
діяльності учнів, що спрямовані на активізацію інноваційного пошуку майбутніх 
учителів фізики в освітньому процесі, підсилення ролі самостійної навчальної 
діяльності студентів, забезпечення її переходу на продуктивний рівень, 
наближення форм організації діяльності студентів у процесі їх професійної 
підготовки до форм майбутньої педагогічної діяльності; розроблено технологію 
організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики щодо 
залучення учнів до інноваційної діяльності в навчальному процесі, яка є 
узгодженим поєднанням форм, методів і засобів освітньої діяльності, під час 
якої майбутній учитель є організатором інноваційної діяльності учнів; визначено 
структуру інноваційної діяльності учнів у навчанні фізики (виокремлено її 
особистісний та процесуальний аспекти); 

− вдосконалено зміст освітнього процесу (дисциплін циклу професійної 
підготовки), форми й методи професійної підготовки, що спрямовані на 
формування готовності майбутніх учителів фізики до організації інноваційної 
діяльності учнів у процесі їх навчання; 

− уточнено зміст понять: «готовність майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів», «інноваційна діяльність учнів у 
навчанні фізики»; 

− дістали подальшого розвитку форми, методи й прийоми, що дозволяють 
майбутнім учителям фізики організовувати інноваційну діяльність учнів з 
фізики, а також дидактичні засоби (зокрема, демонстраційні пристрої, система 
дидактичних завдань, програмні засоби), що спрямовують студентів та учнів до 
інноваційного пошуку. 
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Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 
розроблено та впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх учителів 
фізики: освітні програми «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 014 Середня 
освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) для 
бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти (у співавторстві); 
навчально-методичні комплекси авторських дисциплін: «Організація 
інноваційної діяльності учнів з фізики» (для бакалаврського рівня вищої освіти), 
«Комп’ютеризація шкільного фізичного експерименту» (для магістерського 
рівня вищої освіти); навчальний посібник «Фізика. Лабораторні роботи з 
творчими завданнями» (рекомендований Міністерством освіти і науки (МОН) 
України, лист № 1/11-9544 від 05.06.2013), що містить цикл лабораторних робіт 
та дидактичні матеріали (творчі задачі винахідницького, експериментального та 
конструкторського характеру), які сприяють організації інноваційної діяльності 
студентів й учнів; інноваційні освітні продукти: анемометр, демонстраційний 
магазин опорів, хвильова енергетична установка, пристрій для демонстрації 
перетворення теплової енергії в механічну, рідинна самоцентруюча опора, 
пристрій для демонстрації перетворення енергії, система опалення, що 
підтверджено відповідними патентами [49–55]. 

За участю автора створено окремий структурний підрозділ ЗНУ – 
«Навчально-наукова лабораторія енергоефективності та енергозбереження», що 
не лише провадить науково-практичну діяльність, а й функціонує як 
експериментальний майданчик для залучення майбутніх учителів фізики та 
учнів ЗЗСО до інноваційної діяльності в галузі енергозбереження. 

Запроваджено форми позаурочної роботи, що дозволяють залучати 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів: 
Обласний конкурс юних фізиків для учнів закладів професійно-технічної освіти 
(Запорізька область); Міський конкурс творчих робіт з удосконалення фізичного 
демонстраційного експерименту (м. Запоріжжя), а також навчальну програму з 
позашкільної освіти науково-технічного напряму «Теорія розв’язування 
винахідницьких задач», що може бути використана майбутніми вчителями 
фізики для організації інноваційного пошуку учнів. 

Результати дослідження впроваджено й використовуються в освітньому 
процесі ЗНУ (довідка № 01.01-13/30 від 16.04.2018), Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка (довідка № 33/18 від 27.04.2018), 
Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 54-08/105 від 
24.01.2018), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (довідка № 67/01 від 16.01.2018), Херсонського державного університету 
(довідка № 01-31/707 від 18.04.2018), Комунального закладу «Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 
ради (довідка № 364 від 22.08.2018), Комунального закладу «Запорізький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 
Запорізької обласної ради (довідка № 53 від 16.04.2018), а також низки ЗЗСО 
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м. Запоріжжя (довідка № 03-04/787 від 20.08.2018, видана Науково-методичним 
центром Департаменту освіти Запорізької міської ради). 

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, 
здобувачу належать: [12; 22] – постановка проблеми, аналіз літературних джерел, 
обґрунтування висновків; [16] – постановка проблеми та обґрунтування 
висновків; [17; 25; 26; 32; 33; 45; 47] – постановка проблеми, аналіз її останніх 
досліджень, створення системи навчальних завдань і їх апробація; [21; 34; 64] – 
постановка проблеми, формулювання та розв’язання завдань дослідження, 
обґрунтування висновків; [35] – розроблення структури посібника, підготовка 
розділів 5, 7, 9, 11–15, відбір і складання завдань для другої та частково для 
першої частини посібника, підготовка розділу «Відповіді і вказівки»; [36] – 
розроблення вступної частини, розроблення лабораторних робіт 2, 4, 8, 11, 
складання завдань для організації самостійної роботи; [37] – розроблення 
лабораторних робіт 1, 3, 7, 9, складання завдань для організації самостійної 
роботи; [38] – підготовка завдань для самостійного розв’язання; [39] – 
розроблення структури і змісту лабораторних робіт, відбір та складання творчих 
завдань; [44] – проведення педагогічного експерименту та аналіз його результатів; 
[49–55] – постановка проблеми, ідея конструкції пристрою, апробація та 
впровадження в освітній процес; [60] – аналіз літературних джерел, 
обґрунтування чинників щодо вибору технологій навчання фізики. Наукові ідеї, 
що належать співавторам цих праць, у дослідженні не використовувалися. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на 
тему «Розвиток уміння формулювати і розв’язувати експериментальні задачі з 
фізики у процесі винахідницької діяльності старшокласників» за спеціальністю 
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) була захищена у 2008 р. Її 
матеріали у тексті докторської дисертації не використано. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 
дослідження оприлюднювалися та обговорювалися на наукових і науково-
практичних конференціях, форумах, семінарах: 

− міжнародних: «Запоріжжя – минуле і сьогодення. Перспективи та 
пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя, 2009 р.); «Особистість в єдиному 
освітньому просторі» (м. Запоріжжя, 2011 р.); «Актуальні проблеми 
природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (м. Херсон, 2012 р.); 
«Удосконалення навчального процесу з фізики через поєднання традиційних та 
інноваційних технологій і методик навчання» (м. Чернігів, 2012 р.); «Засоби і 
технології сучасного навчального середовища» (м. Кіровоград, 2013 р.); 
«Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів 
фізико-технологічного профілю» (м. Кам’янець-Подільський, 2013 р.); 
«Підвищення ефективності навчання фізики через поєднання різних форм і 
методів» (м. Чернігів, 2013 р.); «Патріотичне виховання громадян в умовах 
інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Неперервна освіта нового 
сторіччя: досягнення та перспективи (м. Запоріжжя, 2015 р.)»; «Дидактичні 
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механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців 
фізико-технологічних спеціальностей» (м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.); 
«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 
професійній освіті» (м. Кропивницький, 2017 р.); «Теоретичні і практичні 
основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього 
вчителя фізико-технологічного профілю» (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.); 

− всеукраїнських: «Засоби і технології сучасного навчального середовища» 
(м. Кіровоград, 2010 р.); «Новітні технології навчання фізики в світлі сучасної 
освітньої парадигми» (м. Чернігів, 2010 р.); «Енергоефективні університети» 
(м. Запоріжжя, 2010 р.); «Науково-дослідна робота в системі підготовки 
фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях» (м. Бердянськ, 
2013 р.); «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми 
якості, інновації» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Науково-дослідна робота в системі 
підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 
галузях» (м. Бердянськ, 2017 р.); 

− регіональній: «Знахідки і проблеми науково-пошукової роботи учнів – 
членів Малої академії наук України» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

− звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та аспірантів 
ЗНУ (м. Запоріжжя, 2009, 2010 рр.); розширеному засіданні кафедри фізики та 
методики її викладання ЗНУ (протокол № 12 від 12.06.2018). 

Публікації. Основні результати викладено у 64 наукових та науково-
методичних працях, з них: 1 монографія; 5 навчальних посібників, зокрема 2 з 
грифом МОН України «Рекомендовано»; 41 стаття (з них 30 – одноосібні), з яких 
13 опубліковано в наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях 
України, які зареєстровані в міжнародних наукометричних базах, 28 – у наукових 
фахових виданнях України; 10 публікацій у науково-методичних журналах, 
збірниках матеріалів конференцій; 7 патентів на корисні моделі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (487 позицій на 51 сторінці), 
13 додатків (на 100 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 
577 сторінок, з яких основний текст – 401 сторінка (17 авт. арк.). Робота містить 
24 таблиці та 62 рисунки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету та 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження; подано його концепцію; 
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; 
вказано особистий внесок здобувача; наведено відомості про апробацію та 
впровадження результатів, структуру дисертації. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи підготовки 
майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у 
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навчальному процесі» – розглянуто суть інноваційної діяльності та її місце в 
сучасній системі освіти; визначено зміст і структуру готовності майбутнього 
вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів; з’ясовано сучасний 
стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та стан відповідної 
професійної підготовки майбутніх учителів фізики в ЗВО України. 

На основі аналізу основних освітніх процесів, що відбуваються у світі взагалі і 
в Україні зокрема, аргументовано, що інноваційна діяльність є важливою 
складовою освітньої діяльності не лише у ЗВО (Закон України «Про вищу освіту»), 
а й ЗЗСО (Закон України «Про освіту», Концепція нової української школи). 
Зважаючи на це, проблема професійної підготовки майбутніх учителів (зокрема, 
вчителів фізики), здатних забезпечити умови для організації інноваційного пошуку 
учнів у процесі їх навчання, має першорядне значення для педагогічної освіти. 

Здійснений аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження виявив 
відсутність чіткого визначення поняття інноваційної діяльності учнів у навчанні 
фізики. Ґрунтуючись на підходах науковців щодо визначення понять «інновації», 
«інноваційна діяльність», «інноваційна педагогічна діяльність», «інноваційний 
продукт» (І. В. Гавриш, І. М. Дичківська, Ю. І. Завалевський, А. В. Хуторськой та 
ін.), у роботі запропоновано тлумачення інноваційної діяльності учнів у навчанні 
фізики як різновиду їх навчально-пізнавальної діяльності, організованої вчителем 
у спеціально створеному навчальному середовищі, що пов’язана з розробленням, 
теоретичним та експериментальним дослідженням і практичним впровадженням 
(в освітній процес у школі, у діяльність наукової лабораторії, підприємства) 
певної новини (продукту або способу), що має корисний ефект; визначено 
структуру та актуальні тематичні напрями цієї діяльності (фізичні основи 
енергозбереження, захист навколишнього середовища, освоєння світового океану, 
інформаційні технології, транспорт, життєвий простір). 

У роботі здійснено ґрунтовний аналіз вимог, що висуваються до вчителя 
фізики щодо організації інноваційної діяльності учнів, які структуровано за 
трьома групами: 1) сформованість особистісних якостей вчителя, що визначають 
його мотиваційно-ціннісне ставлення до інноваційної педагогічної діяльності 
(висока мотивація щодо досягнення результатів у майбутній професійній 
діяльності; бажання брати участь у розробленні, реалізації та поширенні 
інновацій і залучати учнів до інноваційного пошуку); 2) володіння теоретичними і 
методичними знаннями, необхідними для розроблення, впровадження та 
використання технологій, методів, засобів і форм навчання, що сприяють 
залученню учнів до інноваційної діяльності (знання її характерних етапів; методів 
пошуку розв’язків винахідницьких задач; фундаментальні фізико-математичні 
знання з усвідомленням можливості їх практичного застосування; знання основ 
інтелектуальної власності та методів активізації інноваційної діяльності учнів); 
3) сформованість здатностей до практичних дій, що мають місце на різних етапах 
інноваційної діяльності учнів (уміння оформлювати заявки на корисні моделі та 
винаходи; здатність керувати роботою учнів на кожному з етапів їх інноваційної 
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діяльності; досвід створення, апробації та впровадження освітніх рішень, 
спрямованих на активізацію інноваційної діяльності учнів). 

Враховуючи відомі підходи щодо розуміння професійної готовності педагогів 
до інноваційної діяльності (К. Й. Артамонова, І. М. Дичківська, І. В. Гавриш, 
О. І. Шапран та ін.), а також ґрунтуючись на аналізі особистого досвіду організації 
інноваційної діяльності студентів та учнів, запропоновано авторське тлумачення 
поняття «готовність майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної 
діяльності учнів» як такої інтегративної якості особистості вчителя, що виявляється 
у його спрямованості на інноваційний характер професійної діяльності, у здатності 
використовувати й розробляти технології, методи й засоби навчання, спрямовані на 
активізацію інноваційної діяльності учнів у процесі вивчення ними фізики, а також 
створювати сприятливі умови для організації цієї діяльності. В структурі 
готовності виокремлено три пов’язані між собою компоненти: мотиваційно-
ціннісний – відображає наявність у майбутнього вчителя фізики особистісних 
якостей, що визначають його ціннісне ставлення до професійної діяльності та 
налаштованість на запровадження інноваційної складової як у власній професійній 
діяльності, так і в діяльності учнів під час їх навчання; когнітивний – відображає 
сформованість в учителя фізики теоретичних і методичних знань, необхідних для 
розроблення й впровадження інноваційних технологій у навчальний процес та для 
логічної побудови етапів учнівської інноваційної діяльності з фізики; діяльнісно-
творчий – характеризує здатність майбутнього вчителя фізики до практичних дій, 
що є необхідними для організації інноваційної діяльності учнів. 

Аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та 
стану відповідної професійної підготовки майбутніх учителів фізики в ЗВО 
України виявив, що їх підготовка до здійснення інноваційної педагогічної 
діяльності, зокрема, до організації інноваційної діяльності учнів у навчанні 
фізики, є недостатньою. З’ясовані недоліки пов’язані з відсутністю: по-перше, 
необхідного переліку компетентностей та програмних результатів навчання, які 
б мали забезпечити формування готовності майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів, у нормативних документах, що 
визначають зміст підготовки (зокрема, в Проекті стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), та в 
освітніх програмах цієї спеціальності, запропонованих ЗВО України; по-друге, 
відповідного теоретичного та навчально-методичного забезпечення фахової 
підготовки майбутніх учителів фізики. Все окреслене засвідчило необхідність 
модернізації професійної підготовки майбутніх учителів фізики. 

У другому розділі – «Концептуальні засади підготовки майбутніх 
учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному 
процесі» – обґрунтовано й розроблено концепцію та модель підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів. 
Концепція є авторським баченням змісту та особливостей реалізації зазначеної 
підготовки та визначає її теоретико-методологічне підґрунтя й авторський задум 
щодо реалізації, конкретизований у провідній ідеї. 
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Теоретико-методологічне підґрунтя утворюють два взаємопов’язаних 
концепти – методологічний і теоретичний. Методологічний концепт визначає 
методологічні засади підготовки майбутніх учителів фізики до організації 
інноваційної діяльності учнів. Ці засади складають (згідно із запропонованими 
Е. Г. Юдіним рівнями методології): на філософському рівні – філософські 
положення про діяльність як спосіб людського буття, про особистість як суб’єкт 
діяльності й взаємовідносин; філософські аспекти творчості та формування 
творчого потенціалу особистості; на загальнонауковому – системний підхід та 
принципи: спрямованості навчання на розв’язання у взаємозв’язку задач 
навчання, виховання й загального розвитку особистості; науковості навчання; 
зв’язку навчання з практичною діяльністю; системності й послідовності в 
навчанні; доступності навчання; свідомості й активного ставлення до навчання; 
наочності; поєднання різних методів, засобів і форм організації навчання; 
ґрунтовності та дієвості результатів навчання; гуманізації освіти; на конкретно-
науковому – підходи: контекстний, діяльнісний, компетентнісний, особистісно 
орієнтований, акмеологічний, аксіологічний та принципи: продуктивності 
навчання; використання освітніх ситуацій; організації спільної діяльності; 
поєднання змісту, форм і методів освітньої діяльності студентів з методами і 
формами їх майбутньої педагогічної діяльності; проблемності освітньої 
діяльності; на технологічному – методи дослідження підготовки майбутніх 
учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, а також методи 
оцінювання рівнів сформованості їх готовності до організації цієї діяльності. 

Теоретичний концепт узагальнює результати досліджень, присвячених 
підготовці вчителя до інноваційної педагогічної діяльності, зокрема, до організації 
інноваційної діяльності учнів у навчанні фізики (М. М. Анісімов, П. С. Атаманчук, 
М. Ю. Вайндорф-Сисоєва, І. В. Гавриш, І. М. Дичківська, В. Ф. Заболотний, 
Ю. І. Завалевський, О. І. Іваницький, О. А. Крисанова, А. М. Кух, С. М. Ніколаєнко, 
Л. С. Подимова, С. О. Сисоєва, В. О. Сластьонін, А. В. Хуторськой, О. І. Шапран, 
В. Д. Шарко та ін.), враховує підходи до розвитку творчої діяльності учнів у 
процесі вивчення фізики (І. В. Бургун, С. П. Величко, А. А. Давиденко, 
Б. Г. Кремінський, А. І. Павленко, В. Г. Разумовський, Р. І. Швай та ін.), а також 
визначає законодавчий базис для здійснення підготовки, який складають 
положення й вимоги державних нормативно-правових документів щодо освіти. 

Авторський задум щодо здійснення підготовки майбутніх учителів фізики 
до організації інноваційної діяльності учнів конкретизовано у провідній ідеї 
концепції, що полягає у реалізації двокомпонентної системи підготовки; перший 
(навчальний) її компонент пов’язаний із власне цілеспрямованою навчальною 
діяльністю студента в контексті формування готовності до організації 
інноваційної діяльності учнів, другий (професійний) – реалізується в 
квазіпрофесійній діяльності майбутнього вчителя, під час якої він є 
організатором інноваційної діяльності учнів. Ця ідея враховує безперервність 
професійної підготовки вчителя та передбачає: 
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− оновлення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя фізики 
шляхом розроблення освітніх програм, навчальних планів, програм дисциплін, 
навчально-методичних матеріалів, які мають враховувати інноваційний характер 
професійної діяльності майбутнього вчителя, що підвищить його здатність до 
творчої педагогічної праці та конкурентоздатність; 

− використання трирівневої структури підготовки майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що створює умови для: 
теоретичної підготовки студентів (перший рівень); набуття ними практичних 
умінь та досвіду здійснення інноваційної діяльності в процесі навчання (другий 
рівень); формування у студентів особистого досвіду роботи з учнями, 
спрямованої на організацію їх інноваційного пошуку в навчальному процесі з 
фізики (третій рівень). Використання таких рівнів підготовки забезпечить 
цілісність та наскрізність процесу формування готовності майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів; 

− організацію освітнього середовища в умовах квазіпрофесійної діяльності 
студентів, що передбачає наближення форм організації освітньої діяльності 
майбутніх учителів до форм їх професійної діяльності з метою імітації її 
важливих елементів, що сприятиме цілеспрямованому формуванню їх 
авторської системи діяльності, прискорюватиме психологічну адаптацію до ролі 
вчителя фізики, що позитивно вплине на розвиток особистості фахівця та 
забезпечить його готовність до організації інноваційної діяльності учнів; 

− використання в процесі професійної підготовки методів, форм і засобів 
навчання, які сприяють залученню студентів до інноваційного пошуку під час 
аудиторної та позааудиторної роботи, що забезпечить набуття студентами 
практичних умінь та досвіду здійснення інноваційної діяльності; 

− підвищення ролі самостійної роботи студентів в освітньому процесі 
шляхом їх залучення до науково-дослідної діяльності зі створення та 
впровадження інноваційних освітніх продуктів (програмних продуктів, 
навчально-пізнавальних задач, демонстраційних пристроїв), що створить умови 
для формування індивідуального стилю діяльності студентів, підвищення їх 
самостійності, сприятиме розробленню авторських технологій навчання; 

− створення умов для залучення студентів до керівництва науково-
дослідною роботою учнів у процесі їх підготовки до участі у всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах (зокрема, до Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (МАН) 
України, Міжнародного конкурсу школярів Intel International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF)), що уможливить набуття майбутніми вчителями 
особистого досвіду організації інноваційної діяльності учнів з фізики. 

Концептуальні ідеї втілено в моделі підготовки майбутніх учителів фізики 
до організації інноваційної діяльності учнів, що містить складові: теоретико-
методологічну, змістову, організаційно-методичну, діагностично-
результативну (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальна модель підготовки майбутнього вчителя фізики  
до організації інноваційної діяльності учнів 
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Теоретико-методологічна складова визначає мету, завдання, методологічне 
та нормативне підґрунтя зазначеної підготовки. Змістова складова відображає 
зміст готовності майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної 
діяльності учнів, компоненти цієї готовності (мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, діяльнісно-творчий), а також внесені авторські доповнення до 
освітніх програм «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 014 Середня освіта 
предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) для бакалаврського та 
магістерського рівнів вищої освіти, навчальних планів підготовки майбутніх 
учителів фізики. 

Організаційно-методична складова відображає авторський задум щодо 
двокомпонентності (єдності її навчального та професійного аспектів) підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів і містить 
методи, форми, засоби підготовки для кожного з компонентів, а також визначає 
структурні рівні (етапи) цієї підготовки: перший рівень – теоретична підготовка 
студентів, що пов’язана з вивченням основ інноватики та інноваційної 
діяльності, основ охорони інтелектуальної власності, методів і прийомів 
активізації інноваційної діяльності учнів; другий – набуття практичних умінь, 
необхідних на різних етапах інноваційної діяльності та досвіду щодо її 
здійснення в процесі навчання; третій – формування у студентів особистого 
досвіду роботи з учнями, спрямованої на організацію їх інноваційного пошуку в 
навчальному процесі з фізики. 

Діагностично-результативна складова визначає критерії (психологічний, 
теоретичний, практичний), показники (наявність мотивації до здійснення 
професійної підготовки, усвідомлення цінності майбутньої професії, бажання 
брати участь у розробленні, реалізації та поширенні інновацій у професійній 
діяльності, залучати учнів до інноваційного пошуку; наявність системи 
професійно важливих знань: фізико-математичних, організаційно-методичних, з 
основ інноватики та інноваційної діяльності; наявність умінь і досвіду щодо 
використання знань фізичної теорії у науково-дослідній діяльності, організації 
роботи учнів на кожному з етапів інноваційної діяльності) та рівні 
сформованості готовності майбутнього вчителя фізики до організації 
інноваційної діяльності учнів: низький (репродуктивний; визначає найнижчий 
результат), достатній (пошуковий) та високий (творчий; визначає найвищий 
результат); методику оцінювання рівнів сформованості цієї готовності, що 
включає стандартизований та авторський діагностичний інструментарій; 
відображає спрямованість моделі на досягнення результату, яким є готовність 
майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів. 

Для забезпечення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів визначено комплекс організаційно-
методичних умов: 

− модернізація навчальних планів для першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до сучасних освітніх тенденцій, 



 16

нормативно-правових документів та вимог до вчителя фізики щодо організації 
інноваційної діяльності учнів; 

− забезпечення цілісності та наскрізності формування готовності 
майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що має 
виконувати важливе завдання – психологічну переорієнтацію студента від 
усвідомлення себе в ролі того, хто навчається, до ролі того, хто навчає; 

− використання інтерактивних технологій, форм і методів, що 
спрямовують студентів до інноваційного пошуку в освітньому процесі; 

− внесення змін до навчально-методичних комплексів дисциплін у 
контексті підготовки майбутнього вчителя до організації інноваційної діяльності 
учнів (включення до змісту дисциплін питань, пов’язаних з інноваційною 
діяльністю та її місцем у майбутній професійній діяльності вчителя, а також з 
особливостями залучення учнів до цієї діяльності у навчанні фізики); 

− активізація позааудиторної складової освітньої діяльності студентів, 
організація творчої взаємодії «викладачі – представники підприємств та 
наукових установ – студенти – вчителі – учні», що реалізується під час роботи 
гуртків, проблемних груп; надання студентам можливості керівництва науково-
дослідною роботою учнів під час їх підготовки до фізико-технічних конкурсів; 

− організація самостійної діяльності майбутніх учителів фізики в процесі їх 
навчання, що передбачає розроблення відповідного мотиваційного, змістового 
та процесуального забезпечення; 

− активізація різних форм науково-дослідної діяльності студентів: 
підготовка до всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт; робота 
над інноваційними проектами в навчально-наукових лабораторіях, на кафедрах, 
у творчих групах наукового співтовариства студентів й аспірантів, у гуртках; 

− систематична діагностика рівнів сформованості у студентів готовності до 
організації інноваційної діяльності учнів. 

Розроблені концепція та модель підготовки майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів послугували основою для визначення 
та втілення в освітній процес ЗВО відповідних організаційно-методичних засад. 

У третьому розділі – «Організаційно-методичні засади підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів у 
навчальному процесі» – розкрито засади реалізації першого (навчального) 
компонента авторської двокомпонентної системи підготовки майбутніх учителів 
фізики, що пов’язаний із цілеспрямованою навчальною діяльністю студентів у 
контексті формування готовності до організації інноваційної діяльності учнів. 

Для здійснення теоретичної підготовки майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів запропоновано використання методу 
проблемних ситуацій. Він передбачає подання матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, у вигляді навчальних блоків, які є відносно незалежними між собою 
змістовими одиницями. Кожен із них присвячений розгляду певного змістового 
елементу теоретичного матеріалу та структурований за проблемною ситуацією, 
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фізичними задачами, їх розв’язками та аналізом результатів. Найважливішу роль 
цей метод відіграє в процесі самостійної теоретичної підготовки студентів. Він, 
зокрема, сприяє усвідомленому засвоєнню ними теоретичного матеріалу з 
актуальних фізико-технічних проблем, у предметну галузь яких можна 
спрямовувати інноваційну діяльність учнів із фізики в майбутній педагогічній 
практиці. Подібні до наведених, навчальні блоки (із деяким спрощенням) 
майбутній вчитель може використовувати в роботі з учнями. 

Акцентовано увагу на необхідності посилення інноваційної складової у 
навчальній діяльності майбутніх учителів фізики під час лабораторних занять з 
дисциплін циклу професійної підготовки з метою набуття ними практичних 
умінь і досвіду здійснення інноваційної діяльності. Цьому сприяє розроблення 
та використання лабораторних робіт, що передбачають залучення студентів до 
продуктивної діяльності, що може мати ознаки інноваційної. Запропоновано 
структуру та зміст таких робіт. Їх основною відмінністю є система додаткових 
творчих завдань, які представлені експериментальними, винахідницькими та 
конструкторськими задачами, що покликані спрямовувати студентів до 
самостійної творчої діяльності з урахуванням їх інтересів і нахилів. Зазначений 
підхід реалізовано, зокрема, при виконанні студентами лабораторних робіт зі 
шкільного фізичного експерименту дисципліни «Теорія і методика навчання 
фізики». У процесі виконання таких робіт студенти набували дослідницьких 
вмінь та досвіду творчої діяльності, розуміння особливостей здійснення 
відповідної експериментальної діяльності та здатності до передачі цього досвіду 
учням, що сприяло формуванню їх готовності до організації інноваційної 
діяльності учнів. Як реалізація цього підходу, розроблено та впроваджено у 
процес підготовки майбутніх учителів фізики навчальний посібник «Фізика. 
Лабораторні роботи з творчими завданнями» (гриф МОН України 
«Рекомендовано»). Наведені в посібнику лабораторні роботи структуровані за 
теоретичними відомостями, експериментальною частиною та додатковими 
творчими завданнями. Розроблену систему лабораторних робіт можна 
використовувати як у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізики 
в ЗВО, так і в навчальному процесі з фізики у школі. 

Визначено засади щодо активізації інноваційного пошуку у професійній 
підготовці майбутніх учителів фізики: 

− з метою розвитку вміння виявляти фізико-технічні проблеми і обирати 
тему творчої роботи запропоновано залучати студентів до вивчення систем: 
створених людиною (сучасний рівень техніки), природних і науково-
фантастичних – з виокремленням у них корисних властивостей та 
використанням їх як джерел можливих розв’язань певної проблеми; 

− з метою формування у студентів уміння проводити теоретичні та 
експериментальні дослідження (що є відповідними етапами створення 
інноваційного продукту) запропоновано метод, що полягає у представленні цих 
досліджень як циклу простіших і логічно взаємопов’язаних фізичних задач, які є 
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окремими кроками розв’язання більш складної технічної проблеми. 
Використання цього методу сприяє формуванню у студентів внутрішніх мотивів 
до навчальної діяльності (з’являється інтерес до отримання результатів), що 
забезпечує усвідомлене використання ними знань у нових ситуаціях. Зазначений 
метод реалізовано, зокрема, під час виконання студентами індивідуальних 
завдань із дисципліни «Організація інноваційної діяльності учнів з фізики»; 

− з метою набуття студентами досвіду щодо розроблення, виготовлення та 
дослідження діючих моделей, запропоновано використовувати в освітньому 
процесі (зокрема, на лабораторних заняттях з дисциплін циклу професійної 
підготовки та під час позааудиторної діяльності) завдання із конструювання та 
виготовлення нескладних пристроїв, що сприяє усвідомленому засвоєнню 
студентами знань політехнічного характеру, набуттю ними досвіду 
конструкторської діяльності, створює умови для прояву творчої ініціативи. 

Застосування інформаційних технологій у процесі формування готовності 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів 
структуровано за трьома основними блоками: інформаційна підготовка 
майбутніх учителів фізики (перший блок); використання інформаційних 
технологій студентами в їх навчально-пізнавальній та науково-дослідній 
діяльності (на етапі теоретичної підготовки; в процесі набуття досвіду 
здійснення інноваційної діяльності; під час безпосередньої роботи з учнями) 
(другий блок); розроблення, апробація та впровадження інформаційних 
продуктів в освітній процес (третій блок). Визнано за доцільне ознайомлення 
майбутніх учителів фізики з комп’ютерною програмою Soundcard Scope та 
апаратно-програмним комплексом Arduino, які дозволяють автоматизувати 
фізичний експеримент та сприяють активізації інноваційної діяльності студентів 
з урахуванням їх індивідуальних особливостей, нахилів та здібностей. У розділі 
наведено авторські освітні продукти (експериментальні та винахідницькі задачі; 
демонстраційні засоби; вимірювальні прилади тощо), розроблення та 
впровадження яких передбачало використання цих програмних засобів. 

Самостійну навчальну діяльність майбутніх учителів фізики розглянуто за 
організаційно-змістовим, процесуальним та мотиваційним компонентами. 
Встановлено, що ефективна реалізація організаційно-змістового компонента 
самостійної роботи разом із її традиційним навчально-методичним 
забезпеченням (робоча програма дисципліни; підручники та посібники; 
методичні рекомендації та вказівки до самостійної роботи студентів тощо) має 
передбачати використання віртуального освітнього середовища, реалізованого за 
допомогою відкритих освітніх платформ (зокрема, MOODLE), а також 
використання сторінок (сайтів) викладача. Процесуальний компонент 
самостійної роботи визначається аудиторними та позааудиторними формами 
роботи, що відіграють важливу роль у підготовці студентів до здійснення 
інноваційної діяльності та в набутті ними досвіду залучення до цієї діяльності 
учнів. Мотиваційний компонент пов’язаний із конкретними умовами, що 
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сприяють підвищенню мотивації студентів до здійснення самостійного 
інноваційного пошуку. 

Згідно із запропонованою концепцією, підготовка майбутніх учителів 
фізики має передбачати набуття студентами особистого досвіду організації 
інноваційної діяльності учнів. Це зумовило необхідність організації відповідної 
квазіпрофесійної діяльності студентів у процесі їх професійної підготовки. 

У четвертому розділі – «Технологія організації квазіпрофесійної діяльності 
майбутніх учителів фізики щодо залучення учнів до інноваційної діяльності» – 
розкрито другий (професійний) компонент авторської двокомпонентної системи 
підготовки майбутніх учителів фізики, що реалізується в процесі їх 
квазіпрофесійної діяльності, під час якої вони є організаторами інноваційної 
діяльності учнів. У роботі квазіпрофесійною діяльністю майбутніх учителів 
фізики вважається різновид їх освітньої діяльності, що має навчальний (є 
частиною професійної підготовки студента) та професійний (відбувається в 
умовах, наближених до реальної професійної діяльності) аспекти та дає змогу 
реалізувати педагогічну взаємодію «викладач ↔ студент», «студент ↔ студент», 
«студент ↔ учень» (за можливою участю представників підприємств і наукових 
установ, вчителів ЗЗСО), в процесі якої студенти мають змогу проявляти себе як 
організатори інноваційної діяльності учнів. 

Виокремлено функції, що виконує вчитель у процесі організації 
інноваційної діяльності учнів з фізики. Вони підпорядковані освітнім цілям і 
залежать від змісту конкретного етапу учнівської інноваційної діяльності. 
Основними функціями вчителя є: мотиваційна та організаційна – на етапах: 
вибору актуальної теми для майбутньої розробки; формулювання технічного 
завдання; організаційна, когнітивна, дослідницька – на етапах: пошуку ідеї 
розв’язання проблеми; розроблення конструкції пристрою (способу), що є 
розв’язком завдання; теоретичного дослідження запропонованого технічного 
рішення; розроблення й виготовлення діючої моделі; експериментального 
дослідження діючої моделі; вивчення патентоспроможності розробки та 
отримання охоронних документів (зокрема, патенту на корисну модель або 
винахід); мотиваційна, організаційна, комунікаційна – на етапах: апробації 
експериментального зразка в реальних умовах та впровадження розробленого 
технічного рішення в певній галузі; написання наукової роботи за результатами 
досліджень; експертного оцінювання розробки; опублікування результатів. 

Визначено умови, що забезпечують ефективність квазіпрофесійної 
діяльності майбутніх учителів фізики щодо організації інноваційної діяльності 
учнів: 1) здатність організовувати інноваційну діяльність учнів за актуальними 
тематичними напрямами; зокрема, розкриті в роботі підходи щодо організації 
інноваційної діяльності у сфері фізичних основ енергозбереження ґрунтувалися 
на формуванні у студентів принципів ознайомлення учнів з цим напрямом: 
реалізації міжпредметних зв’язків; науковості; неперервності освіти у сфері 
енергозбереження; політехнізму; поєднання глобального, регіонального й 
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краєзнавчого підходів у розв’язанні проблеми енергозбереження; 2) володіння 
активними та інтерактивними методами навчання, що уможливлюють прояв 
творчої ініціативи учнів як на уроках, так і в позаурочній роботі з фізики; 
3) усвідомлення студентами необхідності забезпечення умов щодо переходу 
навчальної діяльності учнів на продуктивний рівень шляхом підвищення ролі 
самостійної роботи в навчанні фізики (насамперед, завдяки позаурочній формі 
організації навчання); 4) здатність використовувати форми і методи, спрямовані 
на посилення практичної складової в навчальній діяльності учнів, що скерована 
на розвиток у них здатності здійснювати інноваційний пошук, застосовуючи 
набуті знання. 

У процесі підготовки майбутніх учителів фізики до квазіпрофесійної 
діяльності, спрямованої на організацію інноваційної діяльності учнів з фізичних 
основ енергозбереження, виокремлено два етапи: підготовчий – студенти 
оволодівають знаннями та вміннями, що стосуються проблеми 
енергозбереження та є необхідними для організації інноваційної діяльності; 
реалізуючий – студенти застосовують набуті знання, вміння, навички та інші 
якості для розв’язання конкретних фізико-технічних завдань у галузі 
енергозбереження. Дієвим засобом для організації діяльності студентів на обох 
етапах їх підготовки щодо залучення учнів до інноваційного пошуку з фізичних 
основ енергозбереження є система навчально-пізнавальних завдань, яку 
структуровано за трьома типами: завдання, спрямовані на ілюстрацію 
розв’язання конкретних фізико-технічних проблем у сфері енергозбереження; 
навчальні фізичні задачі, що передбачають проведення розрахунків певних 
фізичних величин – характеристик енергоефективності різних пристроїв; 
проблемні завдання, що спрямовують студентів на розв’язання певної фізико-
технічної задачі з основ енергозбереження. 

У роботі розкрито дидактичні можливості використання в процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів фізики навчально-наукової 
лабораторії енергоефективності та енергозбереження (що була створена за 
участю автора як окремий структурний підрозділ ЗНУ) як полігону для 
організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів із залучення учнів до 
інноваційної діяльності в галузі фізичних основ енергозбереження. Перевагами 
цього навчального середовища є: поєднання квазіпрофесійної діяльності 
майбутнього вчителя з його навчальною діяльністю (зокрема, з теоретичною і 
практичною підготовкою у галузі фізичних основ енергозбереження); 
можливість упровадження запропонованих творчих продуктів (зокрема, в 
освітній процес та господарську діяльність університету); спілкування студентів 
з досвідченими фахівцями (співробітниками лабораторії). Завдяки зазначеній 
лабораторії реалізовано такі види квазіпрофесійної діяльності майбутніх 
учителів фізики: науково-дослідна діяльність у сфері фізичних основ 
енергозбереження; участь у реалізації освітніх програм з енергозбереження, у 
фізико-технічних конкурсах, спеціалізованих виставках, форумах, ярмарках; 
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розв’язання навчальних фізичних задач, тематика яких пов’язана з фізичними 
основами енергозбереження; розроблення методичного забезпечення для 
організації учнівської інноваційної діяльності у сфері енергозбереження. 
Підтверджено, що позаурочна робота учнів, організована майбутніми вчителями 
фізики на базі зазначеної лабораторії, значно активізує їх пізнавальну діяльність 
і має дієві профорієнтаційні можливості (зокрема, підвищує інтерес учнів до 
фізико-математичного та технічного напрямів подальшої освіти). 

Обґрунтовано, що важливим видом квазіпрофесійної діяльності майбутніх 
учителів фізики є організація учнівської інноваційної діяльності на базі закладів 
позашкільної освіти (зокрема, на гурткових заняттях МАН України), що може 
бути реалізована під час проходження студентами педагогічної практики. З 
метою реалізації цього виду освітньої діяльності студентів розроблено 
навчальну програму з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Теорія 
розв’язання винахідницьких задач». Основними змістовими лініями, що 
відображені у програмі, є: методи пошуку розв’язання творчих фізико-технічних 
завдань; основи теорії розв’язування винахідницьких задач; основи охорони 
інтелектуальної власності; виконання науково-дослідних робіт для участі у 
конкурсах. 

Дієвим видом квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики є 
підготовка учнів до участі у всеукраїнських та міжнародних фізико-технічних 
конкурсах, що створює сприятливі умови для набуття студентами досвіду 
організації учнівської інноваційної діяльності в єдності всіх її етапів та підвищує 
мотивацію щодо запровадження інноваційної складової у подальшій 
професійній діяльності. З метою активізації інноваційної діяльності учнів у 
навчанні фізики, а також набуття майбутніми вчителями досвіду керівництва 
цією діяльністю під час підготовки учнів до конкурсів, запроваджено авторські 
організаційні форми позаурочної роботи з фізики: Обласний конкурс юних 
фізиків для учнів закладів професійно-технічної освіти (Запорізька область) та 
Міський конкурс творчих робіт з удосконалення фізичного демонстраційного 
експерименту (м. Запоріжжя), які проводяться на базі ЗНУ. З метою підготовки 
майбутніх учителів до організації етапу апробації результатів інноваційної 
діяльності учнів визначено такі складові успішного представлення інноваційних 
проектів на фізико-технічних конкурсах: в основу роботи має бути покладено 
оригінальну й зрозумілу ідею; робота повинна бути певним кроком у розв’язанні 
актуальної проблеми (для міжнародного етапу конкурсу бажано обирати 
проблему, яка б мала загальносвітове значення); досягнуті результати повинні 
мати значний авторський внесок; важливе значення мають особистісні якості 
конкурсанта, зокрема, його презентаційні та комунікаційні навички, логічне 
мислення, володіння англійською мовою. 

З метою набуття майбутніми вчителями фізики досвіду складання завдань, 
що дозволяють ініціювати інноваційний пошук учнів у навчанні фізики, 
запропоновано залучати студентів до відбору відповідних завдань з наявних 
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збірників творчих задач та до складання авторських завдань шляхом 
доопрацювання умов традиційних фізичних задач або ж виокремлення задач, що 
є частиною дослідження вже розроблених інноваційних продуктів. 

Дослідження особливостей упровадження інноваційних продуктів у процесі 
квазіпрофесійної діяльності студентів було проведене в контексті створення 
дидактичних засобів та їх наступного використання в освітньому процесі для 
постановки фізичних демонстрацій, теоретичних та експериментальних задач; 
проведення досліджень навчальних моделей, що ґрунтуються на інноваційних 
рішеннях. У дослідженні розроблено та впроваджено в професійну підготовку 
майбутніх учителів фізики та процес навчання фізики в ЗЗСО низку 
інноваційних освітніх продуктів. 

У п’ятому розділі – «Експериментальна перевірка результатів 
дослідження» – розкрито загальні питання методики проведення педагогічного 
експерименту з перевірки ефективності розробленої концептуальної моделі та 
проаналізовано його результати. 

Педагогічний експеримент здійснювався впродовж 2008–2018 рр. і 
складався з чотирьох етапів: констатувального, пошукового, формувального та 
контрольного. Загалом в експерименті взяли участь 210 майбутніх учителів 
фізики чотирьох ЗВО України, 126 учителів та 87 учнів ЗЗСО м. Запоріжжя та 
Запорізької області. 

Під час констатувального етапу шляхом анкетування здійснено первинне 
оцінювання рівня готовності вчителів фізики (майбутніх і досвідчених 
педагогів) до організації інноваційної діяльності учнів у навчанні фізики, що 
ґрунтувалося на самооцінці готовності до її здійснення. Встановлено, що, не 
зважаючи на суттєве зацікавлення цією проблемою, майже половина 
респондентів виявила низький рівень відповідної готовності (48 %) (58 % – 
студенти; 46 % – молоді вчителі зі стажем роботи до десяти років; 42 % – 
досвідчені вчителі зі стажем роботи більше десяти років). Результати цього 
етапу підтвердили актуальність дослідження та необхідність впровадження 
авторської концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання. 

Основне завдання пошукового етапу експерименту полягало в розробленні 
концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізики до організації 
інноваційної діяльності учнів, апробації та удосконаленні елементів цієї моделі. 
На цьому етапі, зокрема, розроблено (у співавторстві) освітні програми 
«Середня освіта (Фізика)» спеціальності 014 Середня освіта предметної 
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) для бакалаврського та 
магістерського рівнів вищої освіти; апробовано навчально-методичні комплекси 
авторських дисциплін (зокрема, «Організація інноваційної діяльності учнів з 
фізики»), що дозволили реалізувати зазначену підготовку майбутніх учителів 
фізики. Для оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів визначено діагностичні 
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засоби відповідно до критеріїв та показників цієї готовності, а саме: використано 
та модифіковано методики: І. В. Бургун (опитувальник з оцінювання рівня 
мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх учителів до 
формування навчально-пізнавальної компетентності учнів у навчанні фізики); 
Т. І. Ільїної (методика «Мотивація навчання у ЗВО»); Д. О. Новікова (методика 
визначення показника предметної підготовленості студента шляхом агрегування 
бальних оцінок з використанням матриць згортки); Р. О. Семенової, 
Д. К. Корольова, М. О. Мельник та ін. (підхід до оцінювання рівня задоволеності 
студента навчанням), А. В. Хуторського (визначення результативності навчання 
за аналізом освітньої продукції студентів та учнів). 

Формувальний етап експерименту, метою якого було впровадження 
концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізики, здійснювався 
впродовж 2014–2018 рр. Експериментальне навчання охоплювало лише 
студентів експериментальних груп (навчання студентів контрольних груп було 
традиційним) та, згідно з запропонованою концепцією підготовки, 
поширювалось як на навчальну роботу студентів, так і на їх квазіпрофесійну 
діяльність щодо залучення учнів до інноваційного пошуку. Базою слугували: 
чотири ЗВО України, окремі заклади позашкільної та загальної середньої освіти 
м. Запоріжжя й Запорізької області, в яких студенти проходили педагогічну 
практику. Організація цього етапу та статистичний аналіз результатів, 
реалізований на контрольному етапі, здійснювалися відповідно до методик, 
описаних М. І. Грабарем і К. О. Краснянською, Д. О. Новіковим, 
О. В. Сидоренко, С. О. Сисоєвою та Т. Є. Кристопчук. 

Експериментальні групи (ЕГ) складали 96 студентів, контрольні (КГ) – 
114 студентів. Однорідність вибірок перевірено на початку формувального етапу 
з використанням критерію Пірсона ( 2χ  – «хі квадрат»). Основними 
формувальними заходами були такі: 

− під час навчальних занять: 
1) упровадження в освітній процес дисциплін, спрямованих на підготовку 

майбутніх учителів до організації інноваційної діяльності учнів (зокрема, на 
бакалаврському рівні: «Організація інноваційної діяльності учнів з фізики», 
«Основи теорії розв’язування винахідницьких задач», «Організація технічної 
творчості учнів у закладах позашкільної освіти»; на магістерському рівні: 
«Комп’ютеризація шкільного фізичного експерименту», «Організація 
навчально-дослідної діяльності старшокласників»; 

2) проведення акцентованої підготовки студентів до інноваційної 
педагогічної діяльності, що передбачала: включення до змісту дисциплін питань, 
пов’язаних із інноваційною діяльністю та особливостями залучення учнів до цієї 
діяльності; використання методів, що спрямовують студентів до інноваційного 
пошуку та сприяють формуванню в них здатностей до організації учнівської 
інноваційної діяльності (зокрема, метод проблемних ситуацій для здійснення 
теоретичної підготовки студентів; лабораторні роботи з творчими завданнями 



 24

для залучення студентів до пошукової діяльності); використання засобів, що 
сприяють продуктивній діяльності студентів (програмні продукти, 
демонстраційні прилади, проблемні ситуації тощо), а також висвітлення питань, 
пов’язаних зі створенням та впровадженням цих засобів в освітній процес; 

− під час самостійної роботи студентів: 
1) використання домашніх та індивідуальних завдань з дисциплін, що 

полягали у вивченні студентами додаткового матеріалу, пов’язаного з 
інноваційною діяльністю; створенні та апробації ними інноваційних продуктів, 
зокрема, навчальних засобів для активізації інноваційної діяльності учнів; 

2) організація науково-дослідної (та інноваційної) діяльності студентів, що 
здійснювалася в позааудиторний час (виконання кваліфікаційних робіт; 
підготовка до всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт; робота 
над інноваційними проектами в навчально-наукових лабораторіях, на кафедрах, 
у творчих групах наукового співтовариства студентів й аспірантів, у гуртках); 

− під час практичної підготовки: 
1) уведення до переліку завдань з педагогічної практики таких, що 

спрямовані на залучення учнів до інноваційного пошуку; 
2) залучення студентів до керівництва роботою учнів, пов’язаною з їх 

підготовкою до всеукраїнських та міжнародних конкурсів; 
3) заохочення студентів до керівництва малими творчими групами учнів, 

які брали участь у дослідній роботі лабораторій та кафедр. Позааудиторні 
напрями діяльності студентів були реалізовані відповідно до авторської 
технології організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики. 

На контрольному етапі експерименту проведено перевірку ефективності 
концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізики, що передбачало 
з’ясування ефективності авторської технології організації квазіпрофесійної 
діяльності майбутніх учителів фізики, а також проведення порівняльного аналізу 
рівнів сформованості готовності студентів ЕГ та КГ до організації інноваційної 
діяльності учнів після проведення формувальних заходів. 

Ефективність технології доведено шляхом якісного та кількісного аналізу 
освітніх результатів, здобутих студентами – майбутніми вчителями фізики та 
учнями, керівництво якими здійснювали ці студенти. Вірогідність висновку 
забезпечується тим, що враховувалися лише ті освітні результати, що були 
засвідчені незалежними експертами. Це, зокрема, результати участі студентів та 
учнів у всеукраїнських і міжнародних фізико-технічних конкурсах, створені 
ними творчі продукти (діючі моделі, макети, програмні засоби), наукові 
публікації (патенти на корисні моделі, статті). Впродовж 2009–2018 рр. кількість 
виступів учнів, підготовлених студентами ЕГ, у Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України склала 
вибірку обсягом: 56n =  – на обласному етапі; 15n =  – на державному етапі 
конкурсу. З них були відзначені дипломами І–ІІІ ступенів: 54 виступи – на 
обласному етапі; 14 – на державному. Проведений за допомогою біноміального 
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критерію аналіз цих результатів засвідчив їх статистичну значущість: нульову 
гіпотезу про випадковість цих результатів було відхилено при рівні значущості 

0,05α =  на підставі виконання умови емп крm m>  (54 34>  – для результатів 
обласного етапу та 13 11>  – для державного). 

Вимірювання рівнів сформованості готовності майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів ґрунтувалося на комплексному 
врахуванні індивідуальних показників студентів за окремими компонентами 
готовності (мотиваційно-ціннісним, когнітивним, діяльнісно-творчим). 
Статистичний аналіз цих результатів здійснювався із застосуванням критерію 
Пірсона ( 2χ ) (для мотиваційно-ціннісного та діяльнісно-творчого компонентів) і 
критерію Вілкоксона – Манна – Уїтні (для когнітивного компонента) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати порівняння рівнів сформованості готовності (за компонентами 

та загалом) майбутніх учителів фізики КГ та ЕГ  
до організації інноваційної діяльності учнів на контрольному етапі 

КГ ( 1 114n = ) ЕГ ( 2 96n = ) Значення критерію 
Рівні 

1in  ( )1 1in n , % 2in  ( )2 2in n , % емпіричне 
критичне 
( 0,05α = ) 

Стат. 
гіпот. 

Мотиваційно-ціннісний компонент 
Низький 27 23,7 7 7,3 
Достатній 49 43,0 46 47,9 
Високий 38 33,3 43 44,8 

2
емп 10,7χ = 2

кр 5,99χ =  1H  

Когнітивний компонент 
Низький 53 46,5 21 21,9 
Достатній 48 42,1 49 51,0 
Високий 13 11,4 26 27,1 

емпW =  
12092  

крW =  
10850=  1H  

Діяльнісно-творчий компонент 
Низький 61 53,5 22 22,9 
Достатній 43 37,7 56 58,3 
Високий 10 8,80 18 18,8 

2
емп 22,9χ = 2

кр 5,99χ =  1H  

Готовність загалом 
Низький 71 62,3 26 27,1 
Достатній 37 32,4 55 57,3 
Високий 6 5,3 15 15,6 

2
емп 26,9χ =  2

кр 5,99χ =  1H  

 

Нульовою гіпотезою ( 0H ) було припущення про відсутність значущих 
відмінностей у рівнях сформованості певного компонента готовності між 
студентами ЕГ і КГ, тоді як альтернативна гіпотеза ( 1H ) вказувала на існування 
таких відмінностей. Для мотиваційно-ціннісного та діяльнісно-творчого 
компонентів готовності емпіричні значення критерію Пірсона відповідно 
складали: 2

емпχ = 10,7 та 2
емпχ = 22,9; критичне значення цього критерію при рівні 

значущості 0,05α =  дорівнює 2
кр 5,99χ = . Для когнітивного компонента 

емпіричне значення критерію Вілкоксона – Манна – Уїтні дорівнювало 
емпW = 12092, тоді як критичне кр 10850W =  (рівень значущості 0,05α = ). Згідно з 
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правилами прийняття рішень для вказаних критеріїв, на підставі виконання 
нерівностей 2 2

емп крχ χ>  та емп крW W> , зроблено висновки про значущі відмінності в 
рівнях сформованості у представників ЕГ і КГ окремих компонент готовності до 
організації інноваційної діяльності учнів. Гіпотезу 1H  про існування значущих 
відмінностей у рівнях сформованості готовності загалом у студентів ЕГ і КГ 
прийнято при рівні значущості 0,05α =  із застосуванням критерію Пірсона на 
підставі виконання умови 2 2

емп крχ χ>  ( 26,9 5,99> ). Проведені статистичні 
розрахунки засвідчили ефективність концептуальної моделі та підтвердили 
справедливість загальної гіпотези дослідження. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретико-методичне обґрунтування та авторське 

розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання. Узагальнення 
результатів проведеного дослідження є підставою для таких висновків. 

1. Аналіз стану розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів у педагогічній теорії та 
практичній діяльності ЗВО України, а також аналіз нормативних документів, що 
визначають зміст цієї підготовки, засвідчили актуальність проблеми, проте 
виявили відсутність її системних досліджень. Визнано недостатнім рівень 
професійної підготовки майбутніх учителів фізики до здійснення інноваційної 
педагогічної діяльності, зокрема, до організації інноваційної діяльності учнів у 
навчанні фізики. З’ясовані недоліки пов’язані з відсутністю: по-перше, 
необхідного переліку компетентностей та програмних результатів навчання, які 
б мали забезпечити формування готовності майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів, у нормативних документах, що 
визначають зміст підготовки (зокрема, в Проекті стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), та в 
освітніх програмах цієї спеціальності, запропонованих ЗВО України; по-друге, 
відповідного теоретичного та навчально-методичного забезпечення фахової 
підготовки майбутніх учителів фізики. 

Виявлено також невизначеність змісту поняття «інноваційна діяльність учнів 
у навчанні фізики» та запропоновано його уточнення як різновиду навчально-
пізнавальної діяльності учнів, організованої вчителем у спеціально створеному 
навчальному середовищі, що пов’язана з розробленням, теоретичним та 
експериментальним дослідженням і практичним упровадженням (в освітній 
процес у школі, у діяльність наукової лабораторії, підприємства) певної новини 
(продукту або способу), що має корисний ефект; визначено структуру та 
актуальні тематичні напрями цієї діяльності. 

2. Ґрунтуючись на відомих підходах до розуміння професійної готовності 
педагогів до інноваційної діяльності, а також враховуючи особистий досвід 
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організації інноваційної діяльності майбутніх учителів фізики та учнів, 
запропоновано авторське тлумачення поняття «готовність майбутнього 
вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів» як такої 
інтегративної якості особистості вчителя, що виявляється в його спрямованості 
на інноваційний характер професійної діяльності, здатності використовувати й 
розробляти технології, методи та засоби навчання, спрямовані на активізацію 
інноваційної діяльності учнів у процесі навчання фізики, а також створювати 
сприятливі умови для організації цієї діяльності. В структурі готовності 
виділено три взаємопов’язані компоненти: мотиваційно-ціннісний – наявність у 
майбутнього вчителя фізики особистісних якостей, що визначають його ціннісне 
ставлення до професійної діяльності та налаштованість на запровадження 
інноваційної складової як у власній професійній діяльності, так і в діяльності 
учнів під час їх навчання; когнітивний – відображає сформованість у вчителя 
фізики теоретичних і методичних знань, що є необхідними для розроблення та 
впровадження інноваційних технологій у навчальний процес та для логічної 
побудови етапів учнівської інноваційної діяльності з фізики; діяльнісно-творчий 
– характеризує здатність майбутнього вчителя фізики до практичних дій, що є 
необхідними для організації інноваційної діяльності учнів. 

3. Розроблено авторську концепцію підготовки майбутнього вчителя 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що визначає теоретико-
методологічне підґрунтя цієї підготовки, авторський задум щодо її реалізації, 
конкретизований у провідній ідеї концепції та реалізований у концептуальній 
моделі підготовки. Провідна ідея полягає в реалізації двокомпонентної системи 
підготовки; перший (навчальний) її компонент пов’язаний із цілеспрямованою 
навчальною діяльністю студента в контексті формування готовності до 
організації інноваційної діяльності учнів, другий (професійний) компонент 
реалізується у процесі квазіпрофесійної діяльності майбутнього вчителя, під час 
якої він є організатором інноваційної діяльності учнів. Ця ідея враховує 
безперервність професійної підготовки та передбачає: 1) оновлення змісту 
професійної підготовки майбутнього вчителя фізики шляхом розроблення 
освітніх програм, навчальних планів, програм дисциплін, навчально-методичних 
матеріалів, які мають враховувати інноваційний характер професійної діяльності 
майбутнього вчителя; 2) використання трирівневої структури підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що 
створює умови для: відповідної теоретичної підготовки студентів (перший 
рівень); набуття ними практичних умінь та досвіду здійснення інноваційної 
діяльності під час навчання (другий рівень); формування у студентів особистого 
досвіду роботи з учнями, спрямованої на організацію їх інноваційного пошуку в 
навчальному процесі з фізики (третій рівень); 3) організацію освітнього 
середовища в умовах квазіпрофесійної діяльності студентів, що передбачає 
наближення форм організації освітньої діяльності майбутніх учителів до форм їх 
професійної діяльності з метою імітації її важливих елементів; 4) використання у 
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процесі професійної підготовки методів, форм і засобів навчання, які сприяють 
залученню студентів до інноваційного пошуку під час аудиторної та 
позааудиторної форм роботи; 5) підвищення ролі самостійної роботи студентів в 
освітньому процесі шляхом їх залучення до науково-дослідної діяльності зі 
створення та впровадження інноваційних освітніх продуктів; 6) створення умов 
для залучення студентів до керівництва науково-дослідною роботою учнів у 
процесі їх підготовки до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

4. Розроблено концептуальну модель підготовки майбутніх учителів фізики 
до організації інноваційної діяльності учнів, що містить взаємозалежні складові: 
теоретико-методологічну – визначає мету, завдання та методологічне підґрунтя 
підготовки; змістову – відображає зміст готовності майбутнього вчителя фізики 
до організації інноваційної діяльності учнів, компоненти цієї готовності 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-творчий), а також внесені 
доповнення до освітніх програм та навчальних планів підготовки майбутніх 
учителів фізики; організаційно-методичну – відображає авторський задум щодо 
двокомпонентності (єдності її навчального та професійного аспектів) підготовки 
майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів і містить 
методи, форми, засоби підготовки для кожного з компонентів, а також визначає 
структурні рівні (етапи) цієї підготовки; діагностично-результативну – 
визначає критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів, методику оцінювання рівнів 
сформованості цієї готовності, що включає стандартизований та авторський 
діагностичний інструментарій, а також відображає спрямованість моделі на 
досягнення результату, яким є готовність майбутнього вчителя фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів. 

5. Розроблено організаційно-методичні засади підготовки майбутніх 
учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, ефективність яких 
була забезпечена завдяки: 

− здійсненню відповідної теоретичної підготовки майбутніх учителів 
фізики, що передбачало доповнення змісту традиційних дисциплін циклу 
професійної підготовки матеріалом, пов’язаним з інноваційною діяльністю та 
методами її активізації, а також розроблення й упровадження навчально-
методичних комплексів спеціальних дисциплін, зокрема, «Організація 
інноваційної діяльності учнів з фізики». В основу теоретичної підготовки 
студентів покладено метод проблемних ситуацій, який передбачає подання 
матеріалу у вигляді навчальних блоків, що присвячені певному змістовому 
елементу й структуровані за проблемною ситуацією, фізичними задачами, їх 
розв’язаннями та аналізом результатів; 

− посиленню інноваційної складової навчальної діяльності студентів під 
час лабораторних занять з дисциплін циклу професійної підготовки, що 
реалізовано завдяки вдосконаленню структури й змісту лабораторних робіт (на 
прикладі робіт з дисципліни «Теорія і методика навчання фізики»), основною 
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відмінністю яких є система додаткових творчих завдань, що представлені 
експериментальними, винахідницькими та конструкторськими задачами; 

− активізації інноваційного пошуку майбутніх учителів фізики в 
освітньому процесі, що забезпечувалась упровадженням комплексу методів і 
прийомів щодо розвитку у студентів умінь: виявляти фізико-технічні проблеми й 
обирати тему для творчої роботи; проводити теоретичні та експериментальні 
дослідження під час створення інноваційного продукту; розробляти, 
виготовляти та випробовувати діючі моделі пристроїв; 

− використанню інформаційних технологій у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів фізики за трьома напрямами: інформаційна 
підготовка студентів; застосування інформаційних технологій студентами в їх 
навчально-пізнавальній та науково-дослідній діяльності (на етапі теоретичної 
підготовки; у процесі набуття досвіду здійснення інноваційної діяльності; під 
час формування досвіду безпосередньої роботи з учнями); розроблення, 
апробація та впровадження інформаційних продуктів в освітній процес; 

− актуалізації самостійної навчальної діяльності студентів, що передбачало її 
організацію відповідно до виокремлених компонентів: організаційно-змістового – 
використання поряд із традиційним навчально-методичним забезпеченням 
самостійної роботи віртуального освітнього середовища, реалізованого за 
допомогою відкритих освітніх платформ (зокрема, MOODLE), сторінок викладача, 
розміщених в Інтернеті; процесуального – запровадження аудиторних (самостійна 
робота під час практичних та лабораторних занять) та позааудиторних (зокрема, 
педагогічна практика; наукова-дослідна робота у проблемних групах і наукових 
гуртках; участь у кафедральних проектах; підготовка до конкурсів та олімпіад; 
керівництво науково-дослідною роботою учнів) форм самостійної роботи; 
мотиваційного – врахування умов, що сприяють підвищенню мотивації студентів 
до здійснення самостійного інноваційного пошуку. 

6. Розроблено та впроваджено технологію організації квазіпрофесійної 
діяльності майбутніх учителів фізики щодо залучення учнів до інноваційної 
діяльності в навчальному процесі, що є узгодженим поєднанням форм, методів і 
засобів освітньої діяльності, під час якої майбутній учитель є організатором 
інноваційної діяльності учнів, і визначає: 

− функції вчителя на основних етапах інноваційної діяльності учнів з фізики 
та умови, що забезпечують ефективність квазіпрофесійної діяльності студентів 
щодо організації інноваційного пошуку учнів (на прикладі актуального 
тематичного напряму, пов’язаного з фізичними основами енергозбереження); 

− методичні аспекти підготовки майбутніх учителів до організації 
інноваційного пошуку на уроках з фізики (етап підготовки учнів до інноваційної 
діяльності, під час якого вони оволодівають знаннями та вміннями, що 
стосуються певного тематичного напряму) і в позаурочній діяльності учнів: під 
час гурткових занять, у процесі підготовки та участі у всеукраїнських і 
міжнародних конкурсах тощо (етап залучення учнів до інноваційної діяльності, 
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під час якої вони застосовують набуті знання, вміння та інші якості для 
розв’язання конкретних фізико-технічних завдань); 

− особливості створення освітнього середовища з метою наближення форм 
організації освітньої діяльності студентів до форм їх професійної діяльності, що 
було реалізовано завдяки запровадженню за участю автора навчально-наукової 
лабораторії енергоефективності та енергозбереження, яка дала змогу 
забезпечити: поєднання квазіпрофесійної діяльності майбутнього вчителя з його 
навчальною діяльністю; здійснення студентами науково-дослідної діяльності; їх 
участь у фізико-технічних конкурсах, спеціалізованих виставках, ярмарках; 
впровадження створених інноваційних продуктів, можливість практичного 
залучення учнів до інноваційної діяльності; 

− особливості впровадження в освітній процес ЗВО та ЗЗСО інноваційних 
продуктів, що дозволило майбутнім учителям фізики залучати учнів до 
створення на їх основі дидактичних засобів (демонстрацій, теоретичних та 
експериментальних задач; навчальних моделей; програмних продуктів). 

Ефективність технології доведено шляхом якісного та кількісного аналізу 
освітніх результатів, здобутих студентами – майбутніми вчителями фізики та 
учнями, керівництво якими здійснювали ці студенти під час проведення 
експерименту (зокрема, результати виступу учнів на всеукраїнських і 
міжнародних фізико-технічних конкурсах, створені ними творчі продукти: діючі 
моделі, макети, програмні засоби, патенти на корисні моделі та статті). 

7. Вимірювання та порівняння рівнів сформованості у представників 
контрольної та експериментальної груп готовності до організації інноваційної 
діяльності учнів проводилося як за окремими компонентами готовності 
(мотиваційно-ціннісним, когнітивним, діяльнісно-творчим), так і загалом. 
Статистичний аналіз результатів, що здійснювався із застосуванням критерію 
Пірсона ( 2χ ) (для мотиваційно-ціннісного та діяльнісно-творчого компонентів) і 
критерію Вілкоксона – Манна – Уїтні (для когнітивного компонента), виявив на 
завершальному етапі експерименту значущі відмінності в рівнях сформованості 
у студентів контрольної та експериментальної груп як окремих компонентів 
готовності, так і готовності загалом. Нульову гіпотезу про відсутність у 
студентів контрольної та експериментальної груп статистично значущих 
відмінностей у рівнях сформованості зазначеної готовності було відхилено при 
рівні значущості 0,05α =  на підставі виконання умови 2 2

емп крχ χ>  ( 26,9 5,99> ). 
Цей результат разом з ефективністю авторської технології організації 
квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики засвідчили ефективність 
розробленої концептуальної моделі їх підготовки до організації інноваційної 
діяльності учнів, а також дієвість заходів, що реалізують цю модель. 

Отже, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його мети, що 
полягала в обґрунтуванні теоретичних та методичних засад підготовки 
майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у 
навчальному процесі. 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми професійної 
підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності 
учнів у навчальному процесі. Перспективними напрямами розвитку основних 
ідей дослідження є такі: вивчення особливостей дистанційної форми управління 
інноваційною діяльністю студентів у процесі їх професійної підготовки та учнів 
у системі позаурочної роботи з фізики; розроблення теоретико-методичних засад 
підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації інноваційної 
діяльності учнів; створення інтегративних технологій організації інноваційної 
діяльності учнів з урахуванням міжпредметних зв’язків фізики, інформатики, 
хімії, біології, екології тощо. 
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вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному 
процесі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 
національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації викладено теоретико-методичне обґрунтування та авторське 
розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх учителів фізики до 
організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання. 

Обґрунтовано суть готовності майбутнього вчителя фізики до організації 
інноваційної діяльності учнів. У структурі готовності виділено три 
взаємопов’язані компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-
творчий), що відображають психологічну, теоретичну та практичну готовність 
майбутнього вчителя до діяльності. Розроблено концепцію підготовки майбутніх 
учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що відображає ідею 
двокомпонентності цієї підготовки – єдності її навчального та професійного 
аспектів. Запропоновано концептуальну модель підготовки, що містить основні 
її складові (теоретико-методологічну, змістову, організаційно-методичну, 
діагностично-результативну) та їх елементи. Розкрито організаційно-методичні 
засади підготовки майбутніх учителів фізики та розроблено технологію 
організації їх квазіпрофесійної діяльності щодо залучення учнів до 
інноваційного пошуку. Результати педагогічного експерименту засвідчили 
ефективність запропонованої автором концептуальної моделі. 

Ключові слова: майбутній учитель фізики, готовність майбутнього вчителя 
фізики до організації інноваційної діяльності учнів, концепція підготовки, 
концептуальна модель підготовки, організаційно-методичні засади підготовки. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Андреев А. Н. Теоретико-методические основы подготовки будущего 
учителя физики к организации инновационной деятельности учащихся в 
учебном процессе. – На правах рукописи. 
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специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Запорожский национальный университет, Запорожье, 2019. 

В диссертации изложены теоретико-методическое обоснование и авторское 
решение научной проблемы подготовки будущих учителей физики к 
организации инновационной деятельности учащихся в процессе их обучения. 

Обоснована сущность готовности будущего учителя физики к организации 
инновационной деятельности учащихся. В структуре готовности выделены три 



 39

взаимосвязанных компонента (мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностно-творческий), отражающие интеграцию психологической, 
теоретической и практической готовности будущего учителя к деятельности. 
Разработана концепция подготовки будущих учителей физики к организации 
инновационной деятельности учащихся, отражающая идею двухкомпонентности 
этой подготовки – единства ее учебного и профессионального аспектов. 
Предложена концептуальная модель подготовки, в ней выделены составляющие 
(теоретико-методологическая, содержательная, организационно-методическая, 
диагностически-результативная) и их элементы. Раскрыты организационно-
методические основы подготовки будущих учителей физики и разработана 
технология организации их квазипрофессиональной деятельности по 
вовлечению учащихся в инновационный поиск. Результаты педагогического 
эксперимента доказали эффективность предложенной концептуальной модели. 

Ключевые слова: будущий учитель физики, готовность будущего учителя 
физики к организации инновационной деятельности учащихся, концепция 
подготовки, концептуальная модель подготовки, организационно-методические 
основы подготовки. 

 
SUMMARY 

 
Andreev A. M. Theoretical and methodical basis of training of the future 

teacher of physics for the organization of innovative activity of students in the 
learning process. – As manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – 
Theory and Methods of Professional Education. Zaporizhzhya National University, 
Zaporizhzhya, 2019. 

In the thesis presented a theoretical and methodological rationale for the author’s 
solution of a scientific problem of training future teachers of physics for the 
organization of innovative activity of students in the learning process. 

The essence of readiness of a future teacher of physics for the organization of 
innovative activity of pupils was substantiated. Three interrelated components (motivational 
and value-based, cognitive, active and creative), which reflect the psychological, theoretical 
and practical readiness of a future teacher for the activity, were highlighted in the structure of 
readiness. The concept and the model of preparation of future teachers of physics for the 
organization of innovative activity of pupils was developed. On the basis of the model 
containing the components (theoretical and methodological, content-based, organizational 
and methodical, diagnostic and productive), the organizational and methodical basis of 
the implementation of training were developed, and the technology of organization of 
quasi-professional activity of future teachers of physics concerning the attraction of 
students to innovative activity in the study of physics was developed. 

The guiding idea of the concept consists in the implementation of a two-
component training system: its first (educational) component is connected with the 
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student’s own purposeful educational activity in the context of the formation of 
readiness for the organization of innovative activity of pupils; the second 
(professional) component is realized in the process of quasi-professional activity of a 
future teacher, during which he organizes the innovative activity of pupils. 

This idea takes into account the continuity of the teacher training and anticipates: 
1) updating of the contents of the professional training of a future teacher of physics 
through the development of educational programs, curricula, discipline programs, 
teaching materials, which should take into account the innovative nature of the 
professional activity of a future teacher; 2) the use of the three-level structure of the 
training of future teachers of physics for the organization of innovative activities of 
pupils, which creates the conditions for: the appropriate theoretical training of students 
(first level); acquiring by them of practical skills and experience in implementing the 
innovative activity in the educational process (second level); the formation of students’ 
personal experience in working with pupils aimed at organizing their innovation search 
in the educational process in physics (third level); 3) the organization of the educational 
environment in conditions of quasi-professional activity of students, which involves 
the approximation of the forms of organization of educational activities of future 
teachers to the forms of their professional activities in order to imitate those elements 
of the pedagogical activities, which future teachers of physics will have to perform; 
4) the use of methods, forms and means of training in the process of professional 
training, which promote the attraction of students to innovative search during 
classroom and individual forms of work; 5) increasing the role of independent work of 
students in the educational process by their involvement in research activities for the 
creation and implementation of innovative educational products; 6) creating conditions 
for attracting students to the management of the research work of pupils in the process 
of their preparation for participation in all-Ukrainian and international competitions. 
The results of the pedagogical experiment showed the effectiveness of the conceptual 
model proposed by the author for the training of future teachers of physics for the 
organization of innovative activities of pupils. 

The content, forms and methods of professional training, aimed at forming the 
readiness of future teachers of physics for organization of innovative activity of pupils 
in the process of their training, were improved in the work. The content of the 
following concepts was specified: «readiness of a future teacher of physics for 
organization of innovative activity of pupils», «innovative activity of pupils in the 
study of physics». The forms, methods and techniques, which allow future teachers of 
physics to organize the innovative activity of pupils in physics, were further developed. 

Key words: future teacher of physics, readiness of a future teacher of physics for 
the organization of innovative activity of students, concept of training, conceptual 
model of training, organizational and methodical basis of training. 
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