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виконував науково-практичну діяльність, але й залучав майбутніх учителів 

фізики та учнів закладів загальної середньої освіти до інноваційної діяльності в 

галузі енергозбереження. 

Аналіз категоріального апарату дослідження та змісту дисертації 

засвідчив, що дисертація відповідає паспорту наукової спеціальності 13.00.04 

«Теорія і методика професійної освіти». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. У дисертації з достатньою 

повнотою обґрунтовано, аргументовано і конкретизовано: актуальність 

досліджуваної проблеми, стан її вирішення та доцільність дослідження, 

визначено його мету й завдання, об’єкт, предмет, обґрунтовано вибір концепції 

та провідної ідеї дослідження, сформульовано загальну гіпотезу, 

конкретизовану в часткових гіпотезах, представлено комплекс теоретичних, 

емпіричних та статистичних методів дослідження, висвітлено наукову новизну 

та практичну значущість результатів дослідження, одержаних дисертантом; 

схарактеризовано нові форми позаурочної роботи, які дозволили залучити 

майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів; 

додаються рекомендації до їхнього упровадження в практику професійної 

підготовки майбутніх учителів фізики в закладах вищої освіти.  

Дисертантом, на засадах методологічних загальнонаукових та конкретно-

наукових підходів (системного, контекстного, діяльнісного, компетентнісного, 

особистісно орієнтованого, акмеологічного, аксіологічного), здійснена успішна 

спроба розв’язання комплексу проблем, пов’язаних з формуванням готовності 

майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів. Зокрема 

автором у теорії і методиці професійної освіти:  

Уперше 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 складники 

(теоретико-методологічну, змістову, організаційно-методичну, діагностично-

результативну), їхні 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 їхньої 

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 
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учнів у навчанні фізики (виокремлено її особистісний та процесуальний 

аспекти); 

Удосконалено 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 їхнього 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. 

Безсумнівною видається практична значущість дослідження, підтверджена 

розробленням та впровадженням в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів фізики: освітніх програм «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 

014 «Середня освіта» предметної спеціальності 014.08 «Середня освіта 

(Фізика)» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти (у співавторстві); навчально-методичних комплексів дисциплін: 

«Організація інноваційної діяльності учнів з фізики» (для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти), «Комп’ютеризація шкільного фізичного 

експерименту» (для другого (магістерського) рівня вищої освіти); навчальних 

посібників «Фізика. Лабораторні роботи з творчими завданнями», який містить 

цикл лабораторних робіт та дидактичні матеріали (творчі задачі 

винахідницького, експериментального та конструкторського характеру), які 

сприяють організації інноваційної діяльності студентів й учнів; інноваційних 

освітніх продуктів: 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 на винаходи. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

закладів вищої, позашкільної та післядипломної освіти, зокрема, Запорізького 

національного університету, Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, Бердянського державного педагогічного 

університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Херсонського державного університету, Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради, Комунального закладу «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 

ради, а також у практику роботи низки закладів загальної середньої освіти 

м. Запоріжжя, наявні довідки про впровадження. 

Видається повною і всебічною апробація результатів дослідження на 

чисельних наукових конференціях різного рівня, з-поміж яких: міжнародні, 

всеукраїнські, регіональні конференції, у тому числі звітні конференції 
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викладачів, докторантів та аспірантів ЗНУ, а також на розширеному засіданні 

кафедри фізики та методики її викладання ЗНУ. 

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату, монографії, навчальних 

посібників, чисельних наукових публікацій А.М. Андрєєва, а також 

опублікованих автором матеріалів апробаційного характеру, засвідчують значні 

теоретичну і практичну значущість проведених досліджень, а також вагомий 

особистий внесок дисертанта в одержання наукових результатів. 

А.М. Андрєєв реалізував оригінальну схему комплексного наукового 

дослідження, що ґрунтується на чотирирівневій освітній моделі підготовки 

майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, що 

віддзеркалює цілісність функціонально взаємопов’язаних та супідрядних 

складників, з поміж яких виокремлено: теоретико-методологічний – змістовий – 

організаційно-методичний – діагностично-результативний. Суб’єктом 

підготовки є особистість – майбутній вчитель фізики, формування готовності 

якого до організації інноваційної діяльності учнів здійснюється під впливом 

визначених дисертантом організаційно-методичних умов. Структура готовності 

відповідного типу діяльності поєднує психологічний, теоретичний та 

практичний складники, для кожного з них визначено критерії та показники 

сформованості за низьким, достатнім та високим рівнями. У повному обсязі своє 

віддзеркалення дана модель знаходить у Проекті стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 014 «Середня освіта» предметної спеціальності 014.08 «Середня 

освіта (Фізика)» та в освітніх програмах цієї спеціальності низки закладів вищої 

освіти України. Слід відзначити, що дисертаційне дослідження містить 

нестандартні методичні аспекти впливу на процес підготовки майбутніх фахівців 

з боку освітнього середовища в умовах організації їхньої квазіпрофесійної 

діяльності. Це сприяє формуванню позитивної мотивації та досвіду організації 

власної професійної діяльності, психологічній адаптації до ролі вчителя фізики. 

Саме авторська концептуальна модель дозволила модернізувати зміст, форми і 

методи навчання фізики як вагомих складників підготовки майбутнього вчителя 

фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі. 

Дисертація А.М. Андрєєва складається з анотації, вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел з теми дисертації та додатків.  

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи підготовки 

майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у 

навчальному процесі» – містяться отримані результати аналізу та узагальнення 

опрацьованої наукової, психолого-педагогічної, методичної та спеціальної 

літератури з проблем формування готовності майбутнього вчителя фізики до 

організації інноваційної діяльності учнів. З погляду сучасних тенденцій розвитку 

педагогічної науки та психолого-педагогічних умов організації навчальної 

діяльності з’ясовано та конкретизовано понятійно-категоріальний апарат 

дисертації щодо визначення базових дефініцій «інновація», «інноваційна 

діяльність», «інноваційна педагогічна діяльність», «готовність» в контексті 

предмету дослідження. Показано, що завдання підготовки майбутніх учителів 

фізики до організації інноваційної діяльності учнів, як різновиду їхньої 

навчально-пізнавальної діяльності, зводиться до розроблення, теоретичного та 

експериментального дослідження і практичного впровадження в освітній процес 



5 

школи, у діяльність наукової лабораторії, підприємства певної новини (продукту 

або способу), що має корисний ефект. До актуальних напрямів такої діяльності 

віднесено: вивчення фізичних основ енергозбереження, захист навколишнього 

середовища, освоєння світового океану, застосування інформаційних технологій, 

дотримання параметрів середовища перебування людини в необхідних для 

життєдіяльності межах, залучення через дослідницькі центри закладів вищої 

освіти студентів і слухачів до участі в реалізації інноваційних проектів з метою 

формування інноваційного мислення, розвитку творчого потенціалу та 

позитивного ставлення до інновацій.  

Дисертант послідовно доводить, що готовність майбутнього вчителя фізики 

до організації інноваційної діяльності учнів є інтегративною якістю особистості 

вчителя, що виявляється у спрямованості на інноваційний характер його 

професійної діяльності, у здатності використовувати й розробляти технології, 

методи й засоби навчання, що сприяють активізації інноваційної діяльності учнів 

у навчанні фізики, а також здатності створювати сприятливі умови для організації 

такого типу діяльності. Інноваційну діяльність учнів автор відносить до категорії 

творчої діяльності, відокремлює та характеризує її особистісний (мотивація, 

здібності, креативність) та процесуальний (мета, завдання, способи здійснення та 

результат) аспекти. Узагальнює за трьома основними групами вимоги до вчителя 

фізики щодо організації інноваційної діяльності учнів: 1) особистісні якості 

вчителя, що виявляються в його здатності до творчого мислення; висока 

мотивація досягнення результатів у майбутній професійній діяльності; бажання 

брати участь у розробленні, реалізації та поширенні інновацій у професійній 

діяльності; 2) теоретичні та методичні знання (змістових етапів інноваційної 

діяльності з урахуванням її навчального аспекту; основних методів пошуку 

розв’язків винахідницьких задач; фундаментальні фізико-математичні знання з 

усвідомленням можливості їхнього практичного застосування; основ 

інтелектуальної власності (зокрема, правил патентування); методів активізації 

інноваційної діяльності учнів); 3) здатність до практичних дій (використовувати 

знання фізичної теорії у практичній діяльності; оцінювати ефективність 

запропонованих учнями інноваційних рішень), досвіту управління цією 

діяльністю (оформлення заявок на корисні моделі та винаходи; апробації та 

впровадження власних інноваційних рішень); здатність до створення власних 

методів і засобів, спрямованих на активізацію інноваційної діяльності учнів та 

керування роботою учня (або групою учнів) на кожному з етапів такої діяльності. 

Порівняльний аналіз різних класифікацій структури готовності в контексті 

предмету дослідження дозволив авторові виокремити три складники готовність 

майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів, з-поміж 

яких такі: мотиваційно-ціннісний (особистісні якості, що визначають ціннісне 

ставлення до професійної діяльності та налаштованість на запровадження 

інноваційної складової у власній професійній діяльності, а також навчальній 

діяльності учнів); когнітивний (теоретичні і методичні знання, необхідні для 

розроблення й впровадження інноваційних технологій щодо організації 

інноваційної діяльності учнів з фізики); діяльнісно-творчий (здатність до 

практичних дій, навички використання різних джерел інформації). 
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Розглядаючи проблему стандартизації в освіті в контексті підготовки 

майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, автором 

дисертації з’ясовано, що в переліку компетентностей та програмних результатах 

навчання відсутні складники, які мали б забезпечити формування готовності 

майбутнього вчителя фізики до цієї діяльності, у тому числі виявлена відсутність 

теоретичного та навчально-методичного забезпечення відповідної підготовки. 

У другому розділі дисертаційного дослідження – «Концептуальні засади 

підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної 

діяльності учнів у навчальному процесі» – розроблено та теоретично 

обґрунтовано концепцію та модель підготовки майбутніх учителів фізики до 

організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі. Розділ умовно 

можна розділити на три частини: методологічну – обґрунтування вибору 

методологічних засад та їхнього втілення в моделі підготовки майбутніх 

учителів фізики до організації інноваційної діяльності; теоретичну – 

узагальнення результатів досліджень науковців, які займалися розв’язанням 

споріднених проблем підготовки вчителя до інноваційної педагогічної діяльності, 

зокрема, до розвитку творчої діяльності учнів у навчанні фізики; практичну – 

розроблення концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізики до 

організації інноваційної діяльності учнів. Відзначимо, що і методологічна, і 

теоретична, і практична частини цього розділу мають надійну наукову 

психолого-педагогічну основу, представлену в першому розділі дисертації.  

Зазначимо, що досить ґрунтовно описано методологічний концепт 

підготовки майбутніх учителів фізики, який покладається на оригінальне 

розуміння Е. Г. Юдіним категорії діяльності, за такими методологічними 

рівнями: філософському – філософські положення про діяльність як спосіб 

людського буття, про особистість як суб’єкт діяльності й взаємовідносин; 

філософські аспекти творчості та формування творчого потенціалу особистості; 

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; конкретно-науковому – контекстний, діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно орієнтований, акмеологічний, аксіологічний 

підходи 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; технологічному – методи дослідження 

підготовки майбутніх учителів фізики, а також методи оцінювання рівнів 

сформованості їхньої готовності до організації інноваційної діяльності учнів. 

Привертає увагу провідна ідея концепції реалізації двокомпонентної 

системи підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної 

діяльності учнів. За авторським задумом, перший (навчальний) її компонент 

віддзеркалює цілеспрямовану навчальну діяльність студента в контексті 

формування готовності до організації інноваційної діяльності учнів, другий 
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(професійний) – квазіпрофесійну діяльність майбутнього вчителя, під час якої 

він є організатором інноваційної діяльності учнів. Пропонується використання 

трирівневої структури підготовки майбутніх вчителів фізики, що створює 

умови для: теоретичної підготовки студентів (перший рівень) з основ 

інноватики та інноваційної діяльності, основ охорони інтелектуальної 

власності, методів і прийомів активізації інноваційної діяльності учнів; набуття 

ними практичних умінь та досвіду здійснення власної інноваційної діяльності 

(другий рівень); формування особистого досвіду організації інноваційної 

діяльності учнів у навчанні фізики (третій рівень). Використання зазначених 

рівнів підготовки забезпечує цілісність та наскрізність процесу формування 

готовності майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності 

учнів. Професійна підготовка вчителя фізики позиціонується автором як 

безперервний процес, що забезпечується оновленням змісту підготовки, форм, 

методів і засобів навчання фізики, з урахуванням впливу з боку освітнього 

середовища. Наголошується на потребі підвищення ролі самостійної роботи 

студентів в освітньому процесі шляхом їхнього залучення до власної науково-

дослідної діяльності та до керівництва науково-дослідною роботою учнів для 

участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, що уможливлює набуття 

досвіду організації інноваційної діяльності учнів з фізики. 

Концептуальна модель підготовки має характерні для педагогічних систем 

структурні складники, з-поміж яких автором виокремлено: теоретико-

методологічний, змістовий, організаційно-методичний та діагностично-

результативний, схарактеризовано зміст та функції кожного з них. Для 

забезпечення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики до організації 

інноваційної діяльності учнів визначено комплекс організаційно-методичних 

умов. Визначено показники сформованості психологічного, теоретичного та 

практичного критеріїв сформованості готовності майбутнього вчителя фізики 

до організації інноваційної діяльності учнів, методику оцінювання низького, 

достатнього та високого рівнів сформованості цієї готовності, що включає 

стандартизований та авторський діагностичний інструментарій.  

У третьому розділі – «Організаційно-методичні засади підготовки 

майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів у 

навчальному процесі» – розкрито засади першого (навчального) компоненту 

авторської двокомпонентної системи підготовки майбутніх учителів фізики до 

організації інноваційної діяльності учнів, що пов’язаний з цілеспрямованою 

навчальною діяльністю студентів у контексті формування готовності до 

організації інноваційної діяльності учнів. Схарактеризовано та конкретизовано 

методи і прийоми теоретичної підготовки, з-поміж яких виокремлено: задачний 

метод; метод проблемних ситуацій в контексті реалізації задачного методу; 

наведено приклади реалізації запропонованих методів та прийомів, зміст яких 

пов’язаний з фізичними основами енергозбереження, як одного з актуальних 

напрямів інноваційної діяльності в навчанні фізики. Наведені приклади 

розкривають окремі змістові елементи теоретичного матеріалу та структуровані 

у вигляді проблемних ситуацій, фізичних задач, виконання їхнього розв’язку та 

аналізу отриманих результатів. Наголошується на значущості задачного методу 

для організації самостійної теоретичної підготовки студентів, спрямованої на 
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усвідомлене засвоєння ними теоретичного матеріалу з актуальних фізико-

технічних проблем, розв’язання яких можливе у практичній площині шкільних 

умов під час провадження інноваційної діяльності учнів із фізики. Привертає 

увагу обґрунтована думка автора про доцільність посилення інноваційного 

складника навчальної діяльності студентів під час лабораторних занять та 

набуття практичних умінь і формування досвіду здійснення інноваційної 

діяльності. Беззаперечним є твердження про те, що навчальний фізичний 

експеримент є вагомим складником професійної підготовки майбутнього 

вчителя фізики оскільки одночасно виконує функцію як методу навчального 

пізнання, так і засобу навчання. З цього погляду наголошується, що така форма 

організації експериментаторської діяльності студентів як розроблення та 

виконання лабораторних робіт (експериментальних завдань) є доцільною в 

межах лабораторного фізичного практикуму курсів «Загальна фізика», «Теорія і 

методика навчання фізики», «Сучасні дидактичні засоби навчання» тощо. Це 

сприяє залученню студентів до продуктивної діяльності, що може мати ознаки 

інноваційної. Автором дисертації удосконалює структуру та зміст 

лабораторних робіт. Елементом новизни є введення до базових 

експериментальних завдань варіативного складника, представленого системою 

завдань творчого характеру, до яких віднесено: експериментальні, 

винахідницькі та конструкторські задачі, що покликані спрямовувати студентів 

до самостійної творчої діяльності та враховують різні інтереси і нахили тих, хто 

навчається. У дослідженні обґрунтовано доцільність виокремлення чотирьох 

етапів виконання лабораторної роботи: підготовчого (постановка завдання, 

перевірка рівня підготовленості студентів до виконання роботи); безпосереднє 

виконання експерименту (складання експериментальної установки, проведення 

дослідів, прямих вимірювань); обробку експериментальних даних (обчислення 

значень шуканих величин та оцінка їх похибок, побудова графіків залежностей 

фізичних величин, оформлення звіту про роботу з відповідними висновками); 

виконання додаткових творчих завдань (цікавих експериментальних завдань, 

експериментальних, винахідницьких або конструкторських задач). Останній 

етап є новацією в організації експериментаторської діяльності майбутніх 

учителів фізики. Розв’язуючи додаткові творчі завдання, студенти відкривають 

для себе їхні можливі розв’язки, набувають досвіду здійснення самостійної 

пошукової діяльності. Система додаткових експериментальних задач сповна 

представлена в авторському навчальному посібнику «Фізика. Лабораторні 

роботи з творчими завданнями», впровадженому в освітній процес підготовки 

майбутніх учителів фізики. Водночас наголошується на доцільності організації 

квазіпрофесійної діяльності студентів, зокрема їхнього залучення до 

керівництва науковими робітами учнів зі створення інноваційного продукту та 

отримання ними патентів на винаходи. У дисертації наведено кілька прикладів 

реалізації таких проектів («Рідинна самоцентруюча опора», патент України № 

82979; «Демонстраційний магазин опорів», патент України № 44726). 

Ключовим щодо окреслення концептуальних ліній інноваційного науково-

дослідницького пошуку дисертанта є проаналізовані, обґрунтовані, розроблені та 

впорядковані теоретико-методологічні засади активізації інноваційного пошуку 

майбутніх учителів фізики в освітньому процесі, що забезпечують: 1) розвиток 
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вмінь студентів виявляти фізико-технічні проблеми і обирати тему творчої 

роботи з вивчення систем: створених людиною (сучасний рівень техніки), 

природних і науково-фантастичних через виокремлення в них корисних 

властивостей для розв’язання проблеми; 2) формування в студентів уміння 

проводити теоретичні та експериментальні дослідження (за етапами створення 

інноваційного продукту як циклу простіших і логічно взаємопов’язаних 

фізичних задач, які є окремими кроками розв’язання більш складної технічної 

проблеми); 3) набуття студентами досвіду щодо розроблення, виготовлення та 

дослідження діючих моделей, зокрема на лабораторних заняттях з дисциплін 

циклу професійної підготовки та під час позааудиторної діяльності, виконання 

завдань із конструювання та виготовлення нескладних пристроїв, що сприяє 

усвідомленому засвоєнню студентами знань політехнічного характеру, набуттю 

ними досвіду конструкторської діяльності, створенню умов для прояву творчої 

ініціативи. Наведено приклади практичної реалізації цих засад, зокрема: 

а) виявлення та розв’язання фізико-технічних проблем шляхом удосконалення 

наявних технічних систем за критеріями: користь, економічний і соціальний 

ефект; принципова можливість існування розв’язку проблеми; б) природа як 

джерело технічних ідей на прикладі інноваційного продукту «Анемометр» 

(патент України № 43782); в) науково-фантастичні твори як джерела виявлення 

фізико-технічних проблем на прикладі задачі «Фільтр». 

Вагомість комплексного використання різних видів навчального фізичного 

експерименту в умовах впровадження інформаційних технологій навчання 

обґрунтовано з позицій доцільності ознайомлення майбутніх учителів фізики з 

комп’ютерною програмою Soundcard Scope та апаратно-програмним 

комплексом Arduino, які дозволяють автоматизувати фізичний експеримент та 

сприяють активізації пізнавальної інноваційної діяльності студентів, 

ураховуючи їхніх інтереси, нахили та здібності. 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 структуровано за організаційно-

змістовим, процесуальним та мотиваційним компонентами, схарактеризовано 

сутність кожного з них. Наведено приклади практичної реалізації конкретних 

лабораторних робіт із елементами змішаного навчання з використанням 

елементів віртуального освітнього середовища, реалізованого за допомогою 

відкритих освітніх платформ (зокрема, MOODLE), а також інтернет-сторінок 

(сайтів) викладача. 

У четвертому розділі – «Технологія організації квазіпрофесійної 

діяльності майбутніх учителів фізики щодо залучення учнів до 

інноваційної діяльності» – розв’язано завдання дослідження з розроблення 

технології організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики 

щодо залучення учнів до інноваційної діяльності в навчальному процесі, що 

віддзеркалює другий (професійний) компонент авторської двокомпонентної 

системи такої підготовки. У дисертації поняття «квазіпрофесійна діяльність» 

майбутніх учителів фізики віднесено до категорії освітньої діяльності і містить 

два складники: навчальний (реалізується в умовах професійної підготовки 
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студента) та професійний (відбувається в умовах, наближених до реальної 

професійної діяльності) у схемі реалізації педагогічної взаємодії двосуб’єктної 

дидактики: «викладач ↔ студент», «студент ↔ студент», «студент ↔ учень», в 

процесі якої студенти мають змогу проявляти себе як організатори інноваційної 

діяльності учнів. Окреслено функції вчителя на основних етапах інноваційної 

діяльності учнів з фізики, з-поміж яких виокремлено та схарактеризовано: 

мотиваційну та організаційну – на етапах: вибору актуальної теми для 

майбутньої розробки; формулювання технічного завдання; організаційну, 

когнітивну, дослідницьку – 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, що представлено на прикладі хвильової 

енергетичної установки; експериментального дослідження діючої моделі; 

вивчення патентоспроможності розробки та отримання охоронних документів 

(зокрема, патенту на корисну модель або винахід); мотиваційну, організаційну, 

комунікаційну – 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. Крім того, автором визначено 

умови, що забезпечують ефективність такої квазіпрофесійної діяльності.  

Привертають увагу розкриті автором дидактичні можливості використання 

в процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізики навчально-

наукової лабораторії енергоефективності та енергозбереження як окремий 

структурний підрозділ ЗНУ – полігону для організації квазіпрофесійної 

діяльності майбутніх учителів із залучення учнів до інноваційної діяльності в 

галузі фізичних основ енергозбереження. Описано переваги цього навчального 

середовища для науково-дослідної діяльності студентів у сфері фізичних основ 

енергозбереження та розроблення методичного забезпечення для організації 

учнівської інноваційної діяльності у цій сфері. Обґрунтована доцільність 

організації та провадження учнівської інноваційної діяльності на базі закладів 

позашкільної освіти, зокрема гурткової роботи на заняттях МАН України. 

Визначено змістові лінії формування такого типу діяльності, до яких віднесено: 

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, що 

представлено авторською навчальною програмою «Теорія розв’язання 

винахідницьких задач». 

До окремого виду квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики 

віднесено підготовку учнів до участі у всеукраїнських та міжнародних фізико-

технічних конкурсах, що створює сприятливі умови для набуття студентами 

досвіду організації учнівської інноваційної діяльності. Наведено результати 

практичної реалізації такої позаурочної роботи з фізики на прикладі організації 

за участю автора: Обласного конкурсу юних фізиків для учнів закладів 

професійно-технічної освіти (Запорізька область) та Міського конкурсу 

творчих робіт з удосконалення фізичного демонстраційного експерименту 

(м. Запоріжжя). Розроблено та упроваджено в процес організації 
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квазіпрофесійної діяльності студентів низку інноваційних продуктів у якості 

дидактичних засобів для постановки та виконання навчального 

демонстраційного експерименту, теоретичних та експериментальних задач; 

проведення досліджень навчальних моделей, що ґрунтуються на інноваційних 

рішеннях, у тому числі розроблено та впроваджено в професійну підготовку 

майбутніх учителів фізики та процес навчання фізики учнів низку авторських 

інноваційних освітніх продуктів. 

У п’ятому розділі дисертації – «Експериментальна перевірка 

результатів дослідження» – описані етапи організації та методика проведення 

педагогічного експерименту. Тривалість, масовість і масштабність 

педагогічного експерименту, його багатоплановість, різноманітність і 

цілеспрямованість, ретельність обробки результатів дали змогу автору 

дисертаційного дослідження обрати оптимальний, як на наш погляд, шлях 

реалізації робочої гіпотези, теоретико-методологічної та методичної концепції і 

раціонального вирішення завдань дослідження. Дисертант продемонстрував 

високий рівень володіння методами статистичної обробки результатів 

дослідження. Для виваженої оцінки запропонованих завдань педагогічного 

експерименту в якості учасників було залучено 210 майбутніх учителів фізики 

чотирьох закладів вищої освіти України, 126 учителів та 87 учнів закладів 

загальної середньої освіти м. Запоріжжя та Запорізької області. Статистичний 

аналіз результатів дослідження здійснювався із застосуванням критерію 

Пірсона ( 2 ) (для мотиваційно-ціннісного та діяльнісно-творчого компонентів 

готовності) і критерію Вілкоксона–Манна–Уїтні (для когнітивного компонента 

готовності), виявив на завершальному етапі експерименту значущі відмінності 

в рівнях сформованості у студентів контрольної та експериментальної груп як 

окремих компонентів готовності, так і готовності загалом. Проведені 

статистичні розрахунки засвідчили ефективність концептуальної моделі та 

підтвердили справедливість загальної гіпотези дослідження.  

Як висновки до розділів, так і загальні висновки з належною повнотою 

віддзеркалюють якість і значущість отриманих дисертантом результатів, їхню 

новизну та зорієнтованість на майбутні розробки.  

Дослідження варто продовжити в аспекті вивчення особливостей 

дистанційної форми управління інноваційною діяльністю студентів у процесі 

їхньої професійної підготовки та учнів у системі позаурочної роботи з фізики, 

вироблення методології забезпечення активності, дієвості та результативності 

підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації інноваційної 

діяльності учнів; розроблення інтеграційних технологій організації 

інноваційної діяльності учнів з урахуванням міжпредметних зв’язків фізики, 

інформатики, хімії, біології, екології тощо.  

Додатки виступають логічним доповненням або ж ілюстрацією окремих 

положень дисертаційного дослідження; вони органічно пов’язані зі змістом 

роботи, доповнюють та розширюють її.  

З огляду на викладене, констатуємо, що є підстави класифікувати 

дисертацію Андрєєва Андрія Миколайовича як завершене, самостійне 

дослідження, що містить нові наукові положення, має теоретичну та практичну 

значущість для теорії і методик професійної освіти. 
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Оцінюючи загалом позитивно докторську дисертацію А.М. Андрєєва, 

відзначимо окремі недоліки: 

1. У роботі не дуже вдалим видається повторення означення поняття 

«інноваційна діяльність учнів у навчанні фізики» у частині висвітлення 

результатів аналізу думок науковців в контексті предмета дослідження (с. 58–

59) та у підсумках до розділу (с. 62–63).  

2. Більшість положень дисертаційного дослідження виважені і мають міцне 

методологічне і психолого-педагогічне підґрунтя. Проте у дисертації допущено 

поверхове подання деяких понять без належного обґрунтування. Зокрема, до таких 

понять відносяться «інформаційно-телекомунікаційні», «інформаційно-

комунікаційні», «інформаційні» та «комунікаційні» технології навчання. 

3. На наш погляд, дослідження тільки виграло б, якби було обґрунтовано, які 

саме особливості (типи) цілеспрямованої навчальної діяльності, як 

загальновизнаної психолого-дидактичної категорії, автором дослідження 

використані як провідні і визначальні в побудові пропонованої ним концепції. 

4. Вважаємо за потрібне звернути увагу на той факт, що навчальними 

планами підготовки майбутнього вчителя фізики спеціальності 014 «Середня 

освіта» предметної спеціальності 014.08 «Середня освіта (Фізика)» в цикл 

дисциплін професійної підготовки, поряд з курсами загальної фізики та 

методики навчання фізики присутній ще й курс теоретичної фізики. Доцільно, 

на нашу думку, у структурі готовності майбутнього вчителя фізики до 

організації інноваційної діяльності учнів врахувати складники, пов’язані із 

формування їхньої здатності до теоретичних узагальнень під час розв’язування 

винахідницьких задач. 

5. У тексті дисертації мають місце окремі граматичні помилки та 

стилістичні порушення. Зокрема не можна погодитись з використання терміну 

«експериментальна діяльність». Адже «експериментальний» – це той, що 

використовується для експерименту (наприклад, експериментальний зразок). 

Використовує цей експериментальний зразок експериментатор, відповідно з 

іменником «експериментатор» співвідноситься прикметник 

«експериментаторський», отже, діяльність є експериментаторською. А також не 

можна погодитись із ототожненням у деяких формулюваннях речень особового 

займенника «їх» із присвійним займенником «їхніх». 

Перелічені недоліки дисертаційного дослідження не є принциповими, 

стосуються, в основному, оформлення результатів дослідження, не 

применшують теоретичної і практичної значущості та не впливають на загальну 

високу позитивну оцінку докторської дисертації в цілому. 

Вірогідність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Вірогідність одержаних автором наукових результатів не викликає сумніву, 

оскільки вони адекватно віддзеркалюють сутність та сформульовані завдання 

дослідження, які досягнуто завдяки системному використанню комплексу 

взаємопов’язаних дослідницьких методів і ґрунтовній джерельній базі. 

Висновки загалом відповідають меті та завданням дослідження. 

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювались на 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях. 




