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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У Національній доктрині розвитку освіти України в 

ХХІ столітті (2002), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року (2013), Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017) 

зазначено, що освіта є запорукою суспільного прогресу та основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її 

успішної соціалізації й економічного добробуту. Результативність цих процесів 

зумовлюється не зовнішнім стимулюванням членів суспільства до засвоєння знань 

та вмінь, а внутрішнім покликом оновлювати особистий інтелектуальний потенціал 

шляхом самостійної пізнавальної й ефективної професійної діяльності в сучасному 

динамічному світі. 

Орієнтованість старшокласників на самостійну пізнавальну діяльність та її 

практичну реалізацію корелює як з бажанням педагогів організовувати таким чином 

діяльність учнів, виявляти, підтримувати, розвивати, розширювати їхні пізнавальні 

інтереси, так і з готовністю до організації самостійної пізнавальної діяльності в 

старшій школі. 

Аналіз наукових джерел свідчить про дослідженість науковцями різних 

аспектів феномену «готовність» стосовно майбутніх учителів фізики (формування 

професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до 

організації самостійної пізнавальної діяльності школярів (Г. Ковтонюк)) та вчителів-

практиків (формування готовності вчителя фізики до проектування навчального 

процесу в системі післядипломної освіти (Т. Гончаренко); готовність учителя-

практика до інноваційної діяльності (О. Мариновська); формування готовності 

вчителів природничих дисциплін до організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів загальноосвітньої школи (Д. Біда); готовність учителя до організації 

різноманітних форм навчально-пізнавальної діяльності (Б. Дяченко, М. Солдатенко, 

Є. Ульяновська та ін.)). 

Питання, дотичні до проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників, проаналізовані науковцями, зокрема: загальні питання щодо 

організації самостійної пізнавальної діяльності учнів (С. Генкал, С. Каяліна, 

Г. Ломакіна, П. Підкасистий, В. Тюріна та ін.); педагогічне проектування засобів 

управління навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників (В. Костіна); 

формування пізнавальної активності старшокласників засобами імітаційно-

дидактичної гри в процесі навчання історії (О. Лоштун); управління (Л. Калініна, 

Г. Луценко, Т. Мієр та ін.), управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів 

(П. Атаманчук, Л. Ричкова, В. Ястребова та ін.) тощо. 

Різноаспектного розгляду набула проблема моделювання в педагогіці, зокрема: 

здійснення педагогічного моделювання (Т. Ващик, Г. Бойченко, М. Мартинюк, 

В. Міхеєв, М. Можарова, О. Дахин, М. Панфілов, О. Пірогова, І. Сергієнко та ін.); 

побудова педагогічної моделі (О. Безлюдний, П. Гусак, І. Липський, В. Пікельна, 

О. Савченко, Н. Салміна, С. Совгіра, В. Сиротюк та ін.); використання моделювання 

у підготовці та перепідготовці вчителів фізики (О. Іваницький, С. Каплун, 

Н. Сосницька, В. Сумський та ін.). 

У наукових роботах (П. Афанасьєв, М. Галатюк, Ю. Галатюк, Л. Калапуша, 

Ю. Коварський, Ю. Сауров, В. Фоменко, Д. Шодієв та ін.) охарактеризовано 
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використання навчальних моделей; застосування комп’ютерного моделювання з 

метою розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів (А. Сільвейстр, 

Ю. Єчкало, Г. Скрипка та ін.), проведення навчального експерименту з фізики 

(С. Величко, М. Головко, О. Желюк, Ю. Жук, О. Мартинюк та ін.); висвітлено 

питання модельних демонстрацій (О. Вернік, М. Дудік, С. Кулагін, В. Угаров та ін.) 

та моделювання фізичних процесів (О. Бугайов, В. Заболотний, О. Іваницький, 

Г. Кобель, В. Коваль, В. Муляр, М. Садовий, В. Сумський, А. Федонюк та ін.); 

розв’язування задач (С. Гончаренко, Є. Коршак, О. Ларічев та ін.); задачних ситуацій 

(О. Барінова); комп’ютерно-орієнтованих лабораторних робіт (І. Теплицький, 

С. Семеріков та ін.). 

Аналіз напрацювань науковців засвідчив, що проблема розвитку готовності 

вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання не набула цілісного й ґрунтовного розкриття та практичної 

реалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти. 

На основі вивчення й узагальнення теоретичних та практичних аспектів 

розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання виявлено суперечності, які 

потребують вирішення, зокрема між: 

 зростанням вимог суспільства до професійної діяльності вчителів фізики та 

реальним станом їхньої професійної готовності; 

 необхідністю організації самостійної пізнавальної діяльності учнів засобами 

моделювання та переважною неготовністю вчителів до цілеспрямованого 

застосування різних видів моделювання з цією метою; 

 потребою підвищення ефективності самостійної пізнавальної діяльності 

учнів та недостатньою розробленістю науково-методичного та кадрового 

забезпечення цього процесу. 

Актуальність проблеми, наявні суперечності, необхідність та можливість їх 

подолання зумовили вибір теми дослідження ‒ «Розвиток готовності вчителів 

фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота здійснена відповідно до програми науково-дослідницької роботи 

«Дидактичні функції методів фізичної науки» кафедри загальної фізики та методики 

викладання фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (державний номер реєстрації 0114U003913). Тему дисертації затверджено 

рішенням ученої ради Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (протокол № 2 від 25.09.2014 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 8 від 25.11.2014 р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

модель розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що готовність учителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання набуватиме розвитку в разі апробації моделі, експериментальну 
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перевірку якої буде здійснено поетапно (підготовчий, відтворювально-творчий, 

конструктивно-творчий етапи) на засадах реалізації таких педагогічних умов: 

розробки спецкурсу «Теорія і практика розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання» як основи складання вчителями фізики програми індивідуальної 

освітньої траєкторії власного розвитку; мотивації вчителів фізики до оволодіння 

знаннями та вміннями організовувати самостійну пізнавальну діяльність 

старшокласників з використанням моделювання; цілеспрямованого вправляння 

вчителів фізики у виконанні дій-складників організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання. 

Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в наукових джерелах; 

розкрити зміст і уточнити сутність ключових понять дослідження. 

2. Визначити компоненти, уточнити критерії, показники та рівні готовності 

вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання. 

3. Здійснити діагностику готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. 

4. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників. 

Предмет дослідження – модель розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання. 

У роботі використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз 

філософських, психологічних, педагогічних наукових джерел, дисертаційних робіт; 

аналіз досвіду роботи вчителів, його систематизація та узагальнення для вивчення та 

комплексного розв’язання поставленої проблеми; емпіричні – анкетування, бесіда, 

педагогічне спостереження, виконання діагностичних завдань, педагогічний 

експеримент (констатувальний і формувальний) для виявлення стану готовності 

вчителів до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання та апробації структурно-функціональної моделі з метою 

визначення її ефективності; статистичні – обробка і порівняння результатів 

кількісного та якісного аналізу даних педагогічного експерименту для перевірки 

його достовірності. 

Експериментальна база дослідження. Експеримент проводився на базі 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, 

комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної 

освіти», Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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імені К. Д. Ушинського. До участі в педагогічному експерименті залучено 

720 вчителів фізики з різних шкіл України, 7 працівників закладів післядипломної 

педагогічної освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше обґрунтовано структурно-функціональну модель, що охоплює такі 

блоки: теоретичний (мета, підходи, принципи), організаційний (етапи впровадження 

моделі, педагогічні умови), методичний (форми організації процесу навчання; 

методи, засоби моделювання; зміст; супровідні методичні матеріали); блок 

субмоделей (субмодель організації навчання вчителів фізики в закладах 

післядипломної педагогічної освіти, субмодель організації самостійної пізнавальної 

діяльності учнів у старшій школі) та результативний блок (компоненти та рівні 

готовності, результат як перехід на вищий рівень готовності); визначено компоненти 

готовності (полімотиваційний, цілепокладальний, змістовий, виконавський та 

рефлексивний); 

уточнено поняття «самостійна пізнавальна діяльність учнів», «навчальне 

моделювання», «готовність учителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання», критерії 

(мотиваційно-ціннісний, цільовий, знаннєвий, операційний, рефлексивно-оцінний), 

їх показники та рівні (початковий, середній, високий) готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання; 

удосконалено організацію самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання на основі застосування циклу управління 

(планування, організація, керування, контроль, регулювання, координація); 

подальшого розвитку набули ідеї використання різних засобів моделювання з 

метою організації вчителями фізики самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та 

впровадженні навчально-методичного забезпечення процесу організації вчителями 

фізики самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання 

у навчально-виховний процес інституту післядипломної педагогічної освіти 

(методики діагностування рівнів готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання; 

спецкурсу «Теорія і практика розвитку готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності учнів засобами моделювання», супровідних 

методичних матеріалів, систематизованих у посібнику «Теорія і практика розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання»; матриці організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання на засадах циклу 

управління). 

Результати дослідження можуть бути використані укладачами навчальних 

програм, авторами підручників і посібників для старшої школи, науково-

педагогічними працівниками післядипломної педагогічної освіти. У практичній 

діяльності напрацюваннями можуть послуговуватися вчителі фізики, викладачі й 

студенти педагогічних навчальних закладів, викладачі закладів післядипломної 
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педагогічної освіти та слухачі курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01-16/1460 від 

22.12.2016 р.), комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (довідка № 1206 від 23.12.2016 р.), комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (довідка № 570 від 26.12.2016 р.), Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області (довідка № 2/4-1065 від 26.12.2016 р.), 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 806/02-13 від 

28.12.2016 р.), комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія 

неперервної освіти» (довідка № 01/21-979 від 28.12.2016 р.), Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

(довідка № 10/1-12/1028 від 29.12.2016 р.). 

Особистий внесок автора. У статті «Інтеграція знань з фізики при вивченні 

коливальних процесів» (у співавторстві з Ю. Орищином (2015)) здобувачем 

представлено авторський підхід до опрацювання фізики коливань засобами 

моделювання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження обговорено на науково-практичних конференціях, семінарах, 

педагогічних читаннях різного рівня: міжнародних ‒ «Засоби і технології сучасного 

навчального середовища» (Кіровоград, 2007), «Дидактичні механізми дієвого 

формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних 

спеціальностей» (Кам’янець-Подільський, 2016); всеукраїнських ‒ «Управління 

процесом підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах 

реформи освіти» (Київ, 2003), «Моделювання у навчальному процесі з фізики» 

(Луцьк, 2010), «Шляхи реалізації Державної цільової соціальної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на регіональному 

рівні» (Харків, 2012), «Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних 

педагогічних технологій» (Луцьк, 2012), «Чернігівські методичні читання з фізики» 

(Чернігів, 2012), «Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін 

до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів» (Луцьк, 2015); 

«Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій» 

(Луцьк, 2016), «Природнича освіта як фундамент інноваційного розвитку країни» 

(Київ, 2016); «Інноваційні підходи в організації навчально-дослідницької діяльності 

учнів-членів МАН» (Київ, 2016); регіональних ‒ «Моделювання як засіб навчання 

фізики в старшій школі» (Луцьк, 2014); «Теоретико-методичні засади використання 

моделювання в процесі навчання фізики учнів підліткового та юнацького віку» 

(Ковель, 2015); «Педагогічне моделювання пізнавальної діяльності учнів: теорія і 

практика навчання фізики» (Луцьк, 2016); «Міжпредметні зв’язки як складова 

компетентнісно орієнтованої фізико-математичної освіти» (Колона, 2015); 

«Використання інноваційних педагогічних технологій під час вивчення фізики та 

астрономії в школі» (Ківерці, 2016); засіданнях науково-методичної ради 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (2013–2016). 
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Публікації. Основні результати дослідження викладено у 14 публікаціях 

автора (одна – у співавторстві), серед яких 8 відображають основні наукові 

результати, з них 1 – у зарубіжному періодичному фаховому виданні, 4 – апробаційного 

характеру, 2 – додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (299 найменувань, з них 2 – іноземною мовою), 11 додатків на 85 сторінках. 

Загальний обсяг роботи становить 319 сторінок, з них – 203 сторінки основного 

тексту. Робота містить 31 рисунок, 6 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет наукового 

пошуку; сформульовано гіпотезу; окреслено комплекс методів дослідження; 

розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено 

відомості про впровадження, апробацію результатів дослідження, публікації, 

структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі ‒ «Теоретичні основи готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання» ‒ охарактеризовано стан розробленості проблеми дослідження; 

розкрито зміст та уточнено сутність ключових понять дослідження; визначено 

компоненти, критерії, показники, рівні розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності засобами моделювання та 

проаналізовано актуальний стан зазначеної готовності. 

У дослідженні з’ясовано, що у вітчизняній та зарубіжній науці накопичено 

значний обсяг праць із проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників. Результати аналізу наукових джерел кола досліджуваної проблеми 

згруповано за блоками. Перший блок досліджень (І. Каган, В. Свириденко, Т. Хілл та 

ін.) характеризує зазначену проблему в контексті провідних ідей теорії пізнання 

(органічний зв’язок чуттєвого та раціонального; багатоплановість і багатовимірність 

пізнання як відносин суб’єкта і об’єкта пізнавальної діяльності; розуміння суті пізнання 

як соціально-культурної діяльності). У психологічних напрацюваннях О. Леонтьєва, 

І. Лернера, М. Савчина, І. Якиманської та ін. організацію самостійної пізнавальної 

діяльності потрактовано як: активність суб’єкта; сукупність усвідомлених дій, 

підпорядкованих меті; оволодіння знаннями про об’єкти пізнання та способи дій з 

ними; реалізованість обрання власного шляху розвитку шляхом вибору альтернативних 

форм навчання. У педагогічному доробку В. Беспалька, О. Савченко, І. Сірої, 

М. Солдатенка, А. Солодовника, В. Тюріної, В. Шарко та ін. цей вид діяльності 

представлено як один із видів наукового пізнання, у процесі якого, використовуючи 

методи пізнання, учні відкривають для себе нові знання і створюють особистий 

пізнавальний шлях. Другий блок узагальнює дослідження самостійної пізнавальної 

діяльності та її структурних елементів (С. Генкал, С. Заскалєта, П. Підкасистий, 

А. Ткаченко, Т. Шамова та ін.). Зазначену проблему висвітлено науковцями на основі 

узагальнення пізнавальних потреб, мотивів та інтересів учнів; вибору власного 

пізнавального шляху, спрямованого на створення творчого освітнього продукту.  
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Третій блок охоплює напрацювання дослідників (О. Бугайов, С. Величко, М. Галатюк, 

Ю. Галатюк, М. Головко, С. Гончаренко, М. Дудик, Ю. Жук, В. Заболотний, 

О. Іваницький, Л. Калапуша, С. Каменецький, Г. Кобель, Є. Коршак, О. Мартинюк, 

В. Муляр, М. Садовий, Ю. Сауров, В. Сумський, І. Теплицький, В. Фоменко та ін.) з 

проблем створення моделей, моделювання як методу наукового пізнання та процесу 

побудови моделі. Науковці розглядають різні типи моделей: системну (В. Штофф), 

навчальну (Л. Вішнікіна, Н. Салміна, Г. Селевко та ін.), двомірну або тримірну 

(І. Душина, В. Пятунін, О. Летягін та ін.), педагогічну (О. Дахін, І. Лепський та ін.), та 

засоби моделювання: фізичне, математичне, комп’ютерне моделювання; моделювання 

задачної ситуації та розв’язання задачі, моделювання-пригадування, моделювання-

прогнозування, моделювання лабораторної роботи та експерименту. 

На основі аналізу наукових праць дослідників уточнено зміст понять 

«самостійна пізнавальна діяльність учнів», «навчальне моделювання» та 

«готовність учителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання». 

Самостійна пізнавальна діяльність старшокласників визначена як процес 

оволодіння знаннями про об’єкти пізнання та способи дій з ними на основі 

самоуправління власними діями. Таку діяльність здійснюють учні без прямого 

керівництва і допомоги ззовні, з виявом особистої ініціативи, спрямованої на 

формулювання мети, визначення цілей і способів досягнення очікуваного 

результату; контролювання своїх дій та оцінку отриманого результату. 

Навчальне моделювання визначено як сукупність дій (моделювальні дії, 

розумові й практичні дії та операції), що здійснюють учні у процесі побудови 

навчальної моделі та її вивчення. 

Поняття «готовність учителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання» потрактовано як цілісне 

особистісне утворення, складниками якого є полімотиваційний, цілепокладальний, 

змістовий, виконавський та рефлексивний компоненти, що в сукупності 

забезпечують результативну організацію самостійної пізнавальної діяльності учнів 

із застосуванням одного або декількох засобів моделювання. Позитивна динаміка 

перерозподілу педагогів за рівнями сформованості досліджуваної готовності 

засвідчує розвиток як перехід від одного стану до іншого – якісно вищого. 

Визначено компоненти готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання (полімотиваційний, 

цілепокладальний, змістовий, виконавський, рефлексивний), уточнено критерії 

(мотиваційно-ціннісний, цільовий, знаннєвий, операційний, рефлексивно-оцінний) 

та відповідні їм показники. 

Показниками полімотиваційного компоненту визначено мотиви досягнення та 

сприяння професійній самоідентифікації вчителів фізики; цілепокладального ‒ 

вміння визначати основний очікуваний результат самостійної пізнавальної 

діяльності засобами моделювання; уміння визначати цілі діяльності як спрямування 

дій до зафіксованого в меті результату; змістового ‒ знання з організації 

навчального моделювання та з управління процесом використанням засобів 

моделювання; виконавського ‒ вміння здійснювати педагогічне моделювання, 

педагогічне управління та взаємоуправління процесом застосування вчителями 



 8 

фізики засобів моделювання у самостійній пізнавальній діяльності з дотриманням 

циклу управління; уміння розробляти відповідні методичні дії для реалізації 

старшокласниками учнівського самоуправління процесом застосування засобів 

моделювання в пізнавальній діяльності; рефлексивного ‒ вміння здійснювати 

поточну рефлексію з дотриманням циклу управління, підсумкову рефлексію для 

визначення доцільності / недоцільності переходу від педагогічного управління до 

взаємоуправління та організації учнівського самоуправління. 

Охарактеризовано рівні готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання: початковий, 

середній та високий, що визначають полімотиваційний, цілепокладальний, 

змістовий, виконавський, рефлексивний компоненти досліджуваного явища. 

Проведене опитування вчителів щодо усвідомлення ними змісту навчального 

моделювання та його можливостей у організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників, застосування з цією метою відповідних форм, методів та засобів 

показало, що переважно педагоги не готові застосовувати різні види моделювання у 

навчальному процесі, не вміють ефективно управляти самостійною пізнавальною 

діяльністю учнів. Отже, організація вчителями фізики самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників, використання для цього різних типів моделей та 

процесу моделювання здійснюється поодиноко й безсистемно. 

Для підтвердження результатів пілотажного дослідження проведено 

констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи в експериментальних і 

контрольних групах, у процесі якого визначено вихідний рівень готовності вчителів 

фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників. 

З метою визначення рівнів готовності учителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання, 

використано такі діагностичні методики: за полімотиваційним компонентом –

опитувальник мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху (за 

X. Хекхаузеном), мотивації успіху та уникнення невдачі (за А. Реан); за 

цілепокладальним, змістовим, виконавським, рефлексивним – авторські анкети, 

діагностичні завдання, бесіди, педагогічне спостереження. 

Проведена на констатувальному етапі діагностика засвідчила переважання 

середнього рівня готовності до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання за полімотиваційним (ЕГ – 69,1 %,  

КГ – 68,1 %), цілепокладальним (ЕГ – 67,2 %, КГ – 67,7 %), змістовим (ЕГ – 54,2 %, 

КГ – 54,1 %) і рефлексивним (ЕГ – 71,7 %, КГ – 70,7 %) компонентами та 

початковий рівень – за виконавським (ЕГ – 62,2 %, КГ – 61,1 %) компонентом. 

Це пояснюємо тим, що вчителі фізики демонструють нетотожний рівень 

обізнаності з різними видами моделювання та переважно залучають учнів лише до 

моделювання процесу розв’язування задачі, математичного та фізичного 

моделювання; використовують математичне моделювання як засіб організації 

самостійної пізнавальної діяльності учнів; у процесі організації самостійної 

пізнавальної діяльності учнів не вибудовують діяльність на основі циклу управління. 

Отримані результати дали можливість обґрунтувати модель розвитку 

готовності до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання. 
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У другому розділі – «Обґрунтування та запровадження моделі розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання» – обґрунтовано, візуалізовано та 

експериментально перевірено структурно-функціональну модель; проаналізовано 

результати дослідно-експериментальної роботи. 

У структурно-функціональній моделі (рис. 1) виокремлено: теоретичний блок,  

організаційний блок, методичний блок, блок субмоделей, результативний блок. У 

рамках теоретичного блоку моделі визначено: мету (розвиток готовності вчителів 

фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів засобами 

моделювання); основні підходи (особистісно орієнтований, компетентнісний, 

діяльнісний, системний) та принципи (науковості, наступності, міжпредметності, 

циклічності, вибору індивідуальної освітньої траєкторії, стабільності і динамічності) 

реалізації процесу розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. До організаційного 

блоку зараховано: етапи розвитку моделі готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання  

(підготовчий, відтворювально-творчий, конструктивно-творчий); педагогічні умови 

(розробка спецкурсу «Теорія і практика розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання» як основи складання вчителями фізики програми індивідуальної 

освітньої траєкторії власного розвитку; мотивація вчителів фізики до оволодіння 

знаннями та вміннями організовувати самостійну пізнавальну діяльність 

старшокласників із застосуванням моделювання; цілеспрямоване вправляння 

вчителів фізики у виконанні дій-складників організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання). Методичним блоком моделі 

об’єднано форми, методи, засоби з метою розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання для реалізації змісту спецкурсу «Теорія і практика розвитку готовності 

вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів засобами 

моделювання». У блоці субмоделей відображено суть таких взаємозалежних 

процесів, як: 1) організація фахівцями закладу післядипломної педагогічної освіти 

процесу навчання вчителів фізики, орієнтованого на розвиток їхньої готовності до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання – перша субмодель; 2) організація вчителями фізики самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання в загальноосвітній 

школі – друга субмодель. Результативним блоком моделі конкретизовано: 

компоненти (полімотиваційний, цілепокладальний, змістовий, виконавський, 

рефлексивний), рівні готовності (початковий, середній, високий) та результат як 

перехід на вищий рівень готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. 

Впровадження експериментальної моделі розвитку готовності вчителів фізики 

до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання передбачало підготовчий, відтворювально-творчий й конструктивно-

творчий етапи. Підготовчий етап здійснено на базі закладів післядипломної освіти з 

метою теоретичної та практичної підготовки вчителів фізики щодо досліджуваної  
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель розвитку готовності 
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проблеми. На цьому етапі реалізовано першу педагогічну умову – розробку 

спецкурсу «Теорія і практика розвитку готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання» як 

основи складання вчителями фізики програми індивідуальної освітньої траєкторії 

власного розвитку. З цією метою запропоновано вибір: а) тематики лекцій та 

практичних занять; б) тематики науково-практичних семінарів, семінарів-

практикумів, вебінарів-консультацій; в) тематики самостійної пізнавальної 

діяльності; г) форм участі у звітній науково-практичній конференції (очна, 

дистанційна); д) способу апробації індивідуальних напрацювань (майстерня, 

стендова доповідь, виступ). Застосовано форми (лекція, практичні заняття та 

тематичні консультації), методи (проблемний виклад навчального матеріалу, 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний), відповідні засоби розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників. Першим етапом передбачено розробку вчителями фізики 

теоретичного і практичного складників програми індивідуальної освітньої траєкторії 

власного розвитку готовності до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання. 

На відтворювально-творчому етапі в умовах старшої школи вчителі фізики 

набували власного досвіду організації досліджуваного процесу, а на базі закладів 

післядипломної педагогічної освіти удосконалювали теоретико-практичну 

підготовку шляхом участі у науково-практичних семінарах, семінарах-практикумах, 

вебінарах-консультаціях тощо. На цьому етапі реалізовано другу педагогічну 

умову – мотивацію вчителів фізики до оволодіння знаннями та вміннями 

організовувати самостійну пізнавальну діяльність старшокласників із застосуванням 

моделювання – шляхом розкриття взаємозалежності між вмотивованістю вчителя та 

вмотивованістю учнів до організації та здійснення досліджуваного процесу. 

Зазначене забезпечено впливом на мотив досягнення для встановлення відповідності 

між діями вчителя (цілеспрямовано організовувати самостійну пізнавальну 

діяльність учнів засобами моделювання або уникати цих дій) та їх поясненням: 

1) внутрішніми факторами (готовністю до організації досліджуваного виду 

діяльності), або зовнішніми чинниками ‒ наявністю особистих дій з організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання  

(з презентацією на уроці, на уроці з продовженням у позаурочний час, у позаурочний 

час тощо); 2) несприятливими обставинами або надмірною складністю завдання, або 

своєю неготовністю дій до організації аналізованого виду діяльності (з презентацією 

на уроці, на уроці з продовженням у позаурочний час, у позаурочний час тощо). 

Зазначеному сприяли такі форми: самостійна діяльність (здійснення 

вчителями фізики професійної діяльності у старшій школі); одноденні науково-

практичні семінари й семінари-практикуми (тематично орієнтоване спілкування на 

базі закладу післядипломної педагогічної освіти) та вебінари-консультації 

(тематично зініційоване вчителями фізики дистанційне спілкування), методи (метод 

проблемного викладу матеріалу та частково-пошуковий метод) та засоби 

моделювання. 

На конструктивно-творчому етапі реалізовано третю педагогічну умову – 

цілеспрямоване вправляння вчителів фізики у виконанні дій-складників організації 
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самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання 

шляхом: 1) добору засобів моделювання з урахуванням мети організації самостійної 

пізнавальної діяльності учнів та пізнавальної проблеми, змістом якої визначено 

спосіб побудови моделі та / чи її використання; 2) доцільного використання 

декількох засобів моделювання та встановленні послідовності їх запровадження у 

процесі організації самостійної пізнавальної діяльності учнів; 3) використання 

моделювання з метою: актуалізації знань старшокласників; передбачення результатів 

майбутньої діяльності; опрацювання умови задачі (завдання); розв’язання задачі 

(завдання); 4) використання моделі, побудованої учнем, для виявлення: його 

готовності до сприймання нового навчального матеріалу; розуміння умови задачі 

(завдання) та порядку її (його) розв’язання (виконання); 5) поетапного впровадження 

педагогічного управління, взаємоуправління та учнівського самоуправління 

засобами моделювання для самостійної пізнавальної діяльності з дотриманням 

циклу управління. 

На цьому етапі проведено обласну науково-практичну-конференцію, на якій 

вчителями фізики апробовано набутий ними досвід у вигляді стендової доповіді, 

виступу чи майстерні. 

У процесі контрольного зрізу проаналізовано кількісні значення показників 

розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання, що дало змогу встановити 

відповідну динаміку (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка рівнів готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання, у % 
 

Рівні Експериментальна група Дина-

міка 

Контрольна група Дина- 

міка конст. експ. форм. експ. конст. експ. форм. експ. 

Початковий 27,2 6,5 -20,7 27,5 25,3 -2,2 

Середній 59,2 28,7 -30,5 59,1 59,8 +0,7 

Високий 13,6 64,8 +51,2 13,4 14,9 +1,5 

 

Результатами експериментальної роботи засвідчено позитивні зміни у рівнях 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання експериментальної групи: високий рівень 

збільшився на 51,2 %, середній – зменшився на 30,5 %, низький – на 20,7 %.  

У контрольній групі: високий рівень збільшився на 1,5 %, середній – на 0,7 %, 

низький – зменшився на 2,2 %. 

Для визначення математичної достовірності одержаних результатів та 

встановлення різниці між середніми значеннями рівня готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання в контрольній і експериментальній групах обчислено t-критерій 

Стьюдента. Для перевірки вірогідності одержаних результатів використано критерій 

Пірсона (хі-квадрат). 

Встановлено, що у результаті дослідно-експериментальної роботи у вчителів 

експериментальної групи виявлено вищі показники рівня готовності до організації 
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самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання,  

а відмінності в означених рівнях – не випадкові, і є наслідком реалізації структурно-

функціональної моделі та відповідних педагогічних умов. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв’язання 

проблеми розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання, що дозволило 

обґрунтувати структурно-функціональну модель реалізації цього процесу. Результати 

наукового пошуку стали підставою для низки аргументованих висновків. 

1. Проведений аналіз філософських, психологічних і педагогічних джерел із 

проблеми готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання показав, що переважно праці 

присвячені окремим питанням і напрямам організації цього процесу, зокрема: 

формуванню професійної готовності; формуванню готовності вчителів природничих 

дисциплін до організації: навчально-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої 

школи, проектування навчального процесу в системі післядипломної освіти, 

різноманітних форм навчально-пізнавальної діяльності, управління навчально-

пізнавальною діяльністю учнів, комп’ютерного моделювання, моделювання для 

проведення: комп’ютерно-орієнтованих лабораторних робіт; навчального фізичного 

експерименту; модельних демонстрацій. Проте, незважаючи на стійкий інтерес до 

зазначених вище проблем, питання розвитку готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання не набуло наукового розкриття, зокрема теоретичного обґрунтування й 

практичної розробленості в теорії і практиці сучасної вищої освіти. 

У процесі аналізу термінологічного апарату дослідження уточнено й 

конкретизовано сутність ключових понять: «самостійна пізнавальна діяльність 

учнів», «навчальне моделювання» та «готовність учителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання».  

Встановлено, що самостійна пізнавальна діяльність старшокласників – це 

процес оволодіння знаннями про об’єкти пізнання та способи дій з ними на основі 

самоуправління власними діями. Таку діяльність здійснюють учні без прямого 

керівництва і допомоги ззовні, з виявом особистої ініціативи, спрямованої на 

формулювання мети, визначення цілей і способів досягнення очікуваного 

результату; контролювання своїх дій та оцінку отриманого результату. 

Навчальне моделювання визначено як сукупність дій (моделювальні дії, 

розумові й практичні дії та операції), що здійснюють учні у процесі побудови 

навчальної моделі та її вивчення. 

Поняття «готовність учителів фізики до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання» трактовано як цілісне 

особистісне утворення, складниками якого є полімотиваційний, цілепокладальний, 

змістовий, виконавський та рефлексивний компоненти, що в сукупності 

забезпечують результативну організацію самостійної пізнавальної діяльності учнів 

із застосуванням одного або декількох засобів моделювання шляхом 

самоуправління своїми діями, здійснюваними з використанням одного або 
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декількох засобів моделювання (фізичного, математичного, комп’ютерного 

моделювання; моделювання задачної ситуації та розв’язування задачі, 

моделювання-прогнозування, моделювання-пригадування, моделювання 

лабораторної роботи та експерименту). 

2. Визначено компоненти (полімотиваційний, цілепокладальний, змістовий, 

виконавський, рефлексивний), уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, 

цільовий, знаннєвий, операційний, рефлексивно-оцінний) готовності учителів 

фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання та відповідні їм показники: полімотиваційного (мотив 

досягнення, мотив професійної самоідентифікації); цілепокладального (вміння 

визначати основний очікуваний результат самостійної пізнавальної діяльності 

засобами моделювання; уміння визначати цілі діяльності як спрямування дій до 

зафіксованого в меті результату); змістового (знання з організації навчального 

моделювання та з управління процесом використанням засобів моделювання); 

виконавського (вміння здійснювати педагогічне моделювання, педагогічне 

управління та взаємоуправління процесом застосування вчителями фізики засобів 

моделювання у самостійній пізнавальній діяльності з дотриманням циклу 

управління; уміння розробляти відповідні методичні дії для реалізації 

старшокласниками учнівського самоуправління процесом застосування засобів 

моделювання в пізнавальній діяльності); рефлексивного (вміння здійснювати 

поточну рефлексію з дотриманням циклу управління, підсумкову рефлексію для 

визначення доцільності / недоцільності переходу від педагогічного управління до 

взаємоуправління та організації учнівського самоуправління). 

На основі визначених компонентів, уточнених критеріїв та показників 

охарактеризовано рівні готовності учителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання: початковий, 

середній та високий. 

3. Здійснено діагностику готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання, що передбачала 

аналіз стану її сформованості та проведення констатувального експерименту. 

Проведений аналіз стану готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання показав, що вони 

демонструють нетотожний рівень обізнаності з різними видами моделювання та, 

переважно, залучають учнів до моделювання розв’язування задач, математичного та 

фізичного моделювання; використовують математичне моделювання як засіб 

організації самостійної пізнавальної діяльності учнів; виявляють посередню 

обізнаність щодо моделювальних дій та їх використання у процесі навчання 

старшокласників; з метою організації самостійної пізнавальної діяльності учнів не 

вибудовують діяльність на основі циклу управління. 

Констатувальний етап експерименту показав переважання середнього рівня 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання за полімотиваційним, цілепокладальним, 

змістовим, виконавським, рефлексивним компонентами у контрольних та 

експериментальних групах й незначну різницю показників між ними. 
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4. Розроблено структурно-функціональну модель розвитку готовності вчителів 

фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання, що охоплює такі блоки та їх складники: теоретичний (мета, підходи, 

принципи), організаційний (етапи впровадження моделі, педагогічні умови), 

методичний (форми організації процесу навчання; методи, засоби моделювання; 

зміст; супровідні методичні матеріали); блок субмоделей (субмодель організації 

навчання вчителів фізики в закладах післядипломної педагогічної освіти, субмодель 

організації самостійної пізнавальної діяльності учнів у старшій школі) та 

результативний блок (компоненти та рівні готовності, результат як перехід на вищий 

рівень готовності). 

Експериментальну перевірку моделі здійснено поетапно шляхом реалізації 

педагогічних умов готовності вчителів до організації самостійної пізнавальної 

діяльності старшокласників засобами моделювання. 

На підготовчому етапі реалізовано першу педагогічну умову – розробку 

спецкурсу «Теорія і практика розвитку готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання» як 

основи складання вчителями фізики програми індивідуальної освітньої траєкторії 

власного розвитку. Зазначеному сприяли такі форми: лекції, практичні заняття та 

тематичні консультації; методи: проблемний виклад навчального матеріалу, 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний; відповідні засоби розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників. 

На відтворювально-творчому етапі реалізовано другу педагогічну умову –

 мотивацію вчителів фізики до оволодіння знаннями та вміннями організовувати 

самостійну пізнавальну діяльність старшокласників із застосуванням моделювання – 

шляхом розкриття взаємозалежності між вмотивованістю вчителя та вмотивованістю 

учнів до організації та здійснення досліджуваного процесу. Застосовано форми: 

самостійна діяльність (здійснення вчителями фізики професійної діяльності у 

старшій школі); науково-практичні семінари й семінари-практикуми (тематично 

орієнтоване спілкування на базі закладу післядипломної педагогічної освіти) та 

вебінари-консультації (тематично зініційоване вчителями фізики дистанційне 

спілкування), методи (проблемного викладу матеріалу та частково-пошуковий 

метод) та засоби моделювання. 

На конструктивно-творчому етапі реалізовано третю умову – цілеспрямоване 

вправляння вчителів фізики у виконанні дій-складників організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. Здійснено: добір 

засобів моделювання, встановлено послідовність їх запровадження та поетапне 

впровадження педагогічного управління, взаємоуправління та учнівського 

самоуправління засобами моделювання для самостійної пізнавальної діяльності з 

дотриманням циклу управління. На цьому етапі проведено обласну науково-

практичну-конференцію, на якій вчителями фізики апробовано набутий ними досвід 

у вигляді стендової доповіді, виступу чи майстерні. 

Формувальний експеримент показав високий рівень досліджуваної готовності 

вчителів фізики, який становив 64,8 % в експериментальній групі та 14,9 % –  
у контрольній; середній рівень – 28,7 % в експериментальній групі і 59,8 % –  
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у контрольній, початковий – 6,5 % в експериментальній групі та 25,3 % –  
у контрольній групі. 

Результати дослідження свідчать про якісні та кількісні зміни показників 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання, що вказують на позитивну динаміку 

розвитку полімотиваційного, цілепокладального, змістового, виконавського та 

рефлексивного компонентів досліджуваної готовності. 

Узагальнюючи результати дослідження, констатуємо, що всі завдання 

повністю реалізовано, а робоча гіпотеза про те, що ефективність апробації моделі 

можна суттєво підвищити за поетапної (підготовчий, відтворювально-творчий, 

конструктивно-творчий етапи) реалізації педагогічних умов, підтвердилася. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї багатогранної 

проблеми. Подальшого вивчення потребують питання щодо запровадження 

міжпредметних зв’язків у процесі організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання. 
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АНОТАЦІЇ 

Савош В. О. Розвиток готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2017. 

У дисертації відображено результати наукового пошуку з проблеми розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання. Розкрито суть самостійної пізнавальної 
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діяльності; схарактеризовано засоби моделювання (фізичне, математичне, 

комп’ютерне моделювання; моделювання задачної ситуації та процесу розв’язання 

задачі, педагогічне моделювання, моделювання-пригадування, моделювання-

прогнозування, моделювання лабораторної роботи та моделювання-прогнозування, 

моделювання експерименту); визначено педагогічні умови реалізації досліджуваного 

педагогічного явища; компоненти, критерії, показники, характеристики 

(початкового, середнього та високого) рівнів сформованості у вчителів фізики 

досліджуваної готовності. Обґрунтовано й апробовано модель розвитку готовності 

вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 

засобами моделювання. За результатами педагогічного експерименту зафіксовано 

позитивну динаміку розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. 

Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, розвиток готовності 

вчителів фізики, самостійна пізнавальна діяльність, засоби моделювання, навчальна 

модель, педагогічні умови. 

 

Савош В. А. Развитие готовности учителей физики к организации 

самостоятельной познавательной деятельности старшеклассников средствами 

моделирования. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины. – 

Умань, 2017. 

В диссертации отражены результаты научного поиска касательно проблемы 

развития готовности учителей физики к организации самостоятельной 

познавательной деятельности старшеклассников средствами моделирования. 

Раскрыта сущность самостоятельной познавательной деятельности; 

охарактеризованы средства моделирования (физическое, математическое, 

компьютерное моделирование; моделирование задачной ситуации и процесса 

решения задачи, педагогическое моделирование, моделирование-припоминание, 

моделирование-прогнозирование, моделирования лабораторной работы и 

эксперимента), определены педагогические условия реализации исследуемого 

педагогического явления; компоненты, критерии, показатели, характеристики 

(начального, среднего и высокого) уровней сформированности в учителей физики 

исследуемой готовности. Обоснована и апробирована модель развития готовности 

учителей физики к организации самостоятельной познавательной деятельности 

старшеклассников средствами моделирования. По результатам педагогического 

эксперимента зафиксирована позитивная динамика развития готовности учителей 

физики к организации самостоятельной познавательной деятельности 

старшеклассников средствами моделирования. 

Ключевые слова: последипломное педагогическое образование, развитие 

готовности учителей физики, самостоятельная познавательная деятельность, 

средства моделирования, учебная модель, педагогические условия. 
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Savosh V. О. The development of physics teachers' readiness for organization 

of senior pupils’ independent cognitive activity by means of modeling. – On the right 

of manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Pedagogical Sciences. Speciality 13.00.04 – 

Theory and Methods of Professional Education. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University. – Uman, 2017. 

The thesis reflects the results of scientific research on the problem of the physics 

teachers’ readiness to organize senior pupils’ independent cognitive activity by means of 

modeling. The essence of senior pupils’ independent cognitive activity as a process of 

mastering knowledge about objects of cognition and ways of actions with them on the 

basis of self-management by own actions is revealed. The modeling is considered as the 

process of constructing and cognizing a model arising as a result of replacing the study of 

a natural object by studying its model. The types of simulations that are used as means of 

organization of senior pupils’ independent cognitive activity are described. This is 

physical, mathematical and computer simulation, task situation simulation, problem 

solving process simulation, pedagogical modeling, modeling recall, laboratory work 

modeling, modeling-prognostication, and experiment modeling. 

The components, criteria, indicators, and levels of the development of physics 

teachers’ readiness to organize senior pupils’ independent cognitive activity by means of 

modeling are determined; the experimental model is substantiated; accompanying 

methodical materials are developed; pedagogical experiment has been conducted. 

Implementation of the experimental model of the development of physics teachers’ 

readiness to organize senior pupils’ independent cognitive activity by means of modeling 

involved preparatory, reproductive-creative and constructive-creative stages. The 

preparatory stage is carried out on the basis of the institution of postgraduate education 

with the aim of physics teachers’ theoretical and practical training in relation to the 

problem under study. At the reproductive-creative stage in the conditions of high school, 

physics teachers acquired their own experience in organizing the investigated process, and 

on the basis of the institution of postgraduate pedagogical education, they perfected 

theoretical and practical training by participating in scientific workshops, seminars-

workshops and webinars-consultations. At the constructive-creative stage, physics teachers 

independently: organized the investigated process using one or several modeling tools; 

used simulations to update pupils’ knowledge, predict the results of future activities; 

worked out the condition of the problem (task) and the solution of the problem (task); 

implemented the process of model building and its study using modeling actions. At the 

end of this phase, physics teachers tested the experience gained in professional activity in 

the form of a poster report, speech or workshop at the regional scientific and practical 

conferences. 

The research has experimentally tested the model of the development of physics 

teachers’ readiness to organize senior pupils’ independent cognitive activity by means of 

modeling in compliance with the pedagogical conditions. The first one is the development 

of the course «Theory and practice of the development of physics teachers’ readiness for 

organization of senior pupils’ independent cognitive activity by means of modeling» as the 

basis of a physics teacher’s program of individual educational development trajectory. The 

second condition is the physics teachers’ motivation to master the knowledge and skills in 
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organization of senior pupils’ independent cognitive activity by means of modeling. The 

last condition is the physics teachers’ purposeful training in the performance of action-

components of organizing independent cognitive activity by means of modeling. 

According to the results of the pedagogical experiment, positive dynamics have 

been recorded in the development of physics teachers’ readiness to organize senior pupils’ 

independent cognitive activity by means of modeling. 

Key words: postgraduate pedagogical education, development of physics teachers’ 

readiness, independent cognitive activity, modeling means, educational model, 

pedagogical conditions. 
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