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Матеріал публікації репрезентує результати  дослідження та розв’язання проблеми 

менеджменту компетентнісно-світоглядного становлення майбутнього педагога природничо-
наукового профілю. Безперечно, що сформованість власного  педагогічного кредо є 
сутнісним показником професійного статусу фахівця. Специфіка формування професійних 
якостей майбутнього педагога природничо-наукового профілю полягає в одночасному 
набутті прогнозованих мір обізнаності з конкретних навчальних дисциплін (фізика, технічна 
творчість, безпека життєдіяльності, машинознавство, технічна механіка, охорона праці в 
галузі, автотракторна справа, технологічна освіта тощо) та методик їх навчання. Вперше у 
вітчизняній і світовій предметній дидактиці ілюструється можливість впровадження 
технології бінарних цілеорієнтацій (конкретна навчальна дисципліна + методика її 
навчання) як засобу формування цілісного педагогічного кредо майбутнього педагога.   

 Ключові слова: дидактика фізики, освітній прогноз, фікційність свідомості індивіда, 
бінарність цільової програми, управління навчанням, компетентність, світогляд. 

 
The material of the publication represents the results of the research and the solution of the 

problem of managing the competence and outlook formation of the future teacher of natural science 
profile. Undoubtedly, the formation of one's own pedagogical credo is an essential indicator of a 
professional status of a specialist. Specificity of formation of professional qualities of the future 
teacher of natural-scientific profile consists in simultaneous acquisition of the predicted measures of 
awareness from specific educational disciplines (physics, technical creativity, safety of life, 
mechanical engineering, technical mechanics, labor protection in the field, autotractor business, 
technological, etc.) teaching. For the first time in the national and world subject didactics, the 
possibility of introducing binary targeting technology (specific discipline + teaching method) as a 
means of forming a coherent pedagogical credo of a future teacher is illustrated. 

 Keywords: didactics of physics, educational prognosis, fictitiousness of consciousness of 
the individual, binary of the target program, training management, competence, outlook. 

 
1. Вступ: постановка та обгрунтування актуальності проблеми 

Твердження філософа, – «Сказане слово – брехня», – є носієм глибинного 

смислу про невичерпність можливостей пізнання реального світу, а, отже, про 

таку чи іншу міру фікційності (невизначеності, вигаданості, віртуальнсті, 

хибності, неповноти, незавершеності, ілюзорності тощо) його сприйняття 

суб’єктом: немає абсолютних істин (абсолютного знання) – все тече, все 

змінюється (Вікіпедія – вільна енциклопедія: https://uk.wikipedia.org › wiki › 

Фікційний_фіна...). Ми ніколи не пізнаємо абсолютну величину істини хоча б 
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тому, що не можливо повністю дослідити Всесвіт – він нескінчений, 

неохватний, невичерпний. 

У навчанні з феноменом фікційності людської свідомості необхідно 

зважено рахуватися, дбаючи про уникнення хибних цілей, ілюзій, 

нездійснимих прагнень, нереальних намірів, «рожевих» мрій тощо. 

Наприклад, таких:  когнітивний вимір – «віра в бога, в потойбічне життя», 

«фанатизм в будь-яких проявах», ««переваги» арійської раси», «нетрадиційні 

людські орієнтації», «комуністичні ідеали» тощо; мотиваційнрий вимір – 

«багато працюєш – більшого досягнеш», «роби – з нами, роби – як ми, роби – 

краще нас», «відкрий керований термоядерний синтез», «отримай патент на 

винахід» тощо; операціональний (узгоджувальний, співставлювальний) вимір – 

«не їдь на червоне світло світлофора», «підкуй блоху», «оволодій технікою 

водіння транспортного засобу», «розроби проект якогось конкретного 

технічного пристрою» тощо. 

Людська діяльність носить цілепокладний характер, і, здавалось би, 

можна обрати для себе корисні і досяжні цілі, –  однак, не кожному вдається це 

зробити упродовж навіть усього свого життя. Враховуючи такі окреслені 

передумови, мабуть, що необхідно торувати шляхи до адекватного 

вибудовування дидактико-філософських моделей результативного, дієвого і 

якісного природничо-наукового навчання усіх. 

Матеріал публікації стосується дослідження та розв’язання проблеми 

управління процесами формування природничо-науковоі компетентності та 

світогляду майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. Впровадження 

освітніх інтеграційних тенденцій в якісне навчання молоді (проєкти – STEM- 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) або STEAM-освіти (Science, 

Technology, Engineering, Art and Mathematics)), а, також забезпечення тотальної 

природничо-наукової грамотності учнівської та студентської молоді (проєкти – 

УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти)) створюють 

передумови для оптимістичного прогнозу. Підставою для оптимізму є 

впевненість у тому, що природничо-наукова компетентность та світогляд 



педагога набувають сьогодні неабиякого значення як на національному, так і на 

міжнародному рівнях.  Звісно, що така потреба спонукає до пошуку науково 

обґрунтованих інноваційних рішень: суспільству завжди будуть потрібні добре 

освічені педагоги та науковці фізико-технологічного профілю. Саме такі 

фахівці здатні розв’язувати актуальні економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні проблеми, які сьогодні виникають у світі. Актуальність  свого 

дослідження  доказово співвідносимо з необхідністю значного підвищення 

рейтингу професій фізико-технологічних галузей, який сьогодні катастрофічно 

низький (ТОП-10 популярних серед нинішніх абітурієнтів професій – яскраве 

тому підтвердження). Тільки завдяки підвищенню престижу майбутнього 

педагога фізико-технологічного профілю можемо сподіватися, у близькій 

перспективі, на підготовку компетентних молодих фахівців, здатних 

долучатися до реалізації важливих державних програм, пов’язаних зі 

створенням, скажімо, високоточної цивільної та військової техніки, 

впровадженням нано-технологій, розробкою і втіленням елементів космічних 

програм тощо.  

Головна ідея публікації полягає у тому, що фундаментальна природничо-

наукова підготовка сучасної молодої людини є одним з основних чинників 

розвитку особистості та потребує адекватного оновлення, відповідно до 

нинішніх запитів суспільства. Переорієнтація природничо-наукової освіти на 

розвиток здатності молодої людини самостійно розв’язувати навчально-

пізнавальні завдання, які надаватимуть їй можливість успішно застосовувати 

природничі знання у житті, обумовлює проблему компетентнісно зорієнтованої 

освіти. Реформування природничої освіти в Україні на засадах 

компетентнісного підходу може повноцінно вирішуватися лише за умови 

комплексного розв'язання цієї проблеми, що передбачає оновлення державних 

стандартів, навчальних програм, підручників та практики навчання.  

Формування природничо-наукової компетентності індивіда відбувається 

у процесі опанування ним сукупності наук, які вивчають природу та її закони. 

Формування природничо-науковоі компетентності та світогляду реалізується у 



ході вивчення таких навчальних  дисциплін,  як: фізика, астрономія, хімія, 

біологія, географія та екологія, які охоплюють широкий спектр питань про 

різноманітні властивості, об’єкти і явища природи.  

Наш задум  вибудовується на тлі критично-креативного  переосмислення 

наступних реалій у навчанні як молодої, так і дорослої людини: 

• відсутнє чітке визначення природничо-наукової компетентності та 

предметних компетентностей яких має набути студент (учень) у процесі 

вивчення фізики, хімії,  астрономії, технологій, географії, біології тощо;  

• не визначено також структури природничо-наукової компетентності 

та її зв’язку з базовими компетентностями в галузі природознавства;  

• цілі та державні вимоги до рівня підготовки студента (учнів) 

сформульовано надто узагальнено й безвідносно до конкретного рівня освіти, 

об’єкти і явища природи не конкретизовано.  

Основна гіпотеза публікації пов’язана з необхідністю вирішення 

важливої проблеми: якщо професійну підготовку здійснювати в умовах 

забезпечення тотального тематично-дидактичного супроводу всіх видів 

навчально-пізнавальної діяльності студента (навчальної (лекційні, лабораторні, 

семінарські та практичні заняття, самостійна робота), науково-

дослідницької (індивідуальні творчі завдання, презентації, авторські досліди, 

наукові розвідки, наукові публікації) та фахової (пасивна та активна педагогічні 

практики, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, 

кваліфікаційна робота, дисертація тощо)) на основі дієвого освітнього 

прогнозу та орієнтирів бінарної (навчальна дисципліна + методика її навчання) 

цільової освітньо-професійної програми, то це сприятиме формуванню 

природничо-науковоі компетентності та світогляду, що є логічним наслідком 

цілеспрямованого управління процесом професійного становлення майбутніх 

учителів фізико-технологічного профілю. 

Нами вперше (аналоги відсутні) планується впровадження інноваційної 

концепції управління процесами формування природничо-наукової 

компетентності та світогляду майбутнього фахівця природничо-наукового 



профілю в умовах інформаційно-навчального  середовища та STEM-освіти на 

принципах наступності, неперервності та наскрізної підготовки майбутнього 

фахівця,  починаючи з молодшої та старшої  школи, і,  закінчуючи навчанням у 

закладах вищої освіти.  

Новизна дослідження зумовлена також і тим, що вперше у вітчизняній і 

світовій практиці планується створення і впровадження цілісного пакету книг 

для формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутніх 

педагогів з метою тотальної підтримки усіх видів навчальної, науково-

дослідницької та фа хової діяльностей студентів упродовж усіх років навчання 

у закладах середньої, вищої та післядипломної освіти. Пакет матиме безумовну 

зорієнтованість на ефективне формування прогнозованих професійних 

природничо-наукових компетентностей та світогляду, педагогічного кредо 

майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. 

Мета роботи: проілюструвати дієвість пропонованого підходу щодо 

забезпечення розробки цілісного пакету методичного та дидактичного 

супроводу усіх видів діяльності майбутнього педагога: освітньої, науково-

дослідницької та фахової в аспекті формування природничо-науковоі 

компетентності та світогляду студента. 
Звісно, що для створення  пакету тотальної  дидактичної  і технологічної підтримки 

усіх видів науково-навчальних занять і педагогічних практик майбутнього педагога 

необхідно створити і тиражувати десятки книг і демонстраційних засобів інноваційного 

характеру (монографії, підручники, навчальні посібники, збірники задач, дидактичні 

матеріали, електронні посібники; комплекси завдань, технологічні сценарії, програмні 

продукти, саморобні прилади, та установки тощо). І, звісно, що зусилля будуть виправдані 

тим, що впровадження в навчальному процесі концептуальних основ управління 

професійною підготовкою учителя значно здешевлює процедури його становлення внаслідок 

гарантованого досягнення  прогнозованих результатів («бездефектне» навчання всіх), 

інтенсифікації процесу (інноваційні технології навчання) та можливостей скорочення 

термінів і здешевлення навчання (самоосвіта як феномен управління). 

Передбачається, що результати наукового дослідження матимуть як соціальний, так і 

економічний ефекти.  



Економічний ефект буде досягнуто завдяки інтенсифікації навчання дисциплін 

природничо-математичного та технологічного циклів через врахування та використання 

специфіки психолого-педагогічних особливостей різних груп студентів (учнів) та через 

доцільне використання нових можливостей ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) 

та STEM-освіти.  

Соціальний ефект буде досягнуто через підвищення рівня пізнавальної самостійності 

та інтелектуальної активності студентів (учнів), формування творчої особистості студентів 

(учнів), спроможної навчатися протягом усього життя. 

 
2. Матеріали і методи 

Залежно від окреслених цілей, на різних етапах дослідження 

використовувались наступні матеріали і методи:  

теоретичні: аналіз фундаментальних психолого-педагогічних і 

спеціальних джерел, монографій, дисертацій, стандартів вищої освіти, чинних 

програм, підручників, методичних посібників і публікацій, що віддзеркалюють 

проблему дослідження з методики навчання фізики з урахуванням тенденцій 

інноваційного розвитку освіти; з’ясування сучасних наукових положень, 

досягнень, тенденцій щодо дієвого забезпечення природничо-наукової 

компетентності індивіда на засадах STEM-освіти. 

емпіричні: розроблення концептуальних ліній дидактики фізики на основі 

технологій STEM-освіти та пріоритетності природничо-наукової обізнаності 

індивіда; виокремлення теоретико-організаційних функцій самостійної роботи 

індивіда  на основі STEM-інтеграції та використання інформаційно-

комунікаційних технологій навчання; діагностика (анкетування, опитування) 

рівня зацікавленості й активності індивіда на основі дієвого прогнозування 

рівнів його природничо-наукової компетентності; масштабна апробація 

результатів дослідження (дискусії, конкурси, наукові конференції, першості з 

наукової аналітики тощо); педагогічний експеримент з якісним і кількісним 

аналізом його результатів, особистий педагогічний науково-практичний досвід 

як ефективні засоби впровадження дидактичної системи формування 

природничо-наукової компетентності майбутнього фахівця. 

В структурі дослідження два блоки:  



перший блок пов’язується з діагностикою стану проблеми і визначенням 

шляхів реалізації освітніх стандартів природничо-наукової та фізико-

технологічної освіти нового покоління в умовах запиту суспільства на творчо 

розвинену особистість [16–21]; 

другий блок – прогнозування та створення моделей навчання 

природничо-наукових дисциплін у середній (вищий) школі, які спрямовані на 

розвиток інтелектуальних умінь та творчого мислення студентів (учнів) в 

умовах впровадження STEM-освіти [6–8].   

Основні цілі дослідження: 

 використання теоретичних основ  впровадження інноваційних 

технологій управління процесами формування природничо-наукових 

компетентностей та світогляду сучасної молоді та майбутніх фахівців [7; 8]; 

перспективи впровадження STEM-освіти, Концепції «Нової української 

школи» та орієнтирів Закону України «Про вищу освіту» [12; 18–20] ;  

обгрунтування дидактичних систем і технологічних схем реалізації 

об’єктивного контролю і цільових установок в процедурах набуття 

прогнозованого статусу майбутнім педагогом [3–10];  

використання основних тенденції побудови освітнього прогнозу 

(глобальна мета → стандарт освіти (план) → управління) і вдосконалення 

структурно-логічної схеми освітнього стандарту в їх головних частинах, що 

охоплюють змістовну, організаційну та операційну складові навчально-

пізнавальної діяльності суб’єкта [1–10];  

подання схем-матриць цільових науково-навчальних, навчальних та 

пошуково-креативних програм [11–16];  

доведення «працездатності» дидактичної схеми управління навчанням 

індивіда, особливо, в аспекті забезпечення поступового переходу в режими 

самоконтролю, самоуправління та самоосвіти [2–12].  

Апробований інтелектульний продукт (науково-теоретичні дослідження 

та практичний досвід педагогічної діяльності автора) [3–5; 8–12; 14–16]:  



створені за ознаками цільової бінарності (навчальна дисципліна  + 

методика навчання цієї дисципліни) підручники, навчальні посібники, 

методичні рекомендації і вказівки для ЗВО;  

сценарії творчих тренінгів (лабораторні практикуми, практичні заняття, 

активна педагогічна практика, пошуково-креативна діяльність);  

портфоліо навчальних дисциплін в ракурсі здійснимості самоконтролю та 

самоуправління в навчанні індивіда;  

проектні технології виготовлення і використання саморобних приладів та 

технічних установок.  

3. Теорія (виклад основного матеріалу дослідження) 
Очевидно, що стан формування природничо-науковоі компетентності та 

світогляду майбутніх учителів фізико-технологічного профілю, яка 

здійснюється на основі монопредметної концепції, сьогодні не відповідає 

вимогам ринку праці та не сприяє розв’язанню ряду інших соціальних завдань, 

які є актуальними для сучасного стану освіти в Україні. Саме тому, реалізація 

системного підходу до проектування змісту фундаментальної і методичної 

підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін та, відповідно, організації 

навчального процесу, – в основі яких є функціонально-галузевий підхід, як 

визначальний чинник підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного 

профілю, – з врахуванням вітчизняного  і зарубіжного досвіду формування 

професійних компетентності та світогляду індивіда, стає нагальною 

необхідністю. І саме тому, створення концепції та вироблення методик і 

технологій управління процесами формування природничо-наукової 

компетентності та світогляду майбутніх учителів фізико-технологічного 

профілю, в умовах інформаційно-навчального  середовища та STEM-освіти, 

відносимо до важливіших пріоритетів у забезпечененні прогнозованої якості 

підготовки майбутнього фахівця природничо-наукової галузі. 

Об’єкт дослідження: процес формування природничо-наукової 

компетентності та свгітогляду майбутніх учителів фізико-технологічних 

спеціальностей у педагогічних закладах вищої освіти, який організовується на 



основі дієвого освітнього прогнозу та тотального тематично-дидактичного 

супроводу всіх видів навчально-пізнавальної, науково-навчальної і креативно-

пошукової діяльності студентів. 

Предмет дослідження: моделі якісної природничо-наукової освіти, які 

сприяють розвитку творчого потенціалу студентів (учнів) в умовах STEM-

орієнтованого навчального середовища, зокрема, внаслідок активного 

використання інформаційних засобів навчання. 

Відображення  стану досліджень проблеми і напряму. Автор публікації 

причетний [1–21] до побудови дидактичної моделі цілеспрямованого 

управління процесами формування природничо-наукової компетентності та 

світогляду майбутніх педагогів. Ми свідомі того, що формування найвищих 

рівнів професійних компетентностей і світогляду (вміння, навички, 

переконання, готовність до вчинку, звичка, авторське педагогічне кредо) 

можлива лише в умовах впровадження STEM-освіти, в галузях природничої 

науки, технологій, інженерії та математики. А це можливо через безперервне 

формування природничо-наукової грамотності студента (учня) на усіх етапах 

його підготовки, починючи з молодшої загальноосвітньої школи, подальшого 

навчання в закладах вищої освіти і завершуючи  закладами післядипломної 

освіти. Природничо-наукова грамотність є запорукою результативної і якісної 

освіти для всіх студентів (учнів). Іншими словами, наукова грамотність, є 

відповіддю на питання: що молодим людям важливо знати, уміти робити, і, що 

стає пріорететним в ситуаціях, пов’язаних із наукою й технологіями? 

Безумовно, що така система потребує свого наступного розвитку, 

продовження, доповнення та вдосконалення в ракурсі обгрунтування та 

впровадження теоретичних і практичних основ дієвого навчання як основного 

компоненту у становленні майбутнього педагога, зокрема, фізико-

технологічного профілю. 

Доказову ілюстрацію механізмів формування і вимірювання 3-х 

прогнозованих рівнів компетентності [17, с. 10–12] в забезпеченні якісної 

природничо-наукової грамотності індивіда,  знаходимо  в роботі – «PISA: 



природничо-наукова грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, 

В. М. Терещенко, С. А. Новікова; перекл. К. Є. Шумова. – К. : УЦОЯО, 2018. – 

119 с.», – де переконливо окреслено теоретичні та методологічні положення 

рамкового документа міжнародного порівняльного дослідження PISA для 

оцінювання природничо-наукової грамотності 15-річних осіб [17].  

Процедура управління процесом формування природничо-наукової 

компетентності індивіда безперечно, що має здійснюватись внаслідок переходу 

від типових (консервативних) до особистісно-орієнтованих педагогічних 

технологій та методик навчання [1–13; 15–19]. Характерною ознакою такого 

навчання є емоційне благополуччя та позитивне ставлення суб’єкта до 

реального світу, тобто внутрішня мотивація [17].  Управлінські аспекти щодо 

можливостей прогнозування та адекватного  забезпечення  якості  природничо-

наукової  освіти, через  її інформатизацію  та створення інтелектуальних 

навчальних систем, знаходимо у працях багатьох вітчизняних [1; 8; 13; 18; 20 та 

ін.]  та ряду зарубіжних   [22–24] науковців. 

Все частіше доводиться стверджувати ідею, що фундаментальна 

природничо-наукова освіта нині стає одним з основних чинників розвитку 

особистості та потребує оновлення відповідно до сучасних запитів суспільства. 

Переорієнтація природничої освіти на розвиток здатності молодої людини 

самостійно розв’язувати навчально-пізнавальні завдання, які нададуть їй 

можливість успішно їх застосовувати у житті, зумовлює ідеологію 

компетентнісно зорієнтованої освіти. Реформування природничої освіти в 

Україні на засадах компетентнісного підходу може повноцінно вирішуватися 

лише за умови комплексного вирішення цієї проблеми, що передбачає 

оновлення державних стандартів, навчальних програм, підручників та практики 

навчання. Формування природничо-наукової компетентності майбутніх 

фахівців відбувається в процесі вивчення ними сукупності наук, які вивчають 

природу та її закони і визначається низкою зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Внутрішніми факторами формування природничо-наукової компетентності є 

логіка педагогічної науки та динаміка її розвитку. Зовнішними – державна 



політика, економічні та національні умови, культура та система цінностей в 

структурі суспільної та індивідуальної свідомості. З таких позицій  проблема 

дослідження інноваційних процедур управління процесами формування 

природничо-наукових компетентностей та світогляду сучасної молоді та 

майбутніх фахівців безсумнівно, що певною мірою  мусить бути  

структурованою: 

 встановлення об’єкта вивчення; осмислення і дослідження наявних 

наукових відомостей про об’єкт вивчення; постановка і формулювання 

наукової проблеми; визначення предмета дослідження; визначення мети і задач 

дослідження; висунення наукової гіпотези; побудова плану дослідження (вибір 

методів і процедур); перевірка гіпотези; визначення сфери застосування 

знайдених рішень; літературне оформлення результатів дослідження; перевірка 

й уточнення висновків дослідження в масовому досвіді, у широкому 

експерименті (впровадження в практику).  

Важливий складник досліджень – обґрунтування інноваційних 

дидактичних схем створення відповідних технологічних сценаріїв дієвого і 

результативного навчання.  Механізм формування прогнозованого результату 

навчання [1–12] окреслює траєкторію його досягнення (таблиця 1).  
Таблиця 1. 

Компетентнісно-світоглядні характеристики  особистості  



Про механізм впровадження освітніх пріоритетів у реальних умовах навчання 

можемо вести мову як про наслідок керованої інтеграції (поєднання) раціонально-

логічного та емоціонально-ціннісного стилів діяльності індивіда. На цій підставі 

обґрунтовано дидактичну модель [3–5] та розроблено технологічну схему управління 

формуванням компетентностей і світогляду індивіда [2–12]  в умовах особистісно 

заданих цілеорієнтацій (інтелектуальне, світоглядне, методологічне, духовно-

культурне збагачення досвіду внаслідок пізнання реального світу). Відомо [8, с. 

10–11], що успіх будь-якої діяльності, в тому числі і навчально-пізнавальної, 

визначається вмотивованістю цього процесу. Людині завжди притаманний 

орієнтувальний рефлекс «Чому?». І саме тому одна з важливих функцій 

педагога зводиться до створення сприятливих умов для підтримки і розвитку 

властивої кожному суб’єкту допитливості, через поглиблення емоційності та 

вмотивованості навчання, які, як правило, зумовлюються змістом навчального 

матеріалу, формами і методами організації процедури навчання та стилем 

спілкування з тими, хто навчається.  

Рівень Означення 
компетентності Позначення Діяльнісно-особистісна сутність компетентності;   

ціннісні новоутворення 

Нижчий 

Завчені 
знання 33 Здатність студента до репродуктивного відтворення змісту 

пізнавальної задачі в обсязі та структурі її засвоєння  

Наслідування 
 

 
НС 

 

Той, хто навчається копіює головні моторні чи розумові дії, 
пов’язані із засвоєнням пізнавальної задачі, під впливом 
внутрішніх чи зовнішніх мотивів 

Розуміння 
головного 

РГ 
 

Студент розуміє і лаконічно відтворює головну суть у 
постановці і розв’язуванні пізнавальної задачі 

Опти-
мальний 

Повне володіння 
знаннями ПВЗ 

Молода людина (майбутній фахівець) не тільки розуміє 
головну суть пізнавальної задачі, а й здатний відтворити весь 
її зміст у будь-якій структурі викладу 

Вищий 

Навичка Н 

Той, хто навчається здатний використовувати зміст 
конкретної пізнавальної задачі на підсвідомому рівні, як 
автоматично виконувану операцію (автоматизм дій індивіда 
фіксується за умови жорсткого часового регламенту) 

Уміння 
застосовувати 

знання 
УЗЗ Здатність свідомо застосовувати набуті знання у 

нестандартних навчальних ситуаціях (творче перенесення) 

 
 

Переконання 
 
 
 

П 

Це знання, незаперечні для особистості, які вона свідомо 
долучає у свою життєдіяльність, в істинності яких вона 
упевнена і готова їх обстоювати, захищати в рамках дії 
механізму діалектичного сумніву (нові наукові факти можуть 
скоригувати точку зору, яка обстоювалась) 

Звичка Зв. Автоматизована поведінкова дія індивіда, що виступає 
психологічним елементом структури вчинку 



Як правило, за умови чіткої цілевизначеності, формуються здатності до 

передбачення (упередження) кінцевого результату навчання, здійснення 

пошукової та креативної діяльності, виробляється готовність суб’єкта до 

рефлексії. Таким чином, орієнтуючись на кінцевий результат навчання, легко 

окреслити основні його цілі (рис. 1–4), – навчальну, дидактичну, розвивальну та 

виховну, – та подати коментарі до кожної формалізованої схеми. 

 
Рис. 1. Основні структурні елементи навчальної мети 

Навчальна мета (рис. 1) орієнтує на первинні перетворення в предметі 

пізнавальної задачі (див. табл. 1 – нижчий рівень). Найвідповідальніший 

момент у забезпеченні первинного засвоєння навчального матеріалу (ЗЗ, НС, 

РГ) – створення установки на його осмислення та готовність до рефлексії 

(роздумів, аналізу власних думок і переживань, критичної оцінки конкретної 

ситуації, прийняття рішень тощо). Якщо вказаний механізм не спрацьовує, то й 

не може бути мови про якісь первинні набутки учня, тобто про досягнення 

навчальної мети [8, с. 11]. В ситуації, коли проігноровані певні факти, не 

здійснені необхідні вимірювання, не опанований понятійно-термінологічний 

апарат, не сприйняте символьне позначення фізичних величин тощо, – не 

можемо говорити про засвоєння суті конкретного фізичного закону (явища), 

тим більш, даремно говорити про досягнення цілей вищої валентності. 

Індикатором того, що індивід згодом може набути більш високих устремлінь у 

навчанні, виступає тільки один показник – гарантоване досягнення ним 



навчальної мети. Саме на цьому зрізі відбувається прийняття суб’єктом цілей 

навчання як власних (особистісних) цілей навчально-пізнавальної діяльності.  

Дидактична мета (рис. 2) орієнтує учня на розширення власного 

тезаурусу до таких змістовно-діяльнісних меж, які окреслені змістом 

конкретної пізнавальної задачі [7, с. 65–95]. 

 
Рис. 2. Основні структурні елементи дидактичної мети 

Штрихова контурна рамка щодо рівня (УЗЗ) означає, що дидактична ціль 

лише тоді орієнтує на досягнення такої міри компетентності [8, с. 11], коли для 

цього є достатні передумови (попередні внутрі- та міжпредметні зв’язки, рівень 

буденної обізнаності, наявний досвід мислительної та почуттєвої підготовки, 

орієнтувальні вимоги цільової навчальної програми тощо). Якщо ж такі 

передумови відсутні [2; 5; 7; 16], то дидактична мета фактично зводиться до 

рівня повного володіння знаннями – (ПВЗ).  

Розвивальна мета (рис. 3) – формування розумових і моторних 

особистісних якостей суб’єкта, які, за умов відповідних тривалості навчання та 

змісту і кількості виконаних навчальних завдань (вправ), набувають ознак 

економного функціонування – певної міри автоматизму [2; 5; 7; 16]. 



 
Рис. 3. Основні структурні елементи розвивальної мети 

Зазначимо [16], що за умови нині діючих освітніх стандартів з фізики у 

середніх та й вищих навчальних закладах освіти (відбір змісту навчального 

матеріалу; тривалість навчання; наявне освітнє середовище; цільові установки і 

т. ін.) далеко не завжди можна забезпечити (і не завжди в цьому є така 

потреба!) досягнення такого високого рівня компетентності як навичка (Н). 

Однак окремі характерні ознаки такого рівня обізнаності (пов’язані з 

автоматизмом виявлення розумових чи моторних дій) легко започатковуються в 

навчальних процедурах, орієнтованих на багаторазове повторення однотипних 

ситуацій в моторній чи розумовій діяльності індивіда (виконання серії 

тематичних дослідів з фізики, розв’язування низки навчальних фізичних задач 

певного типу тощо).  

Виховна мета (рис. 4) орієнтує на формування в молоді та майбутніх 

фахівців, адекватних до вимог часу, світоглядних та вольових якостей, 

належного особистісного ставлення до явищ реального світу [1–12]. 



 
Рис. 4. Основні структурні елементи виховної мети 

Штриховим контуром фіксуємо можливість досягнення в навчанні такої 

міри особистісного досвіду як звичка (Зв.) – автоматизована поведінкова дія, 

що виступає психологічним елементом структури вчинку [16]. Оскільки 

готовність до вчинку – якість інтегральна, яка пов’язана з термінальними 

(життєво-важливими) цілями навчання і не завжди може вичерно 

синхронізовуватись з освітніми доктринальними установками, то, мабуть, 

коректнішою була б постановка проблеми щодо цілеспрямованого формування 

корисних навчально-наукових та морально-ціннісних звичок всією системою 

навчальних дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі. З огляду на 

зазначене та, враховуючи, що ця проблема ще мало досліджена як на 

вітчизняному, так і світовому рівнях, вважаємо: поки-що передчасно 

загострювати увагу на задачі цілеспрямованого формування потрібних звичок 

засобами однієї навчальної дисципліни, – наприклад, фізики. При цьому також 

треба усвідомлювати, що рівень переконань (П) не обов’язково має виступати 

мірою домагань індивіда при засвоєнні ним конкретної пізнавальної задачі, 

скажімо, з фізики (мають враховуватись задані навчальні установки, внутрі- та 

міжпредметні зв’язки, ціннісно-орієнтаційна значущість конкретного 

навчального матеріалу, вимоги цільової навчальної програми та кваліфікаційної 

характеристики спеціаліста, якість освітнього (навчального) середовища в 



аспекті його адекватності змістові наявного стандарту фізичної освіти тощо). 

Однак, досягнення виховної мети (нижчої чи вищої валентності), як правило, 

відбувається на фоні сприйняття і прийняття особистістю ціннісно-

орієнтаційних впливів конкретного природничо-наукового навчального 

матеріалу (оскільки природничо-наукові дисципліни – завжди були носіями як 

компетентності, так і  світогляду, та, оскільки [1–3;13;16;17;19] така інтеграція 

фактично інтерпретується формулою: природничо-наукові дисципліни  = 

експеримент + філософія). 

З давніх часів проблема управління результативністю природничо-

наукової обізнаності і надійністю формування ціннісно-орієнтаційних якостей 

індивіда була, є і буде залишатися однією з найактуальніших. Такий її феномен 

пояснюється тим, що вона слабо піддається алгоритмізації і завжди (на будь-

якому етапі розвитку цивілізації) пов'язана з багатоаспектністю самого процесу 

навчання.  

Об’єктивний контроль у навчанні [8, с. 12–13]. Протягом тривалого 

часу (з 80-х років) проблемою управління процесами формуванням предметних 

і професійних компетентностей та світогляду індивіда, на основі впровадження 

та «експлуатації»  4-х видів об’єктивного контролю у навчанні [2–7; 9;16], – 

оперативного, поточного, тематичного та підсумкового, – успішно займалася і 

займається кафедра методики викладання фізики та дисциплін технологічної 

освітньої галузі Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, очолювана автором даної публікації. В основі наукових 

досліджень колективу кафедри  лежать ідеї: 

• виділення, опис і використання об'єкта, параметрів і критеріїв (рівнів, 

еталонів, компетентностей) процесу (стандарту) навчання для здійснення 

об'єктивного контролю протікання навчальної процедури; 

• створення цільових і бінарних цільових навчальних програм як основи 

для здійснення управлінських впливів у навчанні; 



• використання можливостей дії механізму «психологічної установки» на 

результативність навчання суб'єкта; 

• залучення того, хто навчається до здійснення навчально-пізнавальної 

процедури на рівні активного її учасника (досліджуй, розроби проект, 

модернізуй, вдосконалюй, пояснюй, формулюй, опонуй, рецензуй тощо). 

Головні методичні та технологічні аспекти інноваційних управлінських 

впливів на процес формування компетентнісних і світоглядних якостей 

майбутнього фахівця синтезовані і узагальнені в низці наступних наших 

публікацій: [2– 12; 14–16].  

Загалом, цілевизначеність навчально-пізнавальної діяльності вказує на те, 

що головним призначенням оперативного контролю повинні виступати 

регулярні перевірки (матеріальної, операціональної і психологічної) 

готовностей індивіда до здійснення певних перетворень в предметі пізнавальної 

задачі, відповідно до нормативних вимог, очікувань, можливостей, 

передбачених навчальною програмою. Зрозуміло також, що аналіз результатів 

такої перевірки створює сприятливі умови для управління процесом засвоєння 

навчального матеріалу на потрібному рівні [3–5]. Оскільки наявність належного 

матеріального забезпечення навчально-пізнавального завдання (предмети, 

моделі, інформаційно-комунікаційні засоби, устаткування, таблиці, схеми, 

збірки, довідники, дидактичні матеріали та ін.) легко перевірити і врахувати за 

допомогою самих учнів, то особливої уваги заслуговують перевірки 

операціональної і психологічної готовностей суб’єкта до засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст операціональної готовності до засвоєння пізнавального 

завдання пов’язаний з опануванням учнем різними операціями, узагальненими 

способами дій, які використовуються для перетворення предмета пізнавальної 

або навчальної задачі. Іншою важливою передумовою здійснення 

результативної навчально-пізнавальної діяльності виступає психологічна 

готовність до засвоєння пізнавальної задачі: здатність передбачати кінцевий 

результат навчально- пізнавальної діяльності і діяти відповідно до нього.  Отже, 



психологічна готовність індивіда до опанування навчального матеріалу – це 

здатність до передбачення (фантазування, уміння планувати пізнавальні дії,  

висувати певні гіпотези (передбачення!) тощо. 

Тільки оперативний контроль орієнтує на досягнення навчальної мети,  і, 

фактично, стосується як процесу, так і результату навчально-пізнавальної 

діяльності (рис. 5).   

 
Рис. 5. Структурно-логічна схема орієнтирів оперативного контролю 

Інші ж види контролю (поточний, тематичний та підсумковий) 

орієнтують лише на досягнення того чи іншого результату (поза процесом його 

досягнення). Однак, тим не менше, кожен з цих видів контролю відрізняється 

своєю специфікою. То ж зупинимось на особливостях вказаних видів 

контролю, аналізуючи їх через призму реалізації процедури дієвого управління 

навчанням. Зміст поточного контролю визначається логікою конкретного уроку 

(навчального заняття). В цьому виді контролю найбільш повно реалізується 

дидактична функція навчального матеріалу; в меншій – розвивальна і виховна 

функції. Особливістю поточного контролю є також і те, що в окремих випадках 

він може бути орієнтований на кінцевий результат, який визначається лише 

навчальною метою: наслідування, заучування, розуміння головного. Однак, це 

ті випадки, котрі спричинюють до критичного перегляду змісту навчального 



матеріалу. Поточний контроль здійснюється від уроку до уроку і тут важливо 

витримати логіку інформаційних взаємозв’язків наступних уроків з 

попередніми (рис. 6). Пунктирними контурами окреслено орієнтири, які 

призначаються або не призначаються для конкретної пізнавальної задачі, 

залежно від її ціннісно-орієнтаційної значущості. В технологічному ключі це 

означає, що в однаковій мірі недоцільно і навіть згубно «піднімати планку» до 

рівня (ПВЗ), якщо задано орієнтир (РГ), або ж опустити її до рівня (ПВЗ), якщо 

існують підстави орієнтуватися на вищий рівень компетентнісних чи 

світоглядних досягнень. 

 
Рис. 6. Структурно-логічна схема орієнтирів поточного контролю 

Зрозуміло, що зміст тематичного контролю визначається логікою 

конкретної навчальної теми з фізики. В цьому виді контролю повніше, ніж в 

поточному, реалізується виховна функція навчального матеріалу. Оскільки 

кожна навчальна тема репрезентує деяку цілісну картину пізнання, яка існує в 

суспільній свідомості, то її вивчення супроводжується певним класом 

взаємопов’язаних пізнавальних задач. А поскільки пізнання одних явищ може 

слугувати для відкриття і пізнання невідомих індивіду інших явищ 

об’єктивного світу, то важливо при здійсненні тематичного контролю 

орієнтуватися на логіку інформаційних взаємозв’язків генеральних понять і 



найважливіших висновків конкретної навчальної теми. Отже, структурно-

логічну схему функцій тематичного контролю можемо відобразити у 

наступному поданні (рис. 7).  

 
Рис. 7. Структурно-логічна схема орієнтирів тематичного контролю 

Пунктирний контур щодо рівня розуміння головного (РГ) свідчить про те, 

що при вивченні конкретної теми недоцільно орієнтуватись на таку міру 

обізнаності (пізнававальну задачу, засвоєння якої передбачається на вказаному 

рівні, – (РГ), – варто зняти з розгляду взагалі). Якщо наслідки тематичного 

контролю розглядати з позицій причинної зумовленості наслідками 

оперативного та поточного контролю (тобто, в залежності від того як 

здійснювалась і регулювалась навчально-пізнавальна діяльність суб’єкта), то 

стає зрозуміло, що висока кореляція показників успішності учнів у поточному і 

тематичному контролі вказуватиме на ефективність, а низька – неефективність 

технологічної схеми навчання. Тобто, якщо відтермінований контроль 

підтверджує таку міру обізнаності, яка закладалась вимогами сучасного 

стандарту освіти, то ми знаходимося на шляху до «бездефектного навчання». 

Зміст підсумкового контролю визначається логікою навчального предмета, а 

більш конкретно – логікою інформаційних взаємозв’язків провідних теорій 



одного навчального курсу з іншими. В цьому виді контролю найбільш повно 

реалізуються розвивальна і виховна функції навчального матеріалу (рис. 8). 

 
Рис. 8. Структурно-логічна схема орієнтирів підсумкового контролю 

Здійснюється підсумковий контроль за фактами вивчення великого 

розділу або, в цілому, – конкретного навчального предмета. Штриховий контур 

щодо звички (Зв.) вказує, що у виключних випадках можна сподіватись на 

сформованість такої інтегральної особистісної якості окремого індивіда.  

Зауважимо остаточно, що зорієнтованість підсумкового контролю на 

високі рівні обізнаності (компетентності, світогляду) необхідно сприймати 

діалектично: домінуючим рівнем засвоєння навчального матеріалу, як правило, 

виступає – повне володіння знаннями (ПВЗ); інші рівні, – (УЗЗ), (Н), (П), – 

досягаються відносно рідше (чинники: тривалість навчання, кількість і якість 

виконаних вправ, ефективність дії функціонального, операціонального та 

мотиваційного механізмів психіки та ін.). 

В цілому доведено [1–9] ефективність, результативність і дієвість 

концепції (теорії) управління навчально-пізнавальною діяльністю індивіда, – 

феноменом, що обслуговується різними галузями знань (психологія, педагогіка, 

нейрофізіологія, кібернетика, філософія тощо), – яка на ідейно-технологічному 



рівні стимулює до поступового переведення реального навчального процесу в 

режими самоконтролю та самоосвіти.  

Однак, при цьому варто особливо наголосити:  фіксовані умови і часові 

терміни переведення навчання в саморегульований процес – проблеми, які 

ще потребують свого масштабного і глибокого дослідження.  

Бінарність навчальних цільових програм [10, с. 13]. Професійне  

становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю – це 

одночасно набуття певних мір обізнаності з конкретних навчальних дисциплін 

(фізика, технічна творчість, безпека життєдіяльності, машинознавство, технічна 

механіка, охорона праці в галузі, автотракторна справа, технологічна освіта 

тощо) та методик їх навчання. Авторським   колективом  кафедри методики 

викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-

Подільського  національного університету імені Івана Огієнка (1993–2020 роки) 

створено пакет підручників, навчальних посібників,  сценаріїв активного 

навчання, методичних рекомендацій, презентацій тощо, у якому вперше у 

вітчизняній і світовій  практиці обґрунтувано та впроваджено технологію 

бінарних цілеорієнтацій (конкретна навчальна дисципліна +  методика її 

навчання) як засіб формування цілісного педагогічного кредо майбутнього 

учителя фізико-технологічного профілю.   

З таких позицій легко помітити, що поки-що в багатьох, педагогічно 

орієнтованих, освітньо-професійних програмах (ОПП) прогнозовані рівні 

фахових компетентностей і світогляду, – природничо-наукова обізнаність 

індивіда, –  ще недостатньо детермінуються об'єктивними чинниками, які мали 

б налаштовувати навчальний процес на формування в студента професійно 

значущих якостей; і, що, для усунення цього протиріччя, – зміст навчально-

пізнавальної діяльності, з одного боку,  у його співвіднесенні з цілями 

навчання, з іншого боку,  – варто  орієнтуватись на бінарну цільову програму, 

яка забезпечує можливість   професійного узгодження змісту конкретної 

навчальної дисципліни зі змістом методичної підготовки майбутнього педагога.  



Дидактична модель управління навчанням [10]. Формування 

найвищих рівнів професійних компетентностей і світогляду (вміння, навички, 

переконання, готовність до вчинку, звичка, авторське педагогічне кредо) може 

відбуватися тільки внаслідок остаточного і категоричного подолання кризових 

явищ в освіті (авторитаризм, догматизм, формалізм, консерватизм, 

суб’єктивізм, «синдром пташеняти» тощо). Пріоритетного і принципового 

значення набуває поняття результату навчання. Орієнтація на результат 

навчання призводить до переосмислення і перегляду традиційного поняття 

кваліфікація, що асоціюється з поєднанням уже наявного у суб’єкта досвіду з 

набутими ним у процесі навчання компетентностями і світоглядом, які він 

зможе ефективно використовувати у своїй трудовій діяльності. Проблему 

результативності необхідно трактувати, як науку про оптимізацію і 

закономірності організації, контролю та управління процедурою навчання, 

предмет котрої співвідноситься з корисними установками, прогнозованою 

мірою обізнаності, власною системою цінностей.  

Безумовно, що така система потребує свого наступного розвитку, 

продовження, доповнення та вдосконалення в ракурсі обґрунтування та 

впровадження теоретичних і практичних основ дієвого становлення 

майбутнього педагога фізико-технологічного профілю. 

Новизна дослідження [8–12]. Процедура управління процесами 

формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутніх фахівців 

природничо-наукових галузей  побудована на 3-х компонентній основі: 

Передумови створення теорії → Ядро теорії → Наслідки з теорії. 

Передумови створення теорії. Відомо, що наукова теорія як форма 

організації знань забезпечує розширення сфери знання за межами 

безпосереднього спостереження, тому вона відрізняється від простої реєстрації 

спостережень і характеризується наявністю таких елементів: загальних законів і 

сфери їх застосування, де вона пояснює явища, які відбуваються; сфери 

передбачення невідомих явищ; логіко-математичного апарату виведення 

наслідку із законів; визначення концептуальної схеми, без якої неможливе 



пізнання об’єктів цієї теорії. Як випливає з досліджень, оцінок, здогадок, 

набутого досвіду тощо, передумови створення теорії управління навчанням 

складають певні постулати, інтуїтивні начала та апробований у віках 

емпіричний базис. 

Ядро теорії. Теорія дозволяє суб’єкту прогнозувати реальні наслідки 

своїх дій чи передбачати можливі зміни стану об’єкта спостережень і впливів. 

Сукупний інтелектуальний продукт здійснених досліджень дав можливість 

розробити цілісну модель наукової концепції (теорії) управління навчанням 

молодої людини (майбутнього фахівця). Впевнились при цьому, що основою 

формування прогнозованих компетентностей та світогляду того, кого навчаємо 

є його залучення до активної навчально-пізнавальної діяльності, такої, щоб 

«теоретик» більше практикував, а «емпірик» більше теоретизував. 

Переконались також у тому, що обізнаність (компетентність, світогляд) 

індивіда формується внаслідок належного навіювання відношень до об’єкта 

пізнання та врахування вимог принципу динамічного балансу між раціонально-

логічним і почуттєво-емоційним особистісними началами в сприйнятті та 

засвоєнні конкретного навчального матеріалу.  

Окреслені дидактичні впливи лежать в основі навчання, яке спонукає до 

безумовної сформованості в суб’єкта особистісних компетентнісних показників 

вищого рангу, – власного (авторського) педагогічного кредо.  

Дія механізму формування прогнозованих навчальних досягнень в 

особистісно орієнтованому навчанні зводиться до поступового та 

гарантованого підвищення рівня обізнаності того, хто навчається. 

Наслідки з теорії. Нами було доведено, що процедурам розгортання і 

засвоєння навчального матеріалу за ознаками параметрів, – стереотипності, 

усвідомленості, пристрасності, – властивий перебіг у часі, – минулий, 

теперішній, майбутній. 

Маємо всі підстави для встановлення окремих причинно-наслідкових 

зв’язків, що характеризують навчально-пізнавальну діяльність у двох іпостасях: 

процесу і результату. 



Основні короткі узагальнення [3–10]: 

спрацьовування механізму психологічної установки (готовність до дії, 

прийнята на підсвідомому рівні; як правило, ця готовність проявляється, коли 

рівень вимог навчальної програми відповідає рівню домагань індивіда); 

прогнозований результат навчання (рівень, компетентність чи світогляд) 

досягається всіма учнями в таких навчальних процедурах, коли «теоретик» 

більше експериментує, а «емпірик» більше теоретизує; 

показником готовності учня до засвоєння конкретного навчального 

матеріалу виступає його здатність фантазувати, висувати гіпотези, будувати 

плани, розробляти проекти та ін., що є наслідком забезпечення підсильності 

(сумірності, узгодження) пізнавальних можливостей індивіда з конкретними 

його пізнавальними потребами); 

впровадження в навчальній діяльності  принципу, в основі якого лежить 

давня мудрість: скажи мені, – і, я забуду, покажи мені, – і, я запам'ятаю, 

долучи мене, – і, я навчуся, – тобто той, кого навчають і сам повинен когось 

навчати (консультувати, коментувати, експериментувати, тлумачити, 

оскаржувати, захищати, створювати, наставляти тощо) – умова досягнення у 

навчанні прогнозованого результату; 

забезпечення адекватності навчального (педагогічного) середовища та 

навчального матеріалу (прогнозованого і дієвого результату навчання можна 

досягти тільки при належному матеріально-ресурсному і ідейно-

технологічному супроводі цього процесу); 

дієве управління результативністю компетентнісного і світоглядного 

становлення особистості можливе тільки в умовах об'єктивного контролю як 

проміжних, так і кінцевих (прогнозованих) результатів навчання 

(запропоновані в монографіях і статтях градації параметрів пізнавальної задачі і 

відповідних їм критеріїв (рівнів, еталонів контролю) або компетентнісних 

характеристик індивіда відповідають заданим вимогам). 

4. Результати і обговорення 

Про наукову активність автора можна судити зі схеми: 
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Показовою ілюстрацією визнання актуальності і необхідності слугують 

гранти, надані нам на здійснення наукових досліджень: 
 (2012-2017 роки; Лондон, Великобританія): http://gisap.eu/ru/user/1943; 

http://book.gisap.eu/ru/atamanchuk-petro;  
GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT gisap.eu;  
 

Державне фінансування дослідницьких проектів  
(науковий керівник – Атаманчук П.С.):  
(1995 – 2000): «Упpавлiння навчально-пiзнавальною дiяльнiстю пpи вивченнi 

дисциплiн пpиpодничо-математичного циклу в умовах викоpстання нових iнфоpмацiйних 
технологiй навчання»;  

(2000 – 2004): «Теорія і технологія управління пізнавальною діяльністю в умовах 
реформування загальноосвітньої школи (фізико-математичні дисципліни)»;  

(2007 – 2009): «Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно 
орієнтованого навчання та ступеневої освіти»;  

(2010 – 2012): «Управління процесами формування фахових компетентностей 
майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції»;  

(2013 – 2015): «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх 
учителів фізико-технологічного профілю»;  

(2017 – 2019): «Теорія управління процесами формування компетентнісних і 
світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю». 

 
Специфічним підтвердженням масштабних апробацій щодо ідеологій 

прогнозування та управління дієвим і результативним навчанням можуть 

послугувати публікації у журналах, що зареєстровані у міжнародних 

наукометричних базах (Scopus, Web of Science, РИНЦ, Socrates-Impulse, 

Zentralblatt MATH, Index Copernicus), зокрема: 
Аtamanchuk P.S. Managing process for forming professional competencics of the future 

pedagogo-physics /P.S. Atamanchuk// Sciences of Europe (Praha, Crech Repablic) Vol 2. № BO 
2018 P 73. p. 6-20 

Атаманчук П.С. Компетентностный аспект становления будущего специалиста /П.С. 
Атаманчук, Р.Н. Билык, В.В. Мендерецкий, У.И. Недельская, О.П. Панчук// Ежемесячный 
международный научный журнал «Austria-science» 1 часть №21/2018. 68с. С. 16-21 

Аtamanchuk P.S. Managing process for forming professional competencics of the future 
pedagogo-physics /P.S. Atamanchuk// Sciences of Europe (Praha, Crech Repablic) Vol 2. № BO 
2018 P 73. p. 6-20 

Atamanchuk P.S. STEM-educatoin in the aspects of the future physics teacher /P.S. 
Atamanchuk// Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. – Dingo 
Publishing, Melbourne Australia, 2018. – 112p. P. 89-94 Електронний ресурс (E-mail: 
conferenici.com @ gmail.com: site: conferenici.com) 

Atamanchuk P.S. STEM-educatoin in the aspects of the future physics teacher /P.S. 
Atamanchuk// Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. – Dingo 
Publishing, Melbourne Australia, 2018. – 112p. P. 89-94 Електронний ресурс (E-mail: 
conferenici.com @ gmail.com: site: conferenici.com) 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред. кол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – 
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
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Огієнка, 2018. – Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління 
результативністю та якістю фізичної освіти. – 194 с. 

Атаманчук П.С. Важливі передумови якісного навчання /П.С. Атаманчук// Збірник 
наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Серія педагогічна / [ред.кол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-
Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — 
Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління  результативністю та якістю 
фізичної освіти. — 194 с. С.7-11 

Атаманчук П.С. Комп’ютеризація процесу навчання розв’язування фізичних задач 
старшокласниками /П. С. Атаманчук, Н. І. Німчук// Збірник наукових праць Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: 
П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Випуск 24: STEM-
інтеграція як важлива передумова управління  результативністю та якістю фізичної освіти. 
— 194 с. С.49-53 

Атаманчук П.С. Ідеолог дидактичного креативу: від прогнозу до результату /П. С. 
Атаманчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. 
— Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2018. — Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління  
результативністю та якістю фізичної освіти. — 194 с. С.88-99 

 
Підтвердженням масштабності апробацій та впроваджень виступає також 

участь у роботі різного рангу конференцій, симпозіумів, семінарів тощо:  
Аtamanchuk P.S. Managing process for forming professional competencics of the future 

pedagogo-physics /P.S. Atamanchuk// Sciences of Europe (Praha, Crech Repablic) Vol 2. № BO 
2018 P 73. p. 6-20. 

Atamanchuk P.S. STEM-educatoin in the aspects of the future physics teacher /P.S. 
Atamanchuk// Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. – Dingo 
Publishing, Melbourne Australia, 2018. – 112p. P. 89-94. Електронний ресурс (E-mail: 
conferenici.com @ gmail.com: site: conferenici.com). 

Atamanchuk P.S. STEM-educatoin in the aspects of the future physics teacher /P.S. 
Atamanchuk// Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. – Dingo 
Publishing, Melbourne Australia, 2018. – 112p. P. 89-94. Електронний ресурс (E-mail: 
conferenici.com @ gmail.com: site: conferenici.com).  

Атаманчук П.С. Диалектика прогноза и результата обучения / Атаманчук П.С., Билык 
Р.Н., Мендерецкий В.В., Панчук О.П., Нимчук Н.И., Чаадаева О.А. // Slovak international 
scientific journal, 2019, VOL.2,  №34, 80 p. – Pp. 49–59. 

Атаманчук В. П., Атаманчук П. С. Компетентнісний статус природничо-наукової 
обізна-ності майбутнього вчителя  // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 
7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United 
Kingdom. 2020. Pp. 309-319. URL: http://sci-conf.com.ua. 

 
Сприяло утвердженню і популяризації результатів наукового доробку 

автора виконання ним різних науково-професійних та ділових функцій: 

наукового консультанта та наукового керівника дисертаційних робіт 

з теорії та методики навчання фізики; 

http://sci-conf.com.ua/


голови та наукового редактора «Збірника наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія 

педагогічна»; 

члена редакційної колегії науково-методичного журналу «Фізика та 

астрономія в рідній школі»; 

опонента низки докторських та кандидатських робіт за 

спеціальностями: 13.00.02, 13.00.01, 13.00.04, 13.00.10; 

члена Спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 у Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова; 

члена наукової Ради МОН України з експертизи проектів наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок; 

експерта Національного фонду досліджень України (НФДУ) . 
 

5. Висновки 

Доведено [1–24], що запропонована модель управління процедурами 

орієнтує навчально-пізнавальну діяльність на формування прогнозованих 

предметних і професійних  компетентностей та світоглядних якостей індивіда, 

внаслідок його мотивованого залучення до активності в навчанні, такої, щоб 

«теоретик» більше практикував, а «емпірик» більше теоретизував. 

Досягнуто також переконаності в тому [2–6], що в таких процедурах 

однозначно  реалізується принцип динамічного балансу між раціонально-

логічним і емоціонально-ціннісним  особистісними началами в сприйнятті та 

засвоєнні конкретного навчального матеріалу [19–20]. І, що це відбувається на 

рівні сформованості в молодої людини особистісних компетентнісно-

світоглядних якостей вищого рангу, а в студентів (майбутніх фахівців 

природничо-наукового  профілю) – власного (авторського) педагогічного кредо.  

Доцільність [14–17] здійснюваних нами наукових досліджень (див, 

зокрема, сайт  Збірника: journals.uran.ua/index.php/2307-4507/issue/archive),  

доказово співвідноситься з необхідністю значного підвищення рейтингу 

професій природничо-наукових галузей, який сьогодні катастрофічно 



низький (ТОП-10 популярних серед нинішніх абітурієнтів професій – 

яскраве тому підтвердження). Тільки завдяки підвищенню престижу 

майбутнього педагога фізико-технологічного та фізико-математичного профілів 

можемо сподіватися, у близькій перспективі, на підготовку компетентних 

молодих фахівців, здатних долучатися до реалізації важливих державних 

програм, пов’язаних зі створенням високоточної цивільної та військової 

техніки, освоєнням сучасних високих технологій (особливо – нано-технологій), 

розробкою і втіленням елементів піонерських космічних програм тощо.  

Інноваційність свого фундаментального дослідження вбачамо у дієвому 

поєднанні двох феноменальних дидактичних ліній [8–12]:  

1) впровадження освітніх інтеграційних тенденцій в якісне навчання 

молоді (проєкти – STEM- або STEAM-освіта) [12; 18; 20]; 

2) забезпечення тотальної природничо-наукової грамотності учнівської та 

студентської молоді (проєкти – УЦОЯО) [17; 19].  

Оптимістичний прогноз: в умовах більш всеохопної реалізації 

презентованого наукового напряму, природничо-наукова компетентність та 

професійно-науковий світогляд стануть важливими пріоритетами в житті 

кожної людини. На такому підґрунті можемо очікувати багато корисних 

науково-технічних знахідок і впроваджень (див.: gisap.eu/ru/user/1943; 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xoeKrv0AAAAJ&hl=uk;  

http://mvf.kpnu.edu.ua).  

Перспективи подальших досліджень вбачаються в наступному: 

Фіксовані умови та часова тривалість термінів незворотного переведення 

навчання в саморегульований процес [2–5] – проблема, що потребує свого 

багатовекторного  і глибокого дослідження. 

Поза всякими сумнівами, в основі дидактичних принципів, побудованих 

на STEM-інтеграційних освітніх орієнтирах, лежить обов'язкова реалізація 

апробованого логічного ланцюжка в здійснимості  процедури результативного 

навчання [12–16] : науковий задум → прогнозований проект реалізації задуму 

→ моделі (математична, технічна, технологічна) вирішення проблеми → 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xoeKrv0AAAAJ&hl=uk


експериментальний пошук і відбір (для прогнозованого варіанту) 

оптимального результату → віртуальний (а краще – реальний) варіант 

реалізації проекту. 

Безперечно також, що STEM-інтеграція - це «дидактичний прорив» в 

якісної модернізації освітньої галузі, як такої. Закон України «Про освіту» від 

28 вересня 2017 р орієнтує природознавчу галузь на впровадження в навчанні 

елементів STEM-освіти, як засобу інтеграції (об'єднаннями-ня) природознавчих 

наук (Science), використання нових техноло-гій (Technology), інженерії 

(Engineering ) і математики (Mathematics). Однак, це величезний пласт всієї 

освітньої галузі, що очікує, як здається сьогодні, на своє негайне освоєння. 
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