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Таблиця 1 – Завдання для самостійного складання та розв’язання задач. 

 

 

№ 

Варіанту 

m1,кг m2,кг а,  Fн, Н 

1 0,5 0,7 ? ? 

2 ? ? 1,5 3 

3 ? 4 ? 15 

4 1,5 ? 2,5 ? 

5 1,2 ? ? 0,9 

6 ? 2,2 3 ? 

7 4 2,8 ? ? 

8 ? ? 2 6,5 

9 ? 0,5 ? 2,6 

10 3 ? 4,8 ? 

11 2,4 ? ? 2 

12 ? 1,7 2,9 ? 
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ДОСЛІДНИЦЬКІ ІКТ-КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 
 

У «Концепції профільного навчання в старшій школі» наголошується на 

необхідності реалізації завдань дослідницького і впроваджувального характеру, розробленні 

педагогічних технологій на основі застосування інноваційних методів навчання, самостійної 

навчальної діяльності [1]. «Національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року» 

одним із ключових напрямів Державної освітньої політики називає модернізацію структури, 

змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу; також стратегія передбачає 

оновлення змісту, форм і методів навчання шляхом широкого впровадження у навчально-

mailto:olexandrm@ukr.net
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виховний процес сучасних комп’ютерних технологій; створення, видання та забезпечення 

навчальних закладів електронними засобами навчального призначення [2]. «Державна 

цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2015 року» передбачає створення інформаційно-методичних комплексів з 

природничо-математичних предметів та забезпечення умов їх використання в школі; 

упровадження у навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

[3]. 

Згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [4] та 

«Енциклопедії освіти» [5, 409] під компетентністю розумітимемо особистісне утворення, що 

включає в себе набуті знання (когнітивний компонент), засвоєні способи діяльності 

(праксеологічний компонент), ставлення до них (аксіологічний компонент) та сформовані 

соціальні якості (соціально-поведінковий компонент). 

Аналізуючи роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників, уведемо такі означення: 

1) дослідницька компетентність – це особистісне утворення, що проявляється в 

готовності та здатності до здійснення дослідницької діяльності та включає в себе 

когнітивний, праксеологічний, аксіологічний та соціально-поведінковий компоненти; 

2) дослідницька компетентність учня – це особистісне утворення, що проявляється 

в готовності та здатності до здійснення навчально-дослідницької діяльності та включає в 

себе когнітивний, праксеологічний, аксіологічний та соціально-поведінковий компоненти; 

3) предметна дослідницька компетентність учня – це особистісне утворення, що 

проявляється в готовності та здатності до здійснення предметної навчально-дослідницької 

діяльності та включає в себе когнітивний, праксеологічний, аксіологічний та соціально-

поведінковий компоненти. 

Проектування системи дослідницьких компетенцій для профільного навчання фізики 

передбачає обґрунтування вибору компетенцій. Для цього було проведено опитування 

експертів (50 % – фахівці вищої школи, 44 % – середньої, 6 % – педагогічних НДІ). За 

результатами анкетування [6] були виділені дослідницькі компетенції та згруповані за 

основними етапами дослідницької діяльності. 

За результатами опитування важливе місце в системі дослідницьких компетенцій 

старшокласників посіли дослідницькі ІКТ-компетенції: 

1) на підготовчому етапі (планування, моделювання, добір та підготовка знарядь та 

засобів для спостереження та вимірювання, проектування, постановка задачі тощо): 

– компетенція з розробки моделей; 

– здатність користуватися засобами ІКТ для проектування дослідницької діяльності; 

2) на діяльнісному етапі (виконання плану, обчислювальний експеримент, 

застосування знарядь та засобів для фіксації перебігу фізичних процесів, реалізація проекту, 

розв’язання задачі тощо): 

– здатність проводити обчислювальні експерименти; 

– здатність користуватися засобами ІКТ для фіксування перебігу експерименту; 

– здатність користуватися засобами ІКТ для моделювання; 

3) на узагальнювальному етапі (перевірка досягнення мети та коригування плану, 

висновки про адекватність та напрями вдосконалення моделі, перевірка та відновлення 

залежностей, опрацювання та подання результатів проекту, формулювання відповіді до 

задачі тощо): 

– здатність використовувати методи математичної статистики; 

– здатність користуватися засобами ІКТ для опрацювання результатів експерименту 

та їх презентації; 

– здатність до вдосконалення комп’ютерної моделі чи натурного експерименту. 

Із метою оцінювання рівня сформованості дослідницьких компетентностей 

старшокласників у процесі профільного навчання фізики були визначені критерії оцінювання 

кожної групи дослідницьких компетентностей за чотирма рівнями сформованості: 

0 – рівень несформованості (0-3 бали); 
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1 – низький рівень сформованості (4-6 балів); 

2 – середній рівень сформованості (7-9 балів); 

3 – високий рівень сформованості (10-12 балів). 

 

Для кожної компетентності були визначені критерії оцінювання та складені матриці 

оцінювання рівня їх сформованості. Приклад такої матриці для здатності проводити 

обчислювальні експерименти подано нижче. У таблиці складові компетенції позначені так: К 

– когнітивна, П – праксеологічна, А – аксіологічна, С – соціально-поведінкова. 

 

 

Критерії оцінювання складових здатності проводити обчислювальні експерименти 

 

не сформовано низький середній високий 

не володіє знаннями, 

необхідними для 

проведення 

обчислювальних 

експериментів 

має уявлення про 

методи математичного 

моделювання 

знає окремі методи 

математичного 

моделювання 

має системні знання 

методів математичного 

моделювання 

не має сформованих 

навичок проведення 

обчислювальних 

експериментів 

уміє використовувати 

готові моделі, 

проводити стандартні 

розрахунки за зразком 

впевнено 

використовує методи 

математичного 

моделювання 

уміє аргументовано 

добирати та 

використовувати 

методи математичного 

моделювання, виходячи 

з умов конкретної 

задачі 

не усвідомлює роль 

обчислювальних 

експериментів у 

сучасному житті 

усвідомлює 

важливість 

обчислювальних 

експериментів у 

сучасній науці, але не 

вважає, що навички їх 

проведення можуть 

знадобитися 

розуміє роль 

обчислювальних 

експериментів у 

сучасному житті та 

позитивно 

налаштований на їх 

застосування 

розуміє важливість 

обчислювальних 

експериментів у 

сучасному житті, 

усвідомлює їх переваги 

й недоліки в порівнянні 

з натурними 

експериментами 

не усвідомлює 

необхідності взаємодії 

з однокласниками при 

проведенні 

обчислювальних 

експериментів, не 

налаштований на таку 

взаємодію 

виконує свою частину 

обчислювального 

експерименту, не 

завжди усвідомлюючи 

його загальну картину 

сумлінно виконує 

свою частину роботи, 

за необхідності може 

допомогти товаришу 

з суміжною 

частиною 

експерименту 

уміє організувати 

групову роботу в 

рамках 

обчислювального 

експерименту та 

здійснювати 

координацію цієї 

роботи 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Трансформаційні процеси переходу від індустріального до інформаційного 

суспільства, розвиток ринкових відносин в Україні зумовлюють появу нової економіки, 

побудованої на знаннях, при якій основними факторами збільшення продуктивності праці є 

сучасні наукові технології та інновації, головним виробничим ресурсом є знання, а освіта 

перетворюється в один із найважливіших чинників соціально-економічного розвитку 

суспільства. 

Через гостру необхідність у масовій підготовці і перепідготовці кадрів, що зможуть 

ефективно працювати в умовах ринкової економіки, через недостатність на сучасному ринку 

праці України кваліфікованих економістів особливу актуальність набула сьогодні 

дистанційна освіта. Розвиток дистанційної освіти у вищих навчальних закладах 

економічного профілю України, який дає змогу реалізувати модель масової безперервної 

освіти, регулярного оновлення індивідуальних здібностей і підвищення кваліфікації 

різноманітних категорій працюючих «протягом усього життя», є одним із пріоритетів 

національної політики України в галузі освіти.  

Теоретичні дослідження з означеного напряму базуються на методологічних працях 

С. Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренка, І. Зязюна, Т. Ільїної, І. Лернера; працях 

із дидактики А. Алексюка, В. Андреєва, Б. Голуба, В. Козакова, М. Махмутова, Є. Полота, 

В. Сагарди, М. Скаткіна, М. Фіцули, А. Хуторського; працях із психології Г. Балла, 

Л. Виготського, П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Н.Тализіної та інших. 

Значних зусиль до формування системи дистанційного навчання доклали вчені 

С. Батишев, О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. Огородніков, О. Пєхота, Л. Романишина, 

П. Сікорський, І. Харламов; психологи Б. Ананьєв, Г.Балл, В. Виготський, М. Данилов та 

інші, у творчому доробку яких аналізується процес індивідуалізації особистісно 

орієнтованого навчання. 

Головною метою дистанційної економічної освіти є надання рівного доступу та 

рівних освітніх можливостей населенню в будь-яких районах країни за допомогою 

інформаційних і телекомунікаційних засобів, а також підвищення якісного рівня освіти за 
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