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ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВIТИ

Стаття присвячена дослiдженню основних проблем реалiзацiї принципу наступностi у ви-
вченнi фiзики. Розглянуто можливостi їх подолання на сучасному етапi розвитку суспiль-
ства. Видiлено основнi вимоги до органiзацiї дистанцiйної освiти та постановки проблем.
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Вступ
Аналiз результатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання з фiзики та за-

гальна вiдсоткова кiлькiсть бажаючих розглядати фiзику як вступний iспит
свiдчить про низький рiвень фiзичної освiти випускникiв шкiл. Бiльше то-
го, низький рiвень активностi першокурсникiв на заняттях з фiзики свiдчить
про необхiднiсть докорiнних змiн у пiдходах до отримання знань iз зазначеної
дисциплiни. Середнiй абiтурiєнт, який не отримав додаткової пiдготовки на
курсах або у приватних викладачiв, демонструє не лише невмiння вирiшувати
фiзичнi завдання на вступних iспитах, а й, вступивши до вищого навчального
закладу, демонструє невмiння вчитися на першому курсi. Це змушує виклада-
чiв багатьох дисциплiн, включаючи i фiзику, або знижувати вимоги i сприяти
подальшiй деградацiї процесу навчання зi спецiальних дисциплiн, або, прояв-
ляючи жорсткiсть, ставити низькi оцiнки i сприяти масовому вiдрахуванню
вже пiсля першого семестру навчання. Тому, на метi статтi є встановлен-
ня основних причин зниження рiвня знань з фiзики та розкриття основних
шляхiв їх подолання.

Основна частина
Проблема наступностi «школа – ВНЗ» завжди мала мiсце та нажаль зав-

жди перебувала не на першому мiсцi. З огляду на неї перш за все доцiльно
звернути увагу на невiдповiднiсть випускних шкiльних програм з предмету
та програм вступних iспитiв до вишiв. Таким чином маємо справу iз подвiй-
ним навантаженням на школяра: по-перше — необхiднiсть вивчати шкiльну
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програму, аби вiдповiдати її вимогам, по-друге — готуватися до вступних ви-
пробувань (ЗНО) — намагатися комплексно свiдомо вiдтворити систему знань
з предмету. Додаткове навантаження, нажаль, має невеликий коефiцiєнт ре-
зультативностi.

Зважаючи на це, профiльнiсть старшої школи виступає екстреною необхi-
днiстю. Вона забезпечить можливiсть вiльного вибору особистостi у напрям-
ку подальшого навчання. Нажаль, на сучасному етапi профiлювання старших
класiв ЗОШ вiдбувається лише вибiрково та не вирiшує зазначеної проблеми.

Одним iз варiантiв у вирiшеннi зазначеної проблеми також може стати
дистанцiйна освiта. Перевагами дистанцiйного навчання на сучасному етапi
освiти виступають:

— iндивiдуалiзацiя навчального процесу,
— диференцiацiя пiдходiв до навчання,
— особистiсно-орiєнтований пiдхiд,
— практика (досвiд),
— пiдвищення рiвня свiдомостi,
— розширення можливостей спiлкування з фахiвцями,
— самовдосконалення студентiв i педагогiв на основi iндивiдуально-

диференцiйованого пiдходу.
Дистанцiйна освiта з фiзики є новою формою органiзацiї навчання. По-

ряд iз її перевагами маємо вiдзначити певнi недолiки, якi слiд брати до уваги
фахiвцям, аби не втратити цiнностi науки фiзики у формуваннi цiлiсної осо-
бистостi школяра.

Перспективи розвитку дистанцiйної фiзичної освiти пов’язанi:
— з доопрацюванням iснуючого i створенням нового програмного забез-

печення,
— адаптацiєю методичного забезпечення до умов експлуатацiї в електрон-

нiй мережi,
— поступовим створенням курсiв фiзики для рiзних спецiальностей,
— забезпеченням наочностi, простоти та змiстовностi вiртуального фiзич-

ного експерименту,
— чiткою поетапнiстю у навчаннi вирiшенню фiзичних задач,
— системою варiативного контролю та самооцiнки знань,
— варiативнiстю органiзацiї дистанцiйного навчання,
— виваженим пiдходом до нормування навантаження особистостi,
— оптимiзацiя режиму «праця – вiдпочинок».
Нове програмне забезпечення для самостiйного навчання в тому числi i

в домашнiх умовах має задовольняти цiлком певним вимогам, що враховує
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всi особливостi самостiйного дистанцiйного навчання. Вiдзначимо найбiльш
важливi:

∗ Епiзодичнiсть контакту з викладачем, хоча перiодичнiсть контактiв
не настiльки мала, як при заочному навчаннi, i може регулюватися учнем
самостiйно;

∗ Коротка тривалiсть контакту з викладачем, оскiльки вона вимагає
наявностi певних зовнiшнiх умов, зокрема, наявностi доступу до Iнтернет або
iншої мережi, матерiальних ресурсiв на її експлуатацiю, наявностi ресурсiв
часу у викладача-консультанта i т. iн.;

∗ Необхiднiсть додаткової i постiйної мотивацiї процесу самостiйної ро-
боти учня над навчальним матерiалом (сам учень часто не може змусити себе
вчитися з максимальною iнтенсивнiстю протягом досить довгого часу);

∗ Необхiднiсть постiйного самоконтролю учня над процесом засвоєння
матерiалу.

Програмне забезпечення повинно створювати в студента, що працює в ав-
тономному режимi, iлюзiю постiйної присутностi квалiфiкованого викладача.
Вiдомо, що протягом багатьох рокiв (навiть сотень рокiв) традицiйна форма
навчання (вчитель в прямому контактi з учнем) демонструвала найбiльшу
ефективнiсть. При роботi ж iз «вiртуальним» викладачем програма має за-
безпечувати iнтенсивний i максимально близький (на скiльки це можливо)
до природного режиму спiлкування комп’ютера i учня.

На сьогоднi дистанцiйне навчання не є настiльки масовою i всепроникною,
як того вимагає сучаснiсть. Не так давно дистанцiйному навчанню пророку-
вали свiтле майбутнє, говорили, що воно пошириться мало не на всi школи
та вишi. Реальнiсть, як завжди, внесла корективи i визначила мiсце дистан-
цiйного навчання там, де воно дiйсно доречно i ефективно.

Довузiвська пiдготовка навiть протягом одного року iстотно компенсує
зазначенi вище негативнi тенденцiї, бо часто обдарованi дiти навчаються в
дуже вiддалених куточках країни i не можуть отримати таку пiдготовку в
очнiй формi. До того ж багато вишiв приймають на навчання студентiв iз
зарубiжних країн, для яких мають мiсце i додатковi мовнi труднощi.

Отже, для довузiвської пiдготовки саме дистанцiйна форма навчання несе
найбiльший позитивний ефект.

Наступним аспектом зазначеної проблеми виступає пiдтримка активностi
школяра при вивченнi фiзики. Тут у нагодi стає органiзацiя навчання на
основi постановки проблеми: створенням проблемної ситуацiї та постановкою
проблемних задач. Можна виокремити кiлька основних способiв створення
проблемної ситуацiї:
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1. Опора на життєвий досвiд.
2. Самостiйнi дослiдження.
3. Вирiшення проблемного питання.
4. Створення помилки (навмисно).
Таким чином, вiдбувається активiзацiя розумової активностi та пошукової

дiяльностi особистостi.
За такої органiзацiї навчальної дiяльностi новизна матерiалу забезпечує

привертання уваги та зацiкавлення, його змiстовнiсть — збуджує iнтерес
завдяки розкриттю наукової ємностi, а значущiсть — переконує у необ-
хiдностi його вивчення виходячи з його професiйної цiнностi та доцiльностi
практичного використання.

Висновки
Проблема наступностi фiзичної освiти на сьогоднi має такi основнi на-

прямки подолання: профiльнiсть навчання, дистанцiйна освiта та проблемне
навчання. З урахуванням специфiки органiзацiї навчального процесу в обла-
стi фiзичної освiти має бути розроблена структура системи дистанцiйного
фiзичної освiти, що здатна максимально використати досвiд, накопичений у
вiдомих традицiйних формах навчання. На основi проблемного навчання ма-
ють бути органiзованi самоосвiта особистостi та її самоконтроль досягнень.
Органiзацiя профiльного навчання вимагає бiльш детального вивчення з ме-
тою змiни пiдходiв до його органiзацiї та пiдвищення ефективностi, що є
метою подальших дослiджень.
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The problem of continuity of modern physics and mathematics
education

The article investigates the basic problems of the principle of continuity in the
study of physics. The possibilities to overcome the current development of society.
The basic requirements of distance education and production problems.
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