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Особливе значення в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики займає 

контекстне навчання, особливості розробки і застосування якого дослідив А. Вербицький та його 

послідовники [1].  

Мета проведеного нами дослідження полягала у виявленні ефективних шляхів модернізації 

фахової підготовки майбутнього вчителя фізики на основі контекстного навчання в умовах 

інформаційно-комунікаційного середовища. Засадами модернізації фахової підготовки майбутнього 

вчителя фізики було створення інформаційно-освітнього середовища (ІОС).  

В якості визначення ІОС ми розуміємо наступне, дане С. Назаровим: «Інформаційно-
освітнє середовище вищого навчального закладу - педагогічна система, що об'єднує в собі 
інформаційні освітні ресурси, комп'ютерні засоби навчання, засоби управління освітнім 
процесом, педагогічні прийоми, методи і технології, спрямовані на формування 
інтелектуально розвиненої соціально-значущої творчої особистості, яка має необхідний 
рівень професійних знань і компетенцій» [2, с. 3]. 

Контекстний характер професійної підготовки майбутнього вчителя фізики в умовах 
ІОС забезпечувався безпосередньою співучастю студентів у змістовому його наповненні. 
Складовою компонентою ІОС була інформаційно-комунікаційна технологія контекстного 
проблемно-модульного навчання. Вона реалізується під час вивчення курсів «Теорія та 
методика навчання фізики» та «Інноваційні технології навчання фізики.  

Особливістю цієї технології є комплексне поєднання форм, методів і засобів 
комп’ютерного навчання, яке реалізовувалося за такими напрямками: а) використання 
Microsoft Word; б) Використання презентацій PowerPoint та інших мультимедійних розробок, 
створених як викладачами, так і майбутніми вчителями фізики; в) використання сайту 
факультету; г) використання соціальних мереж шляхом створення сторінки викладача. 

Розглянемо більш детальніше кожен із зазначених напрямків.  

1. Використання Microsoft Word: 

 створення комплексу електронно-методичних завдань для студентів з методики 
навчання фізики; 

 надання електронного конспекту лекції з методики навчання фізики та спецкурсу 
«Інноваційні технології навчання фізики», з метою оптимізації діалогу зі студентом; 

 проведення комплексних занять: лекція-практичне заняття як форма закріплення 
вивченого матеріалу в комп'ютерних класах; 

  виконання практичних завдань: тести, контрольні роботи, пошук необхідної 
інформації; 

 отримання комплексу НМКД для поточної роботи над курсом «Теорія і методика 
навчання фізики»; 

 створення інтерактивного електронного  комплексу «Теорія та методика навчання 
фізики». 

2. Використання презентацій PowerPoint: 



 
 

 рекламна презентація навчальних курсів. 

 презентації лекцій. 

 супровід виступу на семінарському занятті з методики навчання фізики 

 презентація результатів досліджень  студентів з теорії і методики навчання фізики 
(розробка, захист). 

 захист  курсових, дипломних робіт з презентацією. 

3. Використання сайту факультету: 

подання навчально-методичних комплексів дисциплін на сайті факультету 

презентація результатів дипломних досліджень з методики навчання фізики; 

представлення інтерактивного курсу «Теорія і методика навчання фізики»: презентація  
для сайту; презентація для лекції; тексти навчальних  матеріалів; тест; відеолекція викладача. 

4. Використання соціальних мереж шляхом створення сторінки викладача: 

 лекції; 

 методичні вказівки; 

 посилання на відео лекції в мережі; 

 оперативна відповідь на поточні питання з практичних робіт результати тексти 
підручників; 

 посилання в мережі на цікаві дослідження; 

 анкетування учнів, майбутніх викладачів фізики, вчителів фізики та викладачів;  

 посилання на сайти; 

 конкурси, конференції; 

 фото з захисту практики, дипломів, курсових робіт. 
Для стимуляції саморозвитку студентів в процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика 

навчання фізики» необхідно навчити їх помічати зовнішні і внутрішні суперечності в процесі 

навчання фізики в школі, ставити питання і вирішувати проблеми в процесі пошукової діяльності на 

контекстній основі. Широко використовуються презентації, мультимедійне подання навчального 

матеріалу, використання мережі Інтернет в процесі проведення лекції. Для цього в аудиторії 

використовувалися мультимедійний проектор та ноутбук, який за системою Wi-Fi підключався до 

встановленого на кафедрі маршрутизатора, завдяки чому забезпечувався стійкий зв’язок з мережею. 

Переважає фронтальна форма навчання, але у даному випадку саме вона дозволяє на лекціях і 

семінарах з методики навчання фізики максимально розширити інформаційне поле студентів. 

У реальному навчальному процесі інформаційно-комунікаційна технологія контекстного 

проблемно-модульного навчання реалізовувалася циклічною сукупністю навчальних мікромодулів, 

кожен з яких у функціональному плані містить інформаційно-орієнтовний (лекція з методики 

навчання фізики), виконавчий (лабораторна робота) та контрольно-оцінювальний (семінарське 

заняття) блоки, що функціонують у лінійній послідовності і об’єднані спільною метою. 
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