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ПРОВІДНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ  

ЯК ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

 
Відповідно до психодидактичних засад продуктивне навчання фізики 

в закладах середньої освіти характеризується як явище зв’язку 
особистостей, що реалізується через спільні дії й характеризується 
взаємовпливом. Така взаємодія виявляється в різноманітних видах 
навчальної діяльності. 

«Навчальна діяльність» – поняття досить неоднозначне. Т. В. Габай і 
М. В. Буланова-Топоркова дають дуже загальне визначення «навчальної 
діяльності» – «діяльність навчання – є “чистим” актом пізнання, що 
реалізується учнями» [2]. Під «навчальною діяльністю» ми розуміємо 
спеціально організовану діяльність учнів, спрямовану на саморозвиток, 
самозміну, результатом якої є формування способів дій, на використанні 
яких ґрунтується їхня майбутня професійна діяльність. 

Аналізуючи поняття «навчальна діяльність», звертаємо увагу на те, 
що це поняття вужче від поняття «пізнавальна діяльність», оскільки 
пізнання здійснюється не тільки з метою навчання, але й для «відкриття» 
нового. Як зазначає Н. С. Ярослав [3], пізнавальна діяльність може бути 
чуттєвою або раціональною (логічною). Чуттєву пізнавальну діяльність, 
яку забезпечує робота органів чуття, складають відчуття і сприймання. 
Раціональна (логічна) пізнавальна діяльність виходить за межі чуттєвих 
даних та здійснюється шляхом мислення й уяви. Це відкриває можливість 
переходу до якісно нового способу побудови образу світу: від відтворення 
чуттєво даного до створення нового, що поглиблює наші знання про 
навколишнє середовище. Результати чуттєвого та раціонального пізнання 
дійсності стають досвідом індивіда завдяки його пам’яті. Отже, можна 
дійти висновку, що психічна пізнавальна діяльність є цілісним утворенням. 

Узагальнюючи вище сказане у подальшій нашій роботі ми будемо 
користуватися терміном «навчально-пізнавальна діяльність». 

Відповідно до різних підходів науковці виділяють різні види 
навчально-пізнавальної діяльності. У «класичній» психології та педагогіці 
виділяють наступні основні види: 

 за характером пізнавальної діяльності – перцептивні, мнемічні, 
розумові (аналітичні, порівняльні, узагальнюючі); 

 за рівнем опанування – зовнішні та внутрішні; 
 за відношенням до практики – практичні та розумові; 
 за функціональними особливостями – планувальні, виконавчі, 

контролюючі, оціночні; 
 за відношенням до проблеми – що ставлять проблему, що 

відкривають вихід з неї. 
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Для педагогічної теорії і практики також принципово важливою є 
класифікація навчальної діяльності за способом досягнення прогнозованого 
результату: репродуктивна і творча; репродуктивна і продуктивна. Інші 
дослідники визначають три види, але називають їх по-різному: 
репродуктивна, продуктивна, творча; репродуктивна, алгоритмічна, 
творча; репродуктивна, евристична, дослідницька; репродуктивна, рекон-

структивна; варіативна.  
Проблема навчального пізнання (але не навчально-пізнавальної 

діяльності) розкривається у роботах Л. Арістової. При цьому навчання 
вона розуміє як один з видів пізнання. Відмінність же наукового та 
навчального пізнання, на її думку, «виявляється в тому, що в науковому 
пізнанні зв’язки між образами ширші і виражені більш ясно, результати 
пізнання більш конкретні, в навчальному пізнанні формуванню цих 
зв’язків заважає не стільки брак образів і понять в особистому досвіді 
учнів, скільки їх однозначність, що, природно, призводить до менш 
конкретних висновків, узагальнень» [1]. 

Під структурою навчального пізнання розуміють: мету, зміст 
предмету, педагогічні засоби і результат. Організація процесу навчання 
насамперед пов’язана з чітким визначенням цілей, усвідомленням і 
прийняттям їх учнями. Деякі закордонні психологи передбачають таку 
структуру пізнавальної діяльності: потреби і мотиви, навчальні завдання, 
їхня реалізація і навчальні дії, різноманітні за змістом і характером, 
способи їхнього виконання, контроль і оцінка навчальних результатів, 
аналіз способів їхнього досягнення, мотиви, навчальні дії, контроль, оцінка 
й аналіз результатів. 

Розглядаючи навчальне пізнання як засіб продуктивного навчання 
фізики основної школи, можна зробити висновок що як освітній процес 
продуктивне навчання реалізується в межах індивідуального шляху, що 
являє собою послідовність кроків, де кожний крок має певний результат, 
оскільки є продуктивно орієнтованою діяльністю в реальних життєвих 
ситуаціях. Принцип продуктивності дає освіті можливість бути не просто 
особистісно орієнтованою, а стати повною мірою індивідуальною. 
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