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АНОТАЦІЯ 

Цапенко М. В. Формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 014 Середня освіта (фізика). – Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2021. 

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. 

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого з’ясовано 

теоретичні, змістово-процесуальні та педагогічні засади формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. 

У межах характеристики стану розробленості проблеми формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики у 

вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях з’ясовано, що розвиток 

формування культури енергозбереження учнів в закладах загальної середньої 

освіти є предметом наукового інтересу широкого кола вітчизняних учених. 

Установлено, що проблема формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики не знайшла достатнього цілісного 

висвітлення. Результатом структурно-логічного аналізу вітчизняних 

наукових розвідок із досліджуваної проблеми стало виділення соціального, 

економічного та екологічного аспектів її розгляду.  

Виявлено, що провідними напрямами досліджень стали: теоретичне 

обггрунтування вихідних положень культури енергозбереження; генеза та 

тенденії розвитку культури енергозбереження в Україні та світі; форми, 

методи і технології розвитку культури енергозбереження. 

За допомогою методу термінологічного аналізу з’ясовано сутність 

ключових понять дослідження: «Формування»,«Культура», 

«Енергозбереження», «Культура енергозбереження», «Формування культури 
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енергозбереження» на засадах системного, аксіологічного, акмеологічного, 

особистісно-діяльнісного та культурологічного підходів. 

Здійснено огляд психолого-педагогічних особливостей учнів 7-9 класів, 

який засвідчив можливості для розвитку їхнього наукового світогляду, 

ціннісного ставлення до природи загалом та енергії і енергозбереження, 

зокрема, громадянського виховання, розвитку різносторонніх знань та вмінь 

як основи для формування культури енергозбереження в учнів основної 

школи. 

Окреслено компетентнісний потенціал предмета «Фізика». Здійснено 

аналіз чинних стандартів і програм щодо проблем енергозбереження. У 

процесі аналізу навчальної програми з фізики для 7-9 класів, зроблено 

висновок, що проблема енергозбереження висвітлюється досить поверхово, 

бракує в достатній мірі екологічної складової та навчального матеріалу з 

питань ощадливого енергоспоживання. 

Проаналізовані актуальні дослідження з проблеми формування 

культури енергозбереження в учнів основної школи поза межами України. В 

результаті аналізу визначено, що закордонні науковці та педагоги 

пропонують і використовують достатньо потужний інструментарій та 

різноманітні педагогічні прийоми для формування культури 

енергозбереження учнів. Водночас вивчення, аналіз чи врахування 

зарубіжного досвіду у питанні формування культури енергозбереження учнів 

практично не представлено у вітчизняних виданнях, у тому числі при 

вивченні фізики в ЗЗСО України. 

Окреслено проблеми формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики: проблема енергозбереження висвітлюється 

у навчальної програми з фізики для 7-9 класів досить поверхово; огляд 

психолого-педагогічних особливостей учнів основної школи показав 

можливості для формування їх наукового світогляду, ціннісного ставлення до 

природи, громадянського виховання, розвитку екологічних та економічних 

уявлень, знань та вмінь як основи для формування у них культури 
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енергозбереження; вивчення зарубіжного досвіду у питанні формування 

культури енергозбереження учнів показує, що закордонними науковцями та 

педагогами розроблено потужний інструментарій та вироблено ефективні 

педагогічні прийоми, які слід використовувати для формування культури 

енергозбереження учнів на уроках фізики у школах України; дисертаційні 

дослідження з проблеми формування культури енергозбереження учнів у 

процесі вивчення природничих дисциплін охоплюють лише окремі аспекти 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики, зокрема питання екологічної освіти, і не висвітлюють проблему в 

цілому. 

Визначено структуру культури енергозбереження учнів основної 

школи містить три основні компоненти: світоглядно-особистісний, 

гносеологічно-праксеологічний, рефлексивний. 

Обґрунтовано вибір критеріїв: аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, 

поведінковий та відповідні показники - мотивація до енергозбереження, 

обізнаність у сфері культури енергозбереження, уміння розв’язувати 

завдання енергозбережувального змісту, саморозвиток у проблемі 

енергозбереження, за якими схарактеризовано чотири рівні: низький, 

середній, достатній, високий рівні сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи. 

Окреслено нормативні засади формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики,зокрема: Закони України «Про 

освіту» (2017), «Про наукову та науково-технічну діяльність» (2017), а також 

документах, що регламентують процес реформування української освіти, 

зокрема Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) та Концепції Нової 

української школи (2017) України. 

Розроблена авторська методика формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики включає 

взаємопов’язані структурні компоненти: методологічно-цільовий, 

організаційний, результативний блоки. 
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Окреслено педагогічні умови формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики: розширення змісту фізичної освіти 

енергозбережувальною складовою; формування в учнів досвіду 

енергозбереження через аналітичну, дослідницьку та оцінювальну діяльність 

в умовах урочної і позаурочної роботи з фізики; забезпечення вчителя фізики 

методичними матеріалами з формування в учнів основної школи культури 

енергозбереження.  

Визначено етапи формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики: мотиваційний, функціональний, 

рефлексивний.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що, уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність методики формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики; визначено сутність понять «культура 

енергозбереження учнів основної школи» та «формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики»; розроблено 

критерії (аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, поведінковий) та відповідні їм 

показники, за якими схарактеризовано чотири рівні (низький, середній, 

достатній, високий) сформованості культури енергозбереження учнів 

основної школи; обґрунтовано педагогічні умови формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики (розширення 

змісту фізичної освіти енергозбережувальною складовою; формування в 

учнів досвіду енергозбереження через аналітичну, дослідницьку та 

оцінювальну діяльність в умовах урочної і позаурочної роботи з фізики; 

забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з формування в учнів 

основної школи культури енергозбереження) та етапи формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики (мотиваційний, 

функціональний, рефлексивний); подальшого розвитку набули методи, 

засоби і форми навчання фізики в умовах ЗЗСО. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 
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можливості безпосереднього впровадження методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, яка 

супроводжується рекомендаціями щодо: модернізації змісту курсу фізики 

основної школи; вибору форм, методів і засобів для різних етапів 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики; налічує діагностичний апарат у вигляді показників (мотивація до 

енергозбереження; обізнаність у сфері КЕЗ, уміння розв’язувати завдання 

енергозбережувального змісту; саморозвиток у проблемі енергозбереження), 

до яких дібрані ефективні методики їх кількісного визначення (авторське 

анкетування, тестування, контрольна робота з розв’язування завдань 

енергозбережувального змісту, авторське опитування). Матеріали 

дисертаційного дослідження будуть корисними при вирішенні дотичних 

проблем дослідження, в системі ЗЗСО та підвищення кваліфікації вчителів 

фізики та інших природничих дисциплін, а також при написанні 

кваліфікаційних робіт студентами закладі вищої освіти. 

Ключові слова: формування, культура, енергозбереження, культура 

енергозбереження, заклад загальної середньої освіти, основна школа, урок 

фізики. 
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Thesis for Doctor of Philosophy degree in specialty 014 Secondary 

education (physics). – Sumy State Pedagogical University named after 

A. S. Makarenko. Sumy, 2021 

The dissertation research is devoted to the problem of forming the culture of 

energy saving of primary school students in physics lessons. 

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive study, which clarifies the theoretical, 

normative, content-procedural and pedagogical foundations of forming the culture 

of energy saving of primary school students in physics lessons. 

Within the characteristics of the state of development of the problem of 

formation of energy saving culture of primary school students in physics lessons in 

domestic scientific and pedagogical research it is found out that the development 

of energy saving culture in secondary schools is the subject of scientific interest of 

a wide range of domestic scientists. It is noted that the problem of forming the 

energy saving culture of primary school students in physics lessons has not found 

sufficient comprehensive coverage. The result of structural and logical analysis of 

domestic scientific research on the studied problem was the selection of social, 

economic and environmental aspects of its consideration. 

It was revealed that the leading directions of research were theoretical 

substantiation of the initial provisions of the energy saving culture; genesis and 

trends in the development of energy saving culture in Ukraine and the world; 

forms, methods and technologies of energy saving culture development. 

The method of terminological analysis clarifies the essence of the key 

concepts of the study: "Formation", "Culture", "Energy saving", "Energy saving 

culture", "Formation of energy saving culture" on the basis of systemic, 

axiological, acmeological, personal and cultural approaches. 

A review of psychological and pedagogical characteristics of students in 

grades 7-9, which showed opportunities for the development of their scientific 

worldview, values to nature in general and energy and energy conservation, in 
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particular, civic education, development of diverse knowledge and skills as a basis 

for energy culture in school students was completed. 

The competence potential of the subject "Physics" is outlined. The analysis 

of current standards and programs on energy saving problems is carried out. In the 

process of analyzing the physics curriculum for grades 7-9, it was concluded that 

the problem of energy conservation is covered rather superficially, there is a 

sufficient lack of environmental components and educational material on energy 

efficiency. 

Current research on the problem of forming a culture of energy saving of 

primary school students outside Ukraine is analyzed. As a result of the analysis, it 

was determined that foreign scientists and teachers offer and use sufficiently 

powerful tools and various pedagogical techniques to form a culture of energy 

saving of students. At the same time, the study, analysis or consideration of foreign 

experience in the formation of a culture of energy saving of students is practically 

not represented in domestic publications, including the study of physics in general 

secondary education in Ukraine. 

The problems of formation of energy saving culture of primary school 

students in physics lessons are outlined. Namely, the problem of energy saving is 

covered in the physics curriculum for 7-9 grades rather superficially; review of 

psychological and pedagogical characteristics of primary school students showed 

opportunities for the formation of their scientific worldview, values to nature, civic 

education, development of environmental and economic ideas, knowledge and 

skills as a basis for forming a culture of energy saving; study of foreign experience 

in the formation of energy saving culture of students shows that foreign scientists 

and teachers have developed powerful tools and developed effective pedagogical 

techniques that should be used to form a culture of energy saving of students in 

physics lessons in schools of Ukraine; dissertation research on the problem of 

forming a culture of energy saving of students in the study of natural sciences 

covers only some aspects of the formation of a culture of energy saving of students 
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in primary school physics lessons, including environmental education, and does 

not cover the problem as a whole. 

The structure of the energy saving culture of primary school students is 

determined and contains three main components: worldview-personal, 

epistemological-praxeological, reflexive. 

The choice of criteria is substantiated: axiological, knowledge-activity, 

behavioral and relevant indicators - motivation for energy saving, awareness in the 

field of energy saving culture, ability to solve problems of energy saving content, 

self-development in the problem of energy saving, which are characterized by high 

levels of formation of energy saving culture of primary school students. 

The normative principles of formation of energy saving culture of primary 

school students in physics lessons are outlined, in particular by the  Laws of 

Ukraine ―On Education‖ (2017), ―On Scientific and Scientific-Technical Activity‖ 

(2017), as well as by the documents regulating the process of reforming Ukrainian 

education, in particular by the Concepts of development of pedagogical education 

(2018) and Concepts of the New Ukrainian school (2017) of Ukraine. 

The developed author's method of forming the culture of energy saving of 

primary school students in physics lessons includes such interconnected structural 

components as methodological-target, organizational, effective blocks. 

The pedagogical conditions of formation of culture of energy saving of 

pupils of the basic school at physics lessons are outlined, namely the  expansion of 

the maintenance of physical education by an energy saving component; formation 

of students' experience of energy saving through analytical, research and 

evaluation activities in the conditions of classroom and extracurricular work in 

physics; providing a physics teacher with methodical materials on the formation of 

energy saving culture of primary school students. 

The stages of formation of energy saving culture of primary school students 

in physics lessons are determined, which include motivational, functional, 

reflective ones. 
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The scientific novelty of the obtained research results is that the 

effectiveness of the method of forming the culture of energy saving of primary 

school students in physics lessons is firstly theoretically substantiated and 

experimentally tested; the essence of the concepts "energy saving culture of 

primary school students" and "formation of energy saving culture of primary 

school students in physics lessons" are determined; criteria (axiological, 

knowledge-activity, behavioral) and the corresponding indicators are developed, 

which allow to characterize the four levels (low, medium, sufficient, high) of the 

formation of energy saving culture of primary school students; the pedagogical 

conditions of formation of energy saving culture of primary school students in 

physics lessons (expansion of the content of physical education with energy saving 

component; formation of students' energy saving experience through analytical, 

research and evaluation activities in classroom and extracurricular work in physics; 

providing physics teachers with teaching materials for the formation of the culture 

of energy saving of the basic school students) and stages of formation of energy 

saving culture of primary school students in physics lessons (motivational, 

functional, reflective); methods, means and forms of teaching physics in the 

conditions of general secondary education were further developed. 

The practical significance of the results of the study lies in the possibility of 

the direct implementation of the method of forming a culture of energy saving of 

primary school students in physics lessons, which is accompanied by 

recommendations for modernization of the content of primary school physics; 

choice of forms, methods and means for different stages of formation of energy 

saving culture of primary school students in physics lessons; has a diagnostic 

apparatus in the form of indicators (motivation for energy saving; awareness in the 

field of energy saving culture, the ability to solve problems of energy saving 

content; self-development in the problem of energy saving), for which effective 

methods for their quantification (author's questionnaire, testing, control work on 

the solution tasks of energy saving content, author's survey) were selected. The 

materials of the dissertation research will be useful in solving related research 
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problems, in the system of general secondary education in Ukraine and advanced 

training of teachers of physics and other natural sciences, as well as in writing 

qualifying papers by students of higher education. 

Key words: formation, culture, energy saving, energy saving culture, general 

secondary education institution, primary school, physics lesson. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Світові глобалізаційні та інтеграційні 

процеси впливають на рівень розвитку економіки всіх без винятку країн, 

який залежить не лише від людських, а й від природних ресурсів, у т.ч. 

енергетичних. Енергетична забезпеченість економіки України як запорука її 

незалежності обумовлює відповідну державну політику не лише на рівні 

промисловості та виробництва, а й на споживчому ринку серед громадян, що 

потребує від кожного з членів суспільства усвідомлення важливості 

збереження енергоресурсів. Зазначене вже на рівні закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) обумовлює відповідні кроки щодо формування 

особливого виду культури молоді – культури енегргозбереження, які 

можливо й доцільно здійснювати на уроках фізики як навчального предмета, 

де формується науковий світогляд, практико-орієнтований стиль мислення та 

адекватне вимогам суспільства світосприйняття.  

Вимоги держави до молодої особистості закладені в законах України 

«Про освіту» (2017), «Про наукову та науково-технічну діяльність» (2017), а 

також документах, що регламентують процес реформування української 

освіти, зокрема Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) та Концепції 

Нової української школи (2017) України. 

Останнім часом проблема введення основ енергозбереження та 

енергоефективності у освітній процес у ЗЗСО інтенсивно обговорюється  у 

науковій спільноті (А. Андрєєв, Н. Баюрко, Н. Бондзюх, А. Ганжа, 

К. Горбунов, В. Давидов, В. Жовтянський, О. Заєць, Л. Клименко, 

В. Коцаренко, О. Кошельнік, М. Кулик, В. Мацюк, Г. Мікаелян, В. Павлова, 

Н. Пустовіт, А. Сільвейстр, Б. Стогній, Ю. Селихов, Є. Хавін та ін.  

Пріоритетні напрямки розвитку освіти у сфері енергозбереження в 

навчанні фізики в школі відображено у роботах А. Андрєєва, формування 

енергозбережувальної компетентності учителів та учнів у системі 

післядипломної педагогічної освіти описано Л. Клименко. У зарубіжних 

дослідженнях більшість робіт стосуються вивчення енергоефективної 
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поведінки учнів і їх батьків, а також проблеми впливу проєктів на зміну 

поведінки на більш енергоефективну: N. Zografakis, A. Menegaki, 

K. Tsagarakis, H. Elsharkawya, P. Rutherfordb.  

Проте узагальнення наукових розвідок свідчить про недостатню 

висвітленість теоретичних аспектів формування культури енергозбереження 

в учнів ЗЗСО, а у теорії і методиці навчання фізики практично відсутні 

дослідження, що стосуються методики формування культури 

енергозбереження в учнів основної школи, а також знань про 

енергозбереження та енергоефективність. Аналіз наукової літератури і 

педагогічного досвіду свідчать про наявність низки суперечностей між: 

- запитом суспільства на виважене використання кожним 

громадянином національних ресурсів, у т.ч. енергетичних, та відсутністю 

сформованої культури енергозбереження молоді як рушія економічного 

розвитку країни; 

- потенційними можливостями ЗЗСО формувати культури 

енергозбереження молоді та відсутністю методик формування в учнів такого 

виду культури в межах навчання окремих предметів; 

- орієнтацією шкільного курсу фізики на опанування фізичних основ 

енергозбереження та відсутністю розробленої методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках та її 

дидактичного супроводу. 

Актуальність проблеми дослідження, її науково-методична й практична 

значущість та потреба усунення зазначених суперечностей обумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження «Формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось в межах наукових досліджень 

кафедри фізики та методики навчання фізики Сумського державного 

педагогічного університету імені А. Макаренка за науково-дослідною темою 

«Формування предметної компетентності засобами і технологіями сучасного 
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освітнього середовища» (номер державного реєстру 0118U006586, період 

виконання 2018-2020 рр.). 

Тему дисертації затвержено 29 жовтня 2018 року протокол № 3, 

уточнено 29 березня 2021 року, протокол № 10. 

Об’єкт дослідження – процес навчання фізики учнів основної школи. 

Предмет дослідження – методика формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці ефективності методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. 

Відповідно до мети сформулювано такі завдання: 

1) вивчити стан розробленості проблеми формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики; 

2) уточнити сутність і структуру поняття «культура енергозбереження 

учнів основної школи», сутність поняття «формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики»; 

3) розробити та теоретично обґрунтувати методику формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики; 

4) експериментально перевірити ефективність методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. 

Досягнення мети та вирішення завдань потребувало залучення низки 

методів дослідження:  

теоретичні: системний аналіз психолого-педагогічної та навчально-

методичної літератури з проблеми дослідження; порівняння, систематизація 

та узагальнення наявних шляхів і методів формування культури 

енергозбереження учнів; структурно-логічний аналіз для виявлення сутності 

поняття «культура енергозбереження на уроках фізики в учнів основної 

школи» та обґрунтування її компонентів; теоретичне моделювання для 

розроблення методики формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики; структурний аналіз і зіставлення для 
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визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів сформованості культури 

енергозбереження учнів та характеристики рівнів сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики;  

емпіричні: діагностування (спостереження, опитування, анкетування, 

тестування, бесіди, аналіз завдань; педагогічний експеримент) для перевірки 

ефективності методики формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики;  

статистичні – критерій оцінки середніх для перевірки однорідності 

двох вибірок за результатами педагогічного експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

– уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність методики формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики; 

- визначено сутність понять «культура енергозбереження учнів основної 

школи» та «формування культури енергозбереження учнів основної школи 

на уроках фізики»; 

– розроблено критерії (аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, 

поведінковий) та відповідні їм показники, за якими схарактеризовано чотири 

рівні (низький, середній, достатній, високий) сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи; 

– обґрунтовано педагогічні умови формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики (розширення 

змісту фізичної освіти енергозбережувальною складовою; формування в 

учнів досвіду енергозбереження через аналітичну, дослідницьку та 

оцінювальну діяльність в умовах урочної і позаурочної роботи з фізики; 

забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з формування в учнів 

основної школи культури енергозбереження) та етапи формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики (мотиваційний, 

функціональний, рефлексивний); 
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– подальшого розвитку набули методи, засоби і форми навчання фізики в 

умовах ЗЗСО. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості безпосереднього впровадження методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, яка: 

- супроводжується рекомендаціями щодо: модернізації змісту курсу 

фізики основної школи; вибору форм, методів і засобів для різних етапів 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики; 

- налічує діагностичний апарат у вигляді показників (мотивація до 

енергозбереження; обізнаність у сфері КЕЗ, уміння розв’язувати завдання 

енергозбережувального змісту; саморозвиток у проблемі енергозбереження), 

до яких дібрані ефективні методики їх кількісного визначення (авторське 

анкетування, тестування, контрольна робота з розв’язування завдань 

енергозбережувального змісту, авторське опитування). 

Матеріали дисертаційного дослідження будуть корисними при 

вирішенні дотичних проблем дослідження, в системі ЗЗСО та підвищення 

кваліфікації вчителів фізики та інших природничих дисциплін, а також при 

написанні кваліфікаційних робіт студентами закладі вищої освіти. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у освітній 

процес Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка №332/01 від 11.03.2021), Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський Державний педагогічний університет» (ДДПУ) (довідка 

№68-21-151 від 11.03.2021), Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка (довідка №927/1 від 25.03.2021), Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області 

(довідка №17 від 03.03.2021), Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області (довідка №17 від 

10.03.2021), Кам’янець – Подільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з 
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поглибленим вивченням інформатики Хмельницької області (довідка №52 

від 02.03.2021), що підтверджують відповідні акти впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Усі наведені в дисертації результати 

отримані автором самостійно. У спільних публікаціях [110] автором було 

проведено дослідження з метою вивчення рівня зацікавленості учнів 

енергозбереженням, володіння навичками енергоефективності, рівня 

поінформованості учнів та їх батьків з даних питань і готовності вивчати в 

школі енергозбереження й енергоефективність, шляхом анкетування, описані 

основні результати дослідження, у статті [13] автором розглянуто деякі 

концептуальні основи проектування змісту фізичної освіти в основній школі, 

орієнтованої на формування основ предметної компетентності учнів, у статті 

колективної монографії [231] автором розглянуто освітню діяльність у 

Німеччині і Італії з питань енергозбереження та енергоефективності, 

проведено анкетування учнів і їх батьків щодо готовності населення нашої 

держави до впровадження ідей енергозбереження та енергоефективності у 

власній діяльності. У [14] автор описала необхідні кроки для успішного 

формування енергозбережувальної компетентності в учнів основної школи, у 

[12] описала чотири способи формування впевненості в істинності фізичного 

знання в процесі навчання фізики, у [109] автор описала напрямки організації 

власної діяльності викладача для формування компетентностей у сфері 

енергозбереження. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та результати проведеного дослідження апробовані на наукових 

заходах різних рівнів, зокрема,  

міжнародних науково-практичних конференціях: «World science: 

problems, prospects and innovations» (Canada, 2020), «Pedagogy in EU countries 

and Ukraine at the modern stage» (Romania. 2018), «Шляхи вдосконалення 

позааудиторної роботи студентів» (Суми, 2018), «Розвиток інтелектуальних 

умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін 

природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» (Суми, 2018), 
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«Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI 

століття» (Харків, 2018), «Наукова діяльність як шлях формування 

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2018), 

«Тенденції розвитку психології та педагогіки» (Київ, 2018), «Розвиток 

творчих здібностей учнів у освітньому процесі з природничо-математичних 

дисциплін» (м. Чернігів, 2019), «Сучасні проблеми експериментальної, 

теоретичної фізики та методики навчання фізики» (Суми, 2019), «Теоретико-

методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (Суми, 2019), «Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2020 

Форум молодих дослідників» (Суми, 2020).  

Усеукраїнських: «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики 

та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (Суми, 

2018), «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та 

методики навчання фізики» (Суми, 2019). 

Результати дослідження обговорювалися і здобули схвальні оцінки на 

засіданнях кафедри фізики та методики викладання фізики Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, на міських і 

обласних семінарах, засіданнях методичних об’єднань учителів-фізиків 

м. Сум і Сумської області. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

опубліковано в 18 наукових працях автора (із них 11-одноосібні), серед яких 

4 опубліковано у фахових виданнях України, 3 у наукових періодичних 

виданнях інших держав, 11 матеріалів апробаційного характеру. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел (233 найменувань, із них 28 – іноземними мовами) та 11 додатків на 

35 сторінках. Дисертація містить 23 таблиці та 48 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації становить 252 сторінок, із них – 165 сторінок основного тексту.   
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 

1.1. Тезаурус наукового дослідження 

Реформаційні процеси в системі освіти України на сучасному етапі 

ставлять перед педагогічною наукою та освітньою практикою низку завдань, 

пов’язаних із перебудовою змісту освіти, оновленням форм, методів 

навчання. Освіта має стати одним із найважливіших чинників прогресу, має 

розглядатися як процес формування особистості, яка є носієм 

загальнолюдських і суспільних цінностей, творцем та транслятором надбань 

культури минулого в майбутнє, через сформовану професійну культуру 

зреалізувати завдання, що покладає на нього суспільство. 

У межах нашої праці передбачається з’ясування сутності базових 

понять: «формування», «культура», «енергозбереження», «культура 

енергозбереження» та супутніх до них, тож нижче деталізуємо проведений 

термінологічний аналіз. 

«Формування» 

У довідковій літературі поняття «формування» визначається як «дія за 

значенням формувати і формуватися; виробляти в кому-небудь певні якості, 

риси характеру тощо; надавати чому-небудь завершеності, визначеності; 

створювати, надаючи якоїсь структури, організації, форми; організовувати, 

створювати що-небудь» [29].  

У педагогічному значенні поняття «формування» ‒ це «процес 

цілеспрямованого педагогічного впливу на того, хто навчається з метою 

розвитку у нього певних якостей особистості – світогляду, знань, навичок, 

уваги, ціннісних орієнтацій» [117].  

Л. Лук’янова, О. Аніщенко [97] «формування людини» тлумачать як 

«складний процес становлення людини як особистості, який відбувається в 
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результаті розвитку й виховання; цілеспрямований процес соціалізації 

особистості, що характеризується завершеністю». Однак наголошують, що 

завершеність цього процесу умовна.  

Саме це тлумачення поняття «формування» як складного процесу 

розвитку особистості імпонує нам, тому надалі будемо на нього спиратися. 

«Культура» 

Поняття «культура» є фундаментальним і вивчається низкою 

гуманітарних наук: історією, антропологією, філософією, психологією, 

соціологією, країнознавством, мистецтвознавством, культурологією, 

етнологією, археологією, лінгвістикою, семіотикою та ін. Кожна з них 

відповідно до своєї специфіки виділяє в культурі в якості предмета свого 

дослідження одну з її частин, той чи інший аспект. Як наслідок, не існує 

єдиного, загальноприйнятого визначення культури. Це свідчить про 

структурну складність і багатогранність феномена культури, постійний 

пошук науковцями її визначальних характеристик. 

Поняття «культура» була предметом розгляду вчених упродовж 

багатьох століть. Філософи ХХ та ХХІ ст. В. Межуєв, Н. Бердяев, М. Бубер, 

П. Гуревич, А. Шейкін [30; 49; 105; 199] визначили культуру як діяльність 

людей з відтворення та оновлення соціального буття, а також продуктів і 

результатів діяльності. Якщо на ранніх етапах людського існування 

«культура» розглядалась як традиція, що забезпечує збереження соціальної 

організації, то потім – як інновація, а в останні десятиріччя – як взаємодія 

різних традицій та інновацій. Учені виділяють різні підходи щодо 

тлумачення поняття «культура». Так, Т. Персикова [127] визначає шість 

вимірів цього поняття (рис. 1.1).  

Спільною ознакою, яка об’єднує всі вищевказані підходи, є зв’язок 

культури з людською працею. Автором наголошується також, що культура 

створена людиною і проявляється у її діяльності, взаємодії, функціонуванні 

тощо, тобто є невіддільною її складовою.  
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Рис. 1.1. Підходи до трактування поняття «культура»  

за Т. Персиковою [127]  

 

Одну з перших ґрунтовних дефініцій культури запропоновано 

А. Кребером і К. Клакхоном [221]. Вчені характеризують цей феномен як 

структуровані способи мислення, почуття й реакції, отримані та передані 

головним чином за допомогою символів, що становлять характеристичні 

досягнення людських груп, включаючи їх втілення в артефактах. 

Відзначається, що сутнісне ядро культури складається з традиційних (тобто 

історично похідних) ідей.  

• Фактор організації суспільного життя, 
сукупність ідей, принципів і 
соціальних інститутів 

Соціологічний  

• Продукт історії суспільства, який 
розвивається шляхом передавання 
придбаного людиною досвіду від 
покоління до покоління 

Історичний  

• Норми і правила, які регламентують 
життя людей 

Нормативний  

• Взаємозв’язок культури з 
психологією поведінки людей, 
соціально обумовлені особливості 
людської психіки 

Психологічний  

• Сукупність якостей, отриманих у 
процесі навчання 

Дидактичний  

• Сукупність результатів діяльності 
людського суспільства у сферах 
життя й усіх факторів, що складають 
й обумовлюють спосіб життя нації, 
класу, групи людей 

Антропологічний  
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Для порівняння звернемося до науково-енциклопедичних джерел. Так, 

С. Гончаренко тлумачить поняття «культура» через сукупність різноманітних 

надбань суспільства (духовних, практичних, матеріальних тощо), які 

характеризують історично досягнутий рівень розвитку людини в певному 

соціумі та втілюються в результатах її діяльності. У вужчому розумінні 

культура – це в сукупності системи виховання, освіти, духовної творчості 

(особливо мистецької), а також інституції, які забезпечують існування й 

розвиток таких систем (заклади освіти, мистецькі заклади, творчі спілки, 

товариства тощо). Також під поняттям «культура» розуміють і рівень 

освіченості, рівень виховання, а інколи й рівень оволодіння якоюсь галуззю 

знань / діяльності [44].  

У філософському енциклопедичному словнику [172] це поняття 

трактується як специфічний спосіб організації і розвитку людської 

життєдіяльності, представлений у матеріальних і духовних благах, у системі 

соціальних норм й установ, у духовних цінностях, у ставленні людей до 

природи, між собою й до себе самих.  

О. Садохін [151] підкреслює, що поняття «культура» пов’язане зі 

світом матеріальних і духовних продуктів людської діяльності. Відтак, 

культура включає в себе все, що створено людьми у процесі їх взаємодії, 

представляє і характеризує їх повсякденне життя, враховуючи ті чи інші 

історичні умови.  

Інтерес для нашого дослідження представляють розвідки А. Річард-

Амато [228], який розглядає культуру «як спосіб життя; як контекст, у якому 

ми існуємо, думаємо, відчуваємо і спілкуємося один із одним; як «клей», що 

поєднує в одне ціле групу людей; як програму, що закладена з раннього 

дитинства й управляє поведінкою людей у суспільстві й допомагає зрозуміти, 

що від них очікують і що відбудеться, якщо ці очікування не будуть 

виправдані; як ідеї, звичаї, навички, методи і прийоми, що характеризують 

певну групу людей у певний період часу».  
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Заслуговує на увагу опис дефініції «культура» Г. Кліфорда [220], який 

визначає її як історично зафіксовану модель, що знаходить своє 

віддзеркалення у значеннях, втілених у символах, системі успадкованих 

уявлень, відтворених у формі символів, за допомогою яких люди 

спілкуються між собою і на основі яких фіксуються й розвиваються їхні 

знання про життя. Тобто все, що зроблено людиною у процесі її історичного 

розвитку, є невіддільною частиною культури.  

Г. Хофстед [218] серед ознак культури виділяє її динамічність. Учений 

підкреслює, що так само як особистість, яка прийняла певну культуру, так і 

сама культура змінюються під впливом обставин і часу. Отже, культура 

постійно видозмінюється, доповнюється у процесі історичного розвитку. 

Більше того, в час науково-технічного прогресу, глобалізації ці процеси 

відбуваються все швидше й інтенсивніше.  

Водночас, для культури характерний динамізм (за Г. Хофстед [218]), 

що вказує на її невпинний стрімкий розвиток.  

Ю. Лотман [96] характеризує культуру як соціальне явище, зазначаючи, 

що окрема людина може бути носієм культури і здатна активно брати участь 

у її розвитку. За своєю природою культура, як і мова, явище суспільне, тобто 

соціальне.  

Крім того, більшість дослідників окреслюють культуру як 

багатокомпонентне поняття, що включає велику кількість складових. 

Наприклад, Л. Самовар, Р. Портер, Р. МакДеніел Едвін, Р. Секстон виділяють 

п’ять основних компонентів: релігія, історія, цінності, суспільний устрій 

(організація суспільства) і мова. Всі зазначені компоненти, з одного боку, 

дозволяють створити цілісне уявлення про культуру, з іншого – дають 

можливість відрізнити одну культуру від іншої, виокремити їх спільні й 

відмінні риси та ознаки.  

У дослідженнях, присвячених феномену культури, зазначається, що у 

процесі своєї адаптації до навколишнього середовища людина створює 

власний штучний світ, так звану іншу природу, яка складається з 



33 
 

матеріальних предметів, духовних цінностей, норм поведінки, символів та ін. 

Останні покликані безпосередньо задовольняти потреби людини в цьому ж 

середовищі. Разом із тим, між різними лінгвокультурними спільнотами 

основні складові компоненти, які використовують ці спільноти для адаптації 

у власному оточенні, достатньо відрізняються, що значно ускладнює 

взаєморозуміння між їх представниками, адже власне бачення одних і тих же 

речей є подекуди доволі різним.  

Як слушно відзначає О. Садохін [151], нова природа продукується 

людиною не тільки як середовище її перебування. Створюючи матеріальні та 

духовні предмети і явища, норми поведінки, розвиваючи вміння й навички, 

людина тим самим створює сама себе, і відповідно, власну культуру, яку 

вона транслює під час взаємодії з іншими людьми. Це дає право 

констатувати, що культура – це комплексне поняття, що постійно інтенсивно 

модифікується залежно від розвитку того чи іншого суспільства, набуваючи 

при цьому нових рис, характерних ознак. Більше того, під час комунікації 

через комунікантів відбувається взаємодія різних культур, а, відтак, і їх 

взаємовплив, що може виражатися у «взаємному збагаченні однієї мови і 

культури, а також взаємному відштовхуванні, несприйнятті носіями однієї 

(чи більшої кількості) мов і культур чужої мови і культури». 

У психолого-педагогічних дослідженнях Н. Богачкіної, В. Сластьоніна, 

В. Каширіна [22; 159] поняття «культура» розглядається і як історично 

визначений рівень розвитку суспільства, і як розвиток творчих сил і 

здібностей людини, що знаходить відображення у формах організації життя і 

діяльності людей, їх взаємовідносинах, а також у створених людьми 

матеріальних і духовних цінностях.  

У вітчизняній культурології домінують два напрями досліджуваного 

поняття «культура» (у суспільному контексті). [30; 49; 73; 72; 77; 101; 192]. 

Перший напрям утворився в середині 60-х років, коли культуру почали 

розглядати як сукупність духовних і матеріальних цінностей, створених 

людьми. Це є аксіологічною концепцією культури, сутність якої полягає у 
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виокремленні сфери буття людини, що називають системою цінностей 

(П. Гуревич, А. Здравомислов, Г. Францев, Н. Чавчавадзе, В. Ядов та 

інші) [49; 192].  

Іншої думки дотримуються прибічники діяльнісної концепції 

В. Давидович, Ю. Жданов, М. Каган, М. Маркарян. Зокрема, М. Маркарян 

[101; с. 99-110] вбачає у такому тлумаченні певну обмеженість. На його 

думку, аксіологічна інтерпретація виокремлює культурні явища у відносно 

вузьку сферу. Тоді як культура постає як єдність об’єктивності і 

суб’єктивності. Діяльнісний підхід до визначення культури також 

конкретизовано двома напрямами. Перший напрям розглядає культуру в 

контексті становлення особистості [49; 192]. Другий характеризує культуру 

як унікальну й універсальну властивість суспільного життя [30; 77].  

Дослідники технологічного підходу поняття «культура» розглядають як 

технологію діяльності, що дозволяє зрозуміти саму сутність цього феномена, 

його технологічність. Культура, на їх думку, є історично конкретною 

сукупністю прийомів, норм, процедур, що характеризують рівень і 

спрямованість людської діяльності [30; 77; 101]. Оскільки культура виникає в 

процесі взаємодії людей, то першоосновою культури є суспільство. Людина, 

як складова цього суспільства, постає в ролі агента, який одночасно є її 

транслятором і творцем. Таким чином, ми отримуємо поняття «культура 

особистості».  

У науковій літературі С. Апенько [9], С. Багадирова [11], І. Бех [18], 

А. Терещенко [166], А. Цина [191], присвяченій дослідженню культури 

особистості, сутність культури розглядається з різних позицій (рис. 1.2).  

 

 

Рис. 1.2. Розуміння сутності культури особистості 

Як принцип зв’язку 
людини з предметом 
діяльності людини 

Як спосіб уведення 
її в суспільне життя 

Як механізм 
самосвідомості 

людини 



35 
 

 

Тобто, культура особистості впливає на ефективність будь-якої 

діяльності та визначають, наскільки фахівець усвідомлено здатний 

розв’язувати поставлені завдання, реагувати на постійно змінювані умови та 

вимоги соціуму.  

На думку послідовників технологічної концепції [101; 105], бути 

культурною людиною – це вміти користуватись безліччю речей, уявляти в 

собі й через себе те, що створено і актуально сьогодні. На наш погляд, у цих 

поняттях виокремлюється одна з важливих характеристик культури – 

створення досить чітких інструкцій виконання (своєрідний алгоритм 

діяльності). Іншими словами, культура спонукає людину до діяльності за 

правилами – від покоління до покоління передається система послідовних 

правил діяльності, а їх інтегральна єдність утворює технологію діяльності, 

що є сутністю культури. Цей принцип розкриває технологічність культури в 

соціально-культурній позиції.  

Водночас «культура» як спосіб діяльності не є замкненою. Це відкрита 

система діяльності, що, на думку В. Павлова [123], має відкритий алгоритм. 

Це дозволяє стверджувати, що культура, якщо її розглядати в динамічному 

аспекті, не можлива без творчості особистості. Є. Бондаревська [25] 

виокремлює такі види культури: політична, економічна, естетична, морально-

естетична, духовна, правова й педагогічна.  

Сучасна культурологія досліджує не тільки результати культурної 

діяльності, але й розв’язує задачі засвоєння культурних парадигм. Звідси 

виокремлюється комунікативний аспект культури – спілкування між різними 

інститутами освіти [100; 174]. З огляду на вищевикладене зазначимо, що 

вченими (Н. Богачкін, В. Давидович, Ю. Жданов, М. Каган, В. Каширін, 

М. Маркарян, В. Павлов, В. Сластьонін та ін.) феномен культури 

розглядається як:  

 соціальна сфера (яка є наскрізною характеристикою всієї 

соціальної системи);  
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 певний рівень організації життєдіяльності людей (що 

відбивається в матеріальній і духовній творчості, у характері опанування 

прийомів і засобів праці);  

 ознака окремої людини (груп людей, соціальних, професійних і 

національних спільнот усього суспільства в цілому). 

Отже, з позицій загального розуміння та з позицій педагогіки поняття 

«культура» слід сприймати як, з одного боку, інтегроване соціальне явище, 

що характеризує розвиток суспільства загалом, а з іншого боку, як 

результат різносторонньої людської діяльності, показник освіченості й 

вихованості людини, рівень оволодіння людиною певною галуззю знань або 

діяльності. 

«Енергозбереження» 

Для того, щоб рухатись, підтримувати процеси життєдіяльності, всім 

живим організмам потрібна енергія. Вона утворюється внаслідок складних 

хімічних перетворень поживних речовин, отримуваних із зовнішнього 

середовища. У таблиці 1.1 представлені різні види і джерела енергії. 

 

Таблиця 1.1.  

Джерела енергії 
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За аналізом вмісту таблиці 1.1 слід констатувати, що основні 

терміни, які характеризують поняття «енергія», стосуються змісту 

шкільного курсу фізики. 

Джерела енергії, які використовує людство, поділяються на 

відновлювані та невідновлювані (рис.1.3). 

 

Рис.1.3. Відновлювані та невідновлювані джерела енергії 

 

Перші (відновлювані) не порушують тепловий баланс планети, 

оскільки при їхньому використання відбувається перетворення одного виду 

енергії в інший. Проте використання других (невідновлюваних) обумовлює 

додаткове нагрівання атмосфери Землі, гідросфери Землі, що є небезпечним з 

огляду на те, що через нагрівання і таїння льодовиків змінюється рівень води 

у Світовому океані, а, отже, змінюється й співвідношення площ суші й води 

на планеті, що негативно позначиться на кліматі планети, її тваринному і 

рослинному світах [152]. 

Відновлювані джерела енергії 

Енергія Сонця 

Енергія вітру 

Енергія морських припливів 

Енергія річок 

Енергія внутрішнього тепла 
землі 

Енергія біомаси 

Невідновлювані джерела енергії 

Викопне мінеральне паливо 
(нафта, газ, вугілля, торф) 

Ядерна енергія 
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Енергозбереження (або енергозбережувальну діяльність) будемо 

розуміти як діяльність з раціонального використання енергетичних ресурсів, 

а саме збільшення корисної роботи електричних приладів за рахунок тієї ж 

кількості електричної енергії.  

Енергозбереження не наслідує ідею відмовитися від благ цивілізації чи 

обмежити власні потреби, але орієнтоване на економічну вигоду для 

споживачів та зменшення навантажень на електричні мережі і водночас 

збереження довкілля. 

Напрями розвитку та адаптації національної енергетичної сфери до 

сучасних геополітичних викликів визначені новою Енергетичною Стратегією 

України на період до 2035 р., яка передбачає реалізацію основних завдань у 

три етапи. Перший (до 2020 р.) – реформування енергетичного сектору 

відповідно до законодавства Євросоюзу. Другий етап (до 2025 р.) – 

здійснення оптимізації та інноваційного розвитку енергетичної 

інфраструктури, що дозволить інтеграцію енергетичної системи України з 

енергосистемою ЄС. Третій етап (до 2035 р.) – забезпечення сталого розвитку 

енергетики і будівництво нової генерації [56].  

Розроблення енергетичної політики Європейського Союзу здійснюють 

усі керівні органи ЄС, проте провідну роль відіграє Європейська Комісія. 

Система енергетичного законодавства Євросоюзу відзначається єдиною 

нормативно-правовою базою, що формується низкою стратегічних директив і 

дорожніх карт, розроблених Єврокомісією. Національні державні програми 

містять відмінності у підходах щодо її здійснення, викликані різним рівнем 

енергетичної інфраструктури країн, наявності енергоносіїв, пріоритетами у 

забезпеченні енергетичної безпеки. Країни, що не є членами ЄС (Норвегія, 

Швейцарія, Україна та ін.), координують з ним свою енергетичну політику і 

беруть участь у відповідних програмах та ініціативах Євросоюзу. У 

більшості європейських країн стратегія енергоефективності набула характеру 

національної ідеї.  
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Нова Енергетична Стратегія ЄС до 2050 р. (EU 2050 Energy Strategy) 

пріоритетними напрямами у сфері енергетики визначила:  

 створення панєвропейського об’єднаного енергетичного ринку;  

 зростання обсягу власного виробництва енергії;  

 лідерство Європи у питаннях енергетичних технологій та 

інновацій;  

 посилення позицій ЄС на зовнішніх енергетичних ринках;  

 поширення екологічних вимог до енергоспоживання.  

Конкретні орієнтири розвитку європейської енергетики передбачають 

збільшення на 27% енергоефективності та зростання до 70% відновлюваних 

джерел енергії. До 2030 р. очікується збільшення валового національного 

продукту на 79% при зниженні енергоспоживання на 7%. До 2050 р. 

планується забезпечити більше половини усього енергоспоживання 

електроенергією, 80% якої має вироблятися з альтернативних джерел (15% 

припадає на АЕС) [215]. 

Потреба енергозбереження на рівні держави зумовила потребу 

розроблення нової енергетичної політики. У 2017 році Кабінет Міністрів 

України видав розпорядження «Про схвалення Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» (ЕСУ), визначені стратегічні орієнтири розвитку 

паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України на період до 2035 

року [141]. 

Поняття «енергоефективність» було вперше використано у 1973 р. 

після того, як сталася світова енергетична криза. Воно використано у 

значенні продуктивного, ощадливого, економічно виправданого, доцільного 

та екологічно безпечного для оточення використання різних ресурсів, 

завдяки яким продукується енергія (рис.1.4) 
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Рис.1.4. Тлумачення поняття «Енергоефективність» 

 

У роботі будемо наслідувати тлумачення, подане в Законі України 

«Про енергозбереження» [64]. 

Початок ХХІ століття характеризується трансформаційними процесами 

щодо споживання, відновлення та використання енергії та енергетичних 

ресурсів. Для діяльності у сфері енергозбереження характерна висока 

економічна ефективність, пропагування та сприяння втіленню принципів 

• визначення методів, технологій та шляхів 
можливого зменшення енергоспоживання. 
Критерієм економічно виправданого 
енергозаощадження є оптимальне співвідношення 
економічних витрат на заощадження енергії та 
результативності даного заощадження.  

А.Праховник 

• енергоефективність розглядається як зменшення 
енергозатрат або ж розширення послуг за умови, 
що затрати енергії при цьому не збільшуються.  

Європейська 
термінологія 

(Terminology of 
European 

education and 
training policy) 

• синонім енергозаощадження,  

• синонім енергозбереження,  

• синонім енергетичної продуктивності, 
ресурсоефективності 

Науково-
методичні 
праці 

• енергоефективність розглядається як діяльність 
(організаційна, наукова, практична, інформаційна), 
«…яка спрямована на раціональне використання 
та економне витрачання первинної та 
перетвореної енергії і природних енергетичних 
ресурсів у національному господарстві» 

ЗУ «Про 
енерго-

збереження» 
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сталого розвитку суспільства в країні та регіоні, пропагування 

відповідального споживання, взаємодія з органами місцевої та центральної 

влади у питаннях енергозбереження, екології, створення безбар’єрного 

енергозбережувального середовища як необхідної умови життя та сталого 

розвитку. 

Тому практичні кроки в напрямку енергозбереження є 

підтвердженням високого рівня свідомості як суспільства в цілому, так і 

кожної особистості, свідченням розуміння необхідності енергозбереження, 

його фізичної суті, соціального, економічного та екологічного аспектів. 

Отже, актуалізується потреба формування відповідної культури 

енергозбереження. 

«Культура енергозбереження» 

Культура особистості як інтегральне поняття відбиває якісний аспект 

людської діяльності, її творчий характер, мотивацію й стимуляцію соціальної 

активності, механізми соціальної регуляції й саморегуляції, реалізовані в 

діяльності людини знання, вміння, навички, рівень інтелектуального, 

морального, естетичного та ін. розвитку, способи і форми спілкування тощо.  

Структуруючи культуру особистості на основі ознак виду діяльності, 

доцільно визначити так звані базові величини. Домінантними 

характеристиками будь-якого виду діяльності є моральна, інтелектуальна, 

естетична, екологічна, фізична культури, культура почуттів, спілкування, які 

розуміються як «горизонтальні» пласти культури особистості. Інші ж її види, 

варіативні й динамічні, залежні від конкретних видів діяльності особистості, 

складають «вертикальні» стрижневі характеристики. Культура особистості є 

якісна характеристика розвитку людини, її духовного світу, ступінь 

універсальності, за допомогою якої вона взаємодіє з навколишнім світом і з 

самою собою. Це інтегрований покажчик її соціальності й індивідуальності, 

унікальної неповторності, соціальної зрілості й індивідуальної стійкості, 

засвоєння соціального досвіду й реалізація соціальних ролей, функцій. Таким 
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чином, культура особистості – це своєрідний індекс розвитку людського 

потенціалу в індивіді та його ціннісного гуманістичного спрямування [111]. 

Аналіз педагогічної літератури показав, що питання культури 

енергозбереження розглядаються в рамках екологічної освіти та виховання, 

окремі аспекти культури енергозбреження особистості розглядаються у 

роботах науковців, які займалися саме цими питаннями:  

– на філософському рівні – К. Алілова [6], М. Бауер [15], В. Крисаченко 

[103] та ін.;  

– загально-педагогічні аспекти проблеми екологічної освіти розглядалися 

С. Дерябо [53], О. Захлєбним [65], І. Звєрєвим [66], І. Матрусовим [104], 

І. Суравегіною [163], А. Толстоуховим [169];  

– концептуальні основи формування екологічного мислення 

представлено у працях М. Дробнохода [54];  

– теоретико-методологічні основи екологічного виховання відображено у 

працях П. Бачинського [16], І. Павленка [122], Г. Пустовіт [138], С. 

Старовойт [162] та ін.;  

– ціннісним аспектам екологічного виховання присвячено роботи 

О. Плахотник [132], О. Колонькової [79], О. Лазебної [92], Т. Юркової [204], 

Р. Щербакова [201];  

– проблему екологічного виховання у процесі вивчення предметів 

природничого циклу досліджували С. Васильєв [31], О. Власенко [35], 

С. Горбулінська [46], В. Гузь [48], М. Крушніцький [85], С. Шмалєй [200] та 

ін.; 

– проблема екологізації шкільного курсу фізики була предметом 

дослідження Є. Турдикулова [170], А. Риженкова [143; 144; 145; 146], 

В. Шарко [198] та ін.  

Науковцями розкрито роль екологічного виховання для формування/ 

становлення і розвитку екологічної культури майбутніх громадян, 

обґрунтовано важливість опанування учнями основ екології, розроблено 
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принципи відбору спеціалізованого екологічного матеріалу для уроків, 

запропоновано методи екологічного виховання.  

Також аналіз цих досліджень дозволяє стверджувати, що поняття 

культури енергозбереження особистості розгортається ними через поняття 

(рис. 1.5): 

– грамотність з енергозбереження (знання у сфері 

енергозбереження; усвідомлення того, що енергетичні проблеми стосуються 

кожного і вирішувати їх може і повинен кожен індивід, а також індивідуальні 

установки, які зорієнтовані на ефективне використання природних ресурсів, 

окрім цього потрібно створити такі умови, щоб особистість реально відчула 

свою причетність до розв’язання проблем, пов’язаних з енергозбереженням); 

– освіченість з енергозбереження (систематизовані та 

класифіковані знання, потрібні для ефективної діяльності та 

енергоефективної поведінки, уміння та навички застосовувати ці знання у 

щоденній діяльності і побуті, а також транслювати їх у суспільство); 

- компетентність з енергозбереження (набута інтегративна 

характеристика особистості, пов'язана зі здатністю розуміти цінність 

енергетичних ресурсів, з необхідністю підтримувати навколишнє середовище 

як джерело енергетичних ресурсів, оволодінням знаннями щодо основ 

енергозбереження та навичками енергоефективної поведінки, та готовністю 

до активних дій приймати рішення щодо ресурсозбереження). 

Тому бачиться доцільним дослідити категорію «компетентність з 

енергозбереження» (енергозбережувальна компетентність) як особистісної 

характеристики, яка увиразнює здатність особи приймати рішення і діяти у 

життєвих ситуаціях так, щоб завдавати найменше шкоди довкіллю (рис.1.6). 

Підходи до тлумачення цього поняття подані у [24].  
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Рис. 1.5. Розгортання поняття «культури енергозбереження» 

 

 

Рис.1.6. Підходи до поняття «компетентність з енергозбереження» 
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Означення не можна вважати суперечливими, оскільки між ними є 

певний зв’язок, який закцентовує увагу на певних сторонах феномену. 

Загалом енергозбережувальну компетентність можна тлумачити як набуте 

особистісне утворення, яке виявляється у здатності особи самостійно, 

оперативно й ефективно використовувати знання й досвід задля 

виокремлення відповідних енергетичних проблем, прийняття відповідних і 

відповідальних рішень та діяльність на засадах цінностей, усвідомленого 

почуття власної причетності до проблем енергозбереження.  

Проте, у ході аналізу наукових джерел з проблеми дослідження нами не 

виявлено значної уваги науковців саме до окремого тлумачення поняття 

«культури енергозбереження особистості». 

 Тому проведений аналіз дозволяє стверджувати, що культура 

енергозбереження особистості має розумітися як елемент загальної базової 

культури особистості, виражений у поєднанні усвідомлення цінності і 

вичерпності природних ресурсів, власної відповідальності за організацію 

життєдіяльності на основі енергоефективної поведінки та прийняття 

рішень щодо енергозбереження у майбутній діяльності. 

«Формування культури енергозбереження» 

Аналіз сутності понять «формування», «культура» та 

«енергозбереження» дозволив усвідомити, що культура енергозбереження 

має формуватися як елемент загальної базової культури особистості. Отже, 

для формування культури енергозбереження особистості необхідно 

враховувати світогляд особистості, соціальні, економічні, екологічні й інші 

види суспільної діяльності. 

П. Підкасистий у проблемі формування базової культури особистості 

наголошує на необхідності формування в неї наукового світогляду, а також 

важливості формування ціннісного ставлення до природи [129]. 

Важливим з точки зору формування культури енергозбереження 

особистості як державної проблеми є громадянське виховання молоді. 
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В. Сухомлинський [165] розглядав громадянськість в нерозривному 

зв’язку з гуманізмом, приділяючи увагу формуванню громадянської позиції 

дитини, впливу закладів освіти на виховання громадянськості. На його 

думку, формування досвіду громадянської дії забезпечує можливість 

особистості наслідувати найважливіші цінності суспільства, сформувати її 

світогляд, обирати лінію поведінки, висловлюватися відповідно до 

суспільних цінностей і пріоритетів.. 

Серед інших аспектів формування базової культури особистості з точки 

зору формування культури енергозбереження слід виокремити й екологічне 

виховання особистості, метою якого є: виховання і розвиток у молоді 

відповідального ставлення до оточення загалом, до навколишнього світу; 

формування системних знань про природу та розвиток навичок ставлення до 

неї як до цінності на національному та загальнолюдському рівнях. [165].  

Сучасний етап розвитку екологічного виховання будується на змісті, 

пов’язаному з вивченням природи, аналізом її екологічного стану, вивченням 

поведінки людей та її впливу на екологію в межах окремого регіону і світу в 

цілому. 

У Концепції екологічної освіти України [81] зазначається про те, що 

сьогодні, як ніколи, перед людством стоїть питання про необхідність зміни 

свого ставлення до природи і забезпечення відповідного виховання і освіти 

нового покоління. До головних завдань системи екологічної освіти і 

виховання включено освітні, виховні, розвивальні (рис.1.7) [81]. 
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Рис.1.7. Функції екологічної освіти 

 

У контексті зазначеного, екологічна освіта та виховання розуміються 

як процес засвоєння певної системи екологічних знань і вмінь, розвитку 

ціннісних орієнтацій особистості, а також готовності і здатності нести 

особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і за суспільне. 

Згідно з Національною стратегією розвитку освіти [136] екологічну освіту й 

виховання нині розглядають як аспект гуманізації шкільної освіти взагалі і 

природничої зокрема. Вивчення літератури з педагогіки дозволило 

встановити, що проблема екологічної освіти та виховання школярів досить 

ґрунтовно досліджена на рівні теорії навчання Д. Єрмаковим [58], 

О. Захлєбним [65], І. Звєрєвим [66], І. Суравегіною [163].  

Систему екологічної освіти в загальноосвітній школі у процесі 

вивчення предметів природничо-наукового циклу досліджували В. Гузь [48], 

Г. Пустовіт [138], С. Шмалєй [200] та ін.  

Економічне виховання особистості спрямоване на придбання 

вихованцями доступного їм цілісного поняття про виробництво, розподіл, 

обмін і споживання матеріальних і духовних благ. На необхідність 

ОСВІТНІ 

• формування системи знань про екологічні проблеми сучасності та 
шляхи їх вирішення;  

ВИХОВНІ 

• формування ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб і звичок екологічно 
доцільної поведінки й діяльності у довкіллі;  

РОЗВИВАЛЬНІ 

• розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь, що 
забезпечують готовність до вивчення, оцінки і поліпшення стану 
навколишнього середовища; розвиток прагнення до активної діяльності 
з охорони навколишнього середовища 
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економічного виховання та освіти вказували видатні педагоги К. Ушинський, 

С. Шацький.  

Основна мета економічного виховання – формування особистості, 

здатної орієнтуватися в ринковому середовищі і вміє здійснювати свою 

діяльність економічно доцільно (рис.1.8). 

 

 

Рис.1.8 Задачі та зміст економічного виховання 

 

Таким чином, формування культури енергозбереження особистості 

передбачає формування наукового світогляду особистості та ціннісного 

ставлення до природи, громадянське виховання, розвиток екологічних та 

економічних уявлень, знань та вмінь особистості. Культура 

енергозбереження особистості включає в себе освіченість у сфері 

енергозбереження, умотивоване та ціннісне ставлення до збереження 

природних ресурсів і економічно обґрунтована участь у ефективному їх 

• формування у вихованців потреб в економічних знаннях і 
економічної діяльності;  

• засвоєння основних економічних понять, категорій, 
законів і процесів;  

• розвиток підприємливості, відповідальності, 
самостійності;  

• придбання навичок, необхідних для підприємницької 
діяльності;  

• формування психологічної готовності до можливих 
труднощів. 

Задачі 

• передбачає використання різних предметів для освоєння 
економічних знань;  

• вивчення спеціальних курсів з економіки як в навчальний, 
так і у позанавчальний час («бізнес-клуб», «клуб 
менеджерів», «маркетинг-клуб» і т.д.);  

• професійне навчання.  

Зміст 
економічного 
виховання 

• спрямовані на вироблення потреб і вмінь самостійно 
здобувати економічні знання і використовувати їх в 
нестандартних ситуаціях 

Форми і методи 
економічного 
виховання 
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використанні. На основі цього можемо виокремити функції культури 

енергозбереження особистості (табл. 1.2.).  

Таблиця 1.2 

Функції культури енергозбереження особистості 

Функції КЕЗ Зміст 

Виховна 

формування певних стереотипів поведінки особистості, 

щодо збереження природних ресурсів, їх ефективного 

використання 

Діагностична 
створення можливості передбачення наслідків 

людської діяльності, результатів перетворення природи 

Ціннісна 

формування ціннісного ставленням суспільства до 

природних ресурсів, енергоресурсів в процесі 

господарської діяльності 

Економічна 

організація такої діяльності людини, що забезпечить 

баланс між практичними потребами суспільства та 

використанням природних енергоресурсів, розуміння їх 

вартості, пошук шляхів ефективного транспортування 

енергетичних ресурсів до споживача, пошук нових і 

ефективних джерел енергії, що забезпечить 

стабільність і збереження умов для існування та 

розвитку людства. 

 

Результатом сформованої культури енергозбереження особистості є 

глибокі знання про навколишній світ, наявні світоглядні ціннісні орієнтири 

щодо природи, енергоресурсів, відповідний стиль мислення і ціннісне 

ставлення до природи, набуття умінь і досвіду вирішення проблем, 

пов’язаних з енергозбереженням, безпосередня участь у 

енергозбережувальній діяльності, передбачення можливих негативних 

наслідків зміни природи внаслідок діяльності людини, що пов’язана з 

використанням не відновлювальних ресурсів. 
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Отже, дослідження сутності провідних понять дослідження дає змогу 

встановити таке: 

1) формування особистості є складним процесом її становлення, який 

відбувається в результаті освіти й виховання;  

2) культура як феномен загалом розглядається крізь призму 

інтегрованого соціального явища: як результат різносторонньої людської 

діяльності; як показник освіченості і вихованості людей; як рівень володіння 

знаннями або видами діяльності певної галузі; 

3) енергозбереження розуміємо як шлях раціонального використання 

енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів 

за рахунок тієї ж кількості електроенергії; основні терміни, які 

характеризують це поняття, стосуються змісту шкільного курсу фізики; 

енергозбереження залежить від наявності соціально-економічної та 

екологічної привабливості впровадження відповідних заходів з 

енергоефективності, яка визначається не тільки рівнем цін і тарифів на 

енергію та енергоносії, але й досягненням соціального ефекту, вирішенням 

існуючих екологічних проблем, забезпеченням захисту навколишнього 

середовища;  

4) культура енергозбереження особистості має розумітися як елемент 

загальної базової культури особистості, виражений у поєднанні усвідомлення 

цінності і вичерпності природних ресурсів, власної відповідальності за 

організацію життєдіяльності на основі енергоефективної поведінки, та 

прийняття рішень щодо енергозбереження у майбутній діяльності; 

5) формування культури енергозбереження особистості передбачає 

формування наукового світогляду особистості та ціннісного ставлення до 

природи, громадянське виховання, розвиток екологічних та економічних 

уявлень, знань та вмінь особистості. Результатом сформованої культури 

енергозбереження особистості є глибокі знання про навколишній світ, наявні 

світоглядні ціннісні орієнтири щодо природи, енергоресурсів, відповідний 

стиль мислення і ціннісне ставлення до природи, набуття умінь і досвіду 



51 
 

вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, безпосередня участь у 

енергозбережувальній діяльності, передбачення можливих негативних 

наслідків зміни природи внаслідок діяльності людини, що пов’язана з 

використанням не відновлювальних ресурсів. 

 

1.2. Проблема формування культури енергозбереження учнів  

у педагогічній теорії та практиці навчання фізики в основній школі 

Як було зазначено у попередньому пункті, основні поняття, що 

стосуються енергозбереження, відносяться до змісту курсу фізики основної 

школи. Тому, зважаючи на предмет дослідження, доцільним надалі є: 

1) аналіз навчальної програми з фізики 7-9 класів у ракурсі вивчення питань 

енергозбереження;  

2) висвітлення психолого-педагогічних особливостей учнів 7-9 класів з 

точки зору можливості формування їх наукового світогляду, ціннісного 

ставлення до природи, громадянського виховання, розвитку екологічних 

та економічних уявлень, знань та вмінь як основи для формування 

культури енергозбереження; 

3) дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду формування культури 

енергозбереження учнівської молоді. 

Вікові та психофізіологічні особливості учнів 7-9 класів  

Цей вік характеризується активним процесом фізичного розвитку 

молоді, коли починають виявлятися статеві відмінності та індивідуальні 

характеристики як в будові організму, так і в його функціях. До 9 класу (14-

15 років) у школярів закінчується формування пізнавальної сферита 

відбувається активний розвиток розумової діяльності. На цьому етапі учні 

прагнуть виробити моральні, політичні, естетичні, екологічні ідеали, що 

свідчить про зростання самосвідомості [27].  

Під час переходу від молодшого шкільного до підліткового віку 

вирішуються специфічні завдання особистісного розвитку, відбувається 

інтенсивне засвоєння культурних цінностей, що визначають в подальшому 
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головні життєві орієнтири особистості. Важливим етапом розвитку учнів 7-9 

класів є формування системи поглядів на навколишній світ, життєва позиція і 

ціннісні орієнтири. У цьому віці відбувається світоглядний вибір. На 

формування світогляду учнів впливає поступове набуття досвіду суспільної 

поведінки, зростання моральної свідомості і соціальних переконань, 

вивчення основ наук у школі, формування теоретичного мислення. Світогляд 

визначає стратегічні життєві цілі особистості і повсякденні принципи 

поведінки. Відповідно цей віковий період є сприятливим для формування 

ціннісних установок на енергозбереження. 

У зв’язку з початком статевого дозрівання зміни відбуваються в 

пізнавальній сфері підлітків, це виявляється у сповільненні темпу діяльності 

школярів, саме тому на виконання певної роботи учням потрібно більше 

часу. Період навчання у 7 -9 класах характеризується підвищеною 

активністю дітей, їх прагнення до діяльності, відбувається уточнення кола 

інтересів і захоплень. У цей час підлітків цікавить багато різноманітних 

фактів, які виходить за рамки їхного повсякденного життя. Учнів починають 

цікавити питання минулого і майбутнього, проблеми світу, життя і смерті, 

екологічні та соціальні теми, можливості пізнання світу. Деякі дослідники 

вважають, що у цей період допитливість школярів досягає максимуму у 

порівнянні з молодшими і старшими дітьми. Однак така допитливість 

поверхнева та майже не пов’язана зі шкільною програмою [134]. Відповідно 

цей віковий період є сприятливим для розвитку екологічних та економічних 

уявлень, знань та вмінь як основи для формування культури 

енергозбереження. 

Учні 7-9 класів можуть здаватися неуважними, але легка некерованість 

поєднується з поведінкової гнучкістю, відкритістю до співпраці і достатньою 

інтелектуальної зрілістю, що дозволяє вчителям і батькам будувати 

взаємовідносини з дітьми на основі діалогу, та принципах партнерського 

спілкування [2], що відкриває можливості для формування свідомого 

ставлення до проблем енергозбереження та охорони довкілля. 
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Учні основної школи можуть проявляти досить високу вольову 

активність, наприклад, наполегливість в досягненні поставленої мети. У цей 

час навчання активно поєднується з різноманітними видами діяльності, що 

має значення для формування ціннісних орієнтирів, активно розвивається 

пізнавальна сфера. Застосування навчально-методичного матеріалу як в 

урочній, так і в позаурочній діяльності, наприклад, в ігровій формі, дозволить 

учням змоделювати ситуацію, коли отримані теоретичні знання можна 

застосувати у практичній діяльності, яка набуває елементів дослідження. 

У цьому віці в учнів переважають стійкі пізнавальні інтереси, зокрема 

це стосується найбільш допитливих, тих, які добре встигають з різних 

навчальних предметів і особливо з предметів природничого циклу: 

математики, фізики, економіки, інформатики [36; 149]. Це має сприяти 

засвоєнню учнями 7-9 класів теоретичного матеріалу з теми «Енергія» в курсі 

фізики. Що ж стосується учнів, які навчаються на середньому рівні, то 

більшість з них не мають чітко виражених пізнавальних інтересів, або 

нерідко навчаються без особливого бажання. Психологічно це пояснюється 

тим, що труднощі і відсутність успіхів у оволодінні знаннями, негативно 

позначаються на їх емоційній і мотиваційної сфері, що знижує бажання 

навчатися. Подолати цей недолік можна за умови надання таким учням 

своєчасної та дієвої допомоги в навчанні, проявити педагогічний інтерес та 

небайдужість до роботи з учнями [153]. 

Освітній процес учнів цього вікового періоду може включати значні 

елементи самоосвіти. Учні 7-9 класів вже мають достатньо стійкі інтереси, 

спостерігається зростання їх моральної самосвідомості, учні особливо 

сприйнятливі до ідеалів, в тому числі ідеалів навколишнього середовища і 

гармонії з природою, тому доречно саме в цьому віці формувати культуру 

енергозбереження. Важливість проблем енергозбереження та якості життя в 

екологічному вимірі, розуміють і сприймають усі учні цього віку.  

Отже, огляд психолого-педагогічних особливостей учнів 7-9 класів 

засвідчив можливості для розвитку їхнього наукового світогляду, ціннісного 
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ставлення до природи загалом та енергії і енергозбереження, зокрема,, 

громадянського виховання, розвитку різносторонніх знань та вмінь як 

основи для формування у них культури енергозбереження. 

Аналіз навчальної програми з фізики 7-9 класів  

у ракурсі вивчення питань енергозбереження 

Зміст шкільної фізичної освіти відображений у фізичній компоненті 

освітньої галузі «Природознавство». Він конкретизований в обов’язковому 

навчальному предметі «Фізика», який відповідно до базового навчального 

плану Державного стандарту базової і повної середньої освіти в основній 

школі охоплює 7-9 класи [52].  

Навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток і 

соціалізацію особистості учня, яке, серед іншого, передбачає у нього 

формування загальної культури й ціннісних орієнтирів. Процес навчання 

фізики в основній школі спрямовується на становлення й розвиток наукового 

світогляду учня через формування відповідного стилю мислення на основі 

змісту фізики та її задач.  

Нами проаналізовано таблицю «Компетентнісний потенціал 

навчального предмета» з навчальної програми з фізики для 7-9 класів [107] 

на предмет формування культури енергозбереження особистості (рис.1.9). 

За результатами аналізу бачимо, що вивчення фізики уможливлює 

формування культури енергозбереження. Так, змістова лінія «Екологічна 

безпека та сталий розвиток» покликана сформувати в учнів соціальну 

активність і відповідальність за збереження невідновлювальних джерел 

енергії, усвідомлення важливості власного розвитку (рис.1.10). 

Курс фізики у ЗЗСО (7-9 класи) закладає основи знань фізики на рівні 

явищ і базується на знаннях, отриманих при вивченні природознавства в 

початковій школі та у 5 класі, а також із досвіду повсякденної діяльності, 

власного досвіду пізнання свого оточення та світу загалом.  
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Рис. 1.9. Формування культури енергозбереження особистості і 

компетентнісний потенціал предмета «Фізика» 
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Рис.1.10. Компетентнісний потенціал курсу фізики 

 

Навчальний матеріал предмету «Фізика» в основній школі та його 

погодинний розподіл подано на рис 1.11. 

 

 

Рис.1.11. Навчальний матеріал курсу фізики в основній школі 

 

Компетентнісний потенціал курсу фізики 

• використовувати знання, отриманні на уроках фізики, для вирішення 
проблем енергозбереження; 

• визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, 
життєдіяльності людини на енергозбереження; 

• критично оцінювати результати людської діяльності в природному 
середовищі, усвідомлювати важливість ощадного природокористування; 

• прогнозувати екологічні та соціальні наслідки використання надбань 
фізики та сучасних технологій у природному й соціальному середовищі, 
оцінювати їхнє значення для сталого розвитку; 

• бути готовим брати участь у природоохоронних заходах; 

• ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією проєктів з 
енергозбереження, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи членів 
родини та ширшу спільноту до енергозбереження 

7 клас 2 год «Фізика як природнича наука. 
Пізнання природи», «Механічний 
рух», «Взаємодія тіл. Сила», 
«Механічна робота та енергія» 

8 клас  2 год «Теплові явища», «Електричні явища. 
Електричний струм» 

9 клас 3 / 2,5 год «Магнітні явища», «Світлові явища», 
«Механічні та електромагнітні хвилі», 
«Фізика атома та атомного ядра. 
Фізичні основи атомної енергетики», 
«Рух і взаємодія. Закони збереження» 
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Аналіз чинних стандартів і програм проводився також на 

наповнюваність змісту освіти молодших школярів матеріалами щодо 

проблем енергозбереження. У процесі аналізу навчальних програм і 

підручників щодо матеріалів з енергозбереження було з’ясовано, що 

найбільший відсоток навчально-інформаційного складової містить підручник 

з природознавства (до 17 % за рахунок окремої теми «Сонце – джерело 

енергії на Землі» в 3 класі), а найменший – підручники з рідної мови, 

математики і літературного читання (від 0,9 % – 0,8 % до 0 % відповідно). 

Питання збереження ресурсів і енергозбережувальні технології прямо 

згадуються в курсі фізики у 8 класі при вивченні теми «Теплові явища». 

Питанням теплоенергетики та способам збереження енергетичних ресурсів 

присвячено параграф наприкінці теми, а матеріал носить переважно 

ознайомлювальних характер і не зазначений у головних підсумках розділу 

(Бар’яхтар В., Божинова Ф., Довгий С., Кірюхіна О., 2016). 

У розділах «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія»  

(7 клас), «Теплові явища», «Електричні явища. Електричний струм» (8 клас), 

«Магнітні явища», «Світлові явища», «Механічні та електромагнітні хвилі», 

«Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» (9 клас) 

також є можливості для розширення змісту освіти питаннями 

енергозбереження, оскільки учні знайомляться з відповідними фізичними 

явищами та закономірностями їх перебігу, проявами цих явищ у природі, їх 

застосуванням у практичній діяльності, що складає основу для формування 

культури енергозбереження учнів. 

При визначенні компонента «Енергозбереження» ми вважаємо за 

необхідне спиратися на складові енергетичної освіти (рис.1.12). 
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Рис.1.12. Складові енергетичної освіти 

 

Отже, як показує аналіз навчальної програми з фізики для 7-9 класів, 

проблема енергозбереження висвітлюється досить поверхово, бракує в 

достатній мірі екологічної складової та навчального матеріалу з питань 

ощадливого енергоспоживання. 

 

Особливості навчання основам енергозбереження в Європейських країнах 

Переважна більшість статей європейських наукових видань з 

енергозбереження і енергоефективності в школі стосуються досягнення 

високопродуктивного рівня будівлі школи [232; 213] енергетичного аудиту 

приміщень [206], побудови шкіл з «нульовим енергоспоживанням» [211; 233; 

214] або вивчення стратегій підвищення енергоефективності вже існуючої 

будівлі школи шляхом її реконструкції [224]. 

Закони, базові поняття, 
фундаментальні уявлення, 
що пов’язані з енергією 

 Перетворення, енергетичні 
процеси та явища: у 

неживій природі, у живій 
природі 

 Використання енергії 
людством: використання 
джерел енергії та ресурсів, 
використання енергії у 
побуті, використання 

енергії у виробничий сфері, 
на транспорті  

Економічні, правові засади 
енергозбережувальної 

галузі  

Екологічні проблеми 
сучасності, пов’язані з 

виробництвом і 
витрачанням енергії  

Облік енергії, 
енергоменеджмент, 
енергозбереження 



59 
 

Дослідженню у сфері екологічної освіти і навчанню основам 

енергозбереження студентів присвятили свої роботи [229]. Мотивацію 

педагогів і їх готовність працювати над формуванням екологічної і 

енергозбережувальної компетентності школярів вивчали [227]. Використання 

ІКТ у формування екологічної компетентності школярів дослідили науковці 

зі Швеції [216]. Вони узагальнили дослідження, які направлені на інтеграцію 

інформаційних технологій та цифрових інструментів у освітній процес з 

метою навчання школярів основам екологічної та енергозбережувальної 

поведінки.  

Цікавими для нашого дослідження є роботи з проблеми навчання 

енергозбереженню в школах Zografakisa N., Angeliki N. Menegaki, 

Konstantinos P.Tsagarakis [226]. Науковці описали результати інформаційно-

освітнього проєкту з енергозбереження та енергоефективності, який 

впроваджували у закладах освіти різних рівнів на острові Кріт. Дослідивши 

поведінку 321 сімей, зробили висновок, що після поширення інформації про 

ефективне використання ресурсів у побуті, поведінка учнів і їх батьків 

змінювалася на більш енергоефективну. Подібні дослідження у 

Великобританії проводили Heba Elsharkawya, Peter Rutherford, які вивчали 

енергозбережувальну поведінку 150 сімей у місті Ноттінгем, де 

впроваджується програма з енергозбереження і енергоефективності 

спільноти CESP [217].  

Навчання основам енергозбереження у школах Німеччини 

У шкільному курсі фізики Німеччини тема «Energie» (з нім. енергія) є 

обов’язковою темою відповідно Lehrplan Physik Bildungsgang Realschule 

(навчальний план основної школи) [223]. І хоча в системі освіти Німеччини 

такі навчальні плани можуть змінюватися відповідно до федерації, це не 

впливає на перелік основних тем. Так, наприклад, у шкільному навчальному 

плані центральної федерації Ге ссен для основної школи (Realschule) тема 

«Energie» розглядається у 10 класі. Цей розділ зосереджений на використанні 

та постачанні енергії і тісно пов’язаний із захистом клімату. Особлива увага 
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приділяється використанню поновлюваних джерел енергії, що є важливим 

фактором постачання енергії у майбутньому. Метою вивчення даної теми в 

документі вказується розуміння учнями поняття енергія і вміння 

використовувати це поняття в усіх сферах життя. Серед вивчення тем 

«Енергія і електрика», «Енергія і тепло», «Перетворення енергії» у школі 

вивчають роботу атомних електростанцій і теплових електростанцій, 

альтернативні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, сонячні 

батареї тощо. Окрім перелічених тем навчальним планом передбачено 

вивчення теми «Енергія і попит», що включає отримання знань з 

енергоспоживання побутовою технікою і енергетичні потреби приватного 

домогосподарства. Пропонується також факультативний курс з використання 

енергозбережувальних технологій у побуті та вивчення проблем міжнародної 

енергетики. 

Після вивчення відповідної теми очікується, що учні опанують вміння 

знімати покази з лічильників та зможуть за цими даними виконати 

розрахунки енергоспоживання, використовувати заходи з енергозбереження 

у повсякденному житті, ділитися знаннями з третіми особам (тижні 

енергозбереження в школі, інформаційні ради, тощо), співпрацювати з 

експертами чи групами експертів з енергозбереження [223]. 

Проте вивчення енергозбереження в школах Німеччини не 

обмежується навчальним планом або іншими освітянськими документами. 

Потужну фінансову і організаторську підтримку в питаннях навчання 

основам енергозбереження і енергоефективності надають школам державні 

установи, енергетичні компанії і університети. Так, наприкінці 2008 року 

Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища, охорони 

природи та ядерної безпеки Німеччини [209] розпочало програму 

фінансування освітніх заходів у сфері захисту клімату і підтримало конкретні 

проєкти в школах та інших навчальних закладах. Сьогодні міністерство надає 

більше 3,4 мільйонів євро для заохочення ідеї та проєктів у школах, які 

сприяють скороченню викидів CO2, фінансує програму "Aktion Klima!" від 
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BildungsCent eV. Крім того, за співпраці некомерційної консалтингової 

компанії з питань захисту клімату CO2ONLINE школам пропонують 

скористатись спеціально розробленими пропозиціями для економії енергії 

[209]. 

За підтримки міністерства, неприбуткова організація BildungsCenteV з 

2003 року реалізувала більше тридцяти проєктів, що охопили майже 5500 

шкіл та навчальних закладів по всій Німеччині. Усі програми організації 

спрямовані на розвиток школи як простору, де учні розвивають свій 

потенціал, беруть активну участь у формуванні шкільного життя та 

вирішують проблеми навколишнього середовища. Середня тривалість 

кожного проєкту склала трохи більше трьох місяців [208].  

Опікуються в школах енергозбереженням також компанії-члени 

Німецької асоціації енергетики та водного господарства (BDEW). Учасники 

асоціації впроваджують у школах по всій Німеччині численні проєкти, 

екскурсії, олімпіади або конкурси по темі збереження і ефективного 

використання енергії. Це стосується як вчителів, так і учнів різних типів і 

рівнів шкіл. Сьогодні діє 12 проєктів екологічного спрямування, серед яких 

конкурс зі сталого розвитку Yooweedoo-Sdeenwettbewerb, міжнародна 

юнацька наукова олімпіада і загальнонаціональний день для фахівців 

екологічних спеціальностей – «Green Day». У цей день компанії, 

університети та науково-дослідні інститути відкривають свої двері для 

школярів та демонструють свій внесок у енергозбереження та захист 

навколишнього середовища й клімату, учні також отримують уявлення про 

перспективи кар’єри та навчання в галузі захисту навколишнього середовища 

та клімату. "Green Day" проводиться щорічно у листопаді, здійснюється 

видавництвом Zeitbild і призначений для учнів 8-13 класів.  

Багато компаній членів BDEW організовують навчальні екскурсії для 

шкіл. На таких заняттях учні спілкуються із фахівцями сектору енергетики 

які можуть пояснити принцип дії повітряної електростанції, теплової 

електростанції або біогазової установки безпосередньо на місці. Для того, 
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щоб організувати екскурсію на найближчий завод вчителю слід лише зайти 

на сайт BDEW, відкрити інтерактивну карту і обрати екскурсію або 

звернутись до місцевої енергетичної компанії. Наприклад, у музеї скла 

"Wertheim" розробили інтерактивний курс із 28 ігрових станцій. Основна 

увага приділяється темі енергозбереження, використанню альтернативних 

джерел енергії, лічильників енергії. Мобільна виставка розрахована на учнів 

3-8 класів усіх типів шкіл. Подібні інтерактивні екскурсії пропонує Музей 

«Strom und Leben» підстанції Recklinghausen та багато інших [210]. 

Щоб обговорити найрізноманітніші проблеми з реальними експертами, 

вчителі можуть залучити фахівців енергетичної галузі до свого класу, 

скориставшись пропозицією «Experten an die Schulen» (з нім. Експерти до 

шкіл). Важливою складовою роботи компанії BDEW є навчальні тренінги для 

вчителів шкіл. Кожен вчитель може пройти навчання з питань енергетики, 

обговорити власний досвід щодо теми енергозбереження, обмінюватися 

ідеями та отримати конкретну теоретичну або практичну допомогу [210]. 

Фінансування шкільних проєктів є потужним стимулом для участі 

шкільної спільноти. Так 36 шкіл учасників проєкту з енергозбереження в 

потсдамських школах (EEP) отримали бонуси в розмірі майже 60 тисяч євро 

за їх роботу над темою енергозбереження та захисту клімату [212] 

Студенти Берліну також залучені до навчання школярів і вчителів. Два 

рази на рік Берлінський університет Freie Universität Berlin відкриває свої 

двері для учнів. Протягом тижня студенти проводять близько 80 семінарів 

різної тематики у шести різних навчальних закладах міста і в цей час 

лекційні зали, метеостанція, кафетерій і ботанічний час перетворюється на 

лабораторії і творчі майстерні для дітей [230] 

Переважна більшість енергетичних компаній Німеччини співпрацює зі 

школами у питаннях підготовки школярів з тем енергозбереження та 

енергоефективності. Для цього вони організовують навчальні екскурсії, 

загальнодержавні конкурси, фінансують тематичні проєкти, навчають 
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вчителів шкіл і розміщують на сторінках своїх сайтів навчальні матеріали 

для учнів і вчителів, які знаходяться у вільному доступі. 

 

Навчання основам енергозбереження у школах Франції 

У Франції в галузі освіти акцентується увага на навчанні основ 

енергозбереження та енергоефективності, і освітні проблеми, пов’язані з 

енергією, полягають у поступовій побудові наукової концепції, а також 

визначенні ролі енергоефективності в перспективі сталого розвитку країни. 

Поняття, пов’язані з енергією, учні вивчають уже в 3 класі. За програмою 

початкової школи діти знайомляться з поновлюваними джерелами енергії, 

енергозбереженням, виробництвом електроенергії, транспортуванням і 

споживання енергії, а також теплоізоляцією. Після початкової школи діти 

протягом 4 років навчаються у коледжі – це середня ланка освіти яку діти 

закінчують у віці 14 років і до 16 років триває навчання у ліцеї. Тема енергії, 

яка включає питання енергозбереження, енергоефективності та розвиток 

відновлювальних джерел енергії, періодично повторюється протягом всього 

навчання з подальшим поглибленням. У коледжі учні вивчають теми 

пов’язані з енергією, за програмою, яка об’єднує фізику і хімію. Навчання на 

таких уроках організовані по підгрупам, на яких учні проводять 

експерименти і дослідження, пов’язані з використанням енергії у 

повсякденному житті [207]. 

Впровадження інформаційних заходів для шкільної аудиторії 

допомагає підвищувати поінформованість людей про енергозбереження та 

енергоефективність, що сприяє формуванню енергоефективної поведінки з 

молодшого шкільного віку. В цьому французьким вчителям допомагає 

урядова програма Watty School, яка реалізується за підтримки місцевих 

органів влади і покликана підвищити обізнаність дітей молодшого шкільного 

віку у питаннях економії води і енергії, щоб вони могли буди провідниками 

ідей для сталого розвитку у своїх сім’ях. Починаючи з 2013 року, 580 шкіл 

стали учасником цієї програми, а це близько 65 000 школярів. У рамках цієї 
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програми для вчителів розроблені спеціальні презентації, відео, анімацію та 

інші ресурси, які знаходяться у вільному доступі, окрім цього учасники 

програми беруть участь у Національному екологічному конкурсі, який 

об’єднує учнів всіх шкіл [222]. 

Уряд на місцях також приділяє увагу будівлям школи. Регіон Auvergne-

Rhône-Alpes розпочав амбітний проєкт з реконструкції для підвищення 

енергоефективності 9 середніх шкіл. Для вирішення цього завдання компанія 

EDF (Electricite de France), що є одним із провідних постачальників 

енергетичних послуг у Франції, разом з дочірньою компанією Dalkia, 

створила консорціум для розробки та проведення енергозбережувальних 

робіт. Мета проєкту скорочення споживання енергії на 40%, скорочення 

викидів парникових газів на 40%, досягнення частки енергопостачання з 

відновлюваних джерел для всіх дев’яти шкіл на рівні 22%. Перші результати 

очікуються у вересні 2019 року [51]. 

Франція є своєрідним світовим центром з навчання енергозбереженню 

та енергоефективності. Кожен день французький офіс Фонду європейської 

екологічної освіти - Teragir, працює над розвитком ідеї, що енергозбереження 

є джерелом економії та соціального захисту населення. Сьогодні організація 

реалізовує свої проєкти у школах 75 країн світу за допомогою семи програм: 

«Блакитний прапор», «Зелений ключ», «Всесвітній день лісу», «Молоді 

репортери для навколишнього середовища», «Дослідники води» та 

міжнародної програми «Еко школа» (Еко-École). З моменту свого заснування 

програма "Еко-школа" має підтримку та спонсорство Міністерства 

національної освіти Франції та інших урядових установ. Програма пропонує 

методологічну підтримку для шкіл усіх рівнів, щодо здійснення семи 

конкретних кроків для ідей сталого розвитку: створення шкільної команди, 

планування діяльності, прогнозування результатів, реалізація кроків, 

налагодження комунікацій, прийняття допомоги, творче представлення 

результатів. Вона заснована на мобілізації всіх учасників освітнього процесу: 
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учнів, вчителів, керівників, адміністративно-технічних працівників, а також і 

батьків.  

Програма дозволяє школам обирати напрямок, над яким вони 

працюють протягом року, серед пріоритетних тем: харчування, відходи, вода, 

енергозбереження, здоров’я та клімат. Наприкінці навчального року школи 

можуть подати заявку на їх сертифікацію. Журі, до складу якого входять 

представники Агентства з навколишнього середовища та управління 

енергетикою, оцінює ефективність прийнятих кроків та нагороджує учнів і 

партнерів проєкту. Еко-École була розроблена у Франції у 2005 року, за цей 

час близько 2500 шкіл у Франції та понад 50 000 шкіл по всьому світу були 

задіяні в цьому проєкті. За даними Фонду європейської екологічної освіти 

екологічна школа дозволяє місцевій владі заощаджувати гроші, вчителі 

опановують нові способи навчання, всі учасники школи об’єднуються для 

співпраці, що сприяє поінформованості населення з різних питань в тому 

числі і енергозбереження та енергоефективності [106]. 

Навчання основам енергозбереження в школах Італії 

В Італії велику увагу приділяють обізнаності споживачів питанням 

енергозбереження, енергоефективності та енергоощадної поведінки в побуті. 

Зокрема, освітня діяльність у цьому напрямку відбувається у школах усіх 

рівнів, тобто дитячих садках, початковій і середній школах 1-го і 2-го 

ступенів. Навчання адресоване не тільки учням, а і вчителям та батькам, які 

також долучаються до вивчення питань раціонального використання енергії і 

використання поновлювальних джерел енергії. Державні навчальні заклади 

Італії мають дидактичну, організаторську та дослідницьку автономію і 

можуть впроваджувати в освітній процес експерименти та долучатися до 

розвивальних проєктів екологічного спрямування [225]. 

Прикладом такого проєкту є освітня он-лайн платформа компанії Estra 

присвячена навчанню вчителів, учнів і їх батьків основам енергозбереження 

та енергоефективності. Estra сьогодні є багатопрофільною компанією, яка 

активно працює в Італії на національному рівні. Компанія, що має 
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першочергове значення в країні в енергетичному секторі, займається різними 

видами послуг, включаючи постачання і розподілу природного газу, 

електроенергії та інших енергетичних послуг. Для початкової школи, за 

підтримки компанії Estra, створений унікальних проєкт ROARR, який 

об’єднує екологію та театр. Учасники проєкту і їх батьки, можуть спробувати 

свої сили в захоплюючій екологічної гонці: завдання полягає в тому, щоб 

знайти 50 ідей для енергозбереження сфотографувати їх, і розмістити 

світлини на сайті проєкту. Для середньої ланки школи пропонується 

конкурси, що поєднують експерименти та інновації: така діяльність 

спрямована на роботу в команді і вимагає від класів запропонувати ідеї для 

енергозбереження та енергоефективності. Вчителям пропонують розробки 

уроків, інтерактивні вправи для використання на уроках. Проєкт був 

створений завдяки співпраці енергетичної компанії Estra та культурного 

об’єднання Straligut Teatro, що дозволило залучити організації до 

пропагування енергозбереження серед шкільного співтовариства та сімей 

[55]. 

Низку проєктів екологічної тематики для школярів проводить також 

некомерційна асоціація Legambiente (Ліга навколишнього середовища), яка є 

партнером компанії Estra та має підтримку Європейського екологічного бюро 

EEB. Науковий підхід, поєднаний із постійною інформаційною роботою 

щодо питань енергозбереження та охорони навколишнього середовища 

громадян, гарантував становлення Legambiente в суспільстві та виділяє цю 

екологічну організацію з поміж інших на всій території Італії. Навчальний 

сектор цієї організації Legambiente Scuola e Formazione є професійним 

об’єднанням вчителів та педагогів, визнаний Міністерством освіти і має 

право здійснювати підготовку персоналу шкіл. У школі Ліги навколишнього 

середовища створили Registro Nazionale degli Educatori Ambientali di 

Legambiente (Національний реєстр педагогів Legambiente) для підготовки, 

самостійного навчання, обміну досвідом та розвитку професійних навичок у 

навчально-тренувальній сфері асоціації. Щоб бути в реєстрі, викладачам 
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потрібно відвідувати навчальні курси загальним обсягом не менше 25 годин 

на рік. 

Для дітей різного віку працюють екологічні літні табори та 

волонтерські табори, які знаходяться у центрах навколишнього середовища 

організації Legambiente по всій території країни. У ролі аніматорів і 

вихователів у таких таборах виступають педагоги, які належать до 

Національного реєстру екологічних педагогів і мають кваліфікацію в галузі 

енергозбереження та екологічної освіти [114]. 

Деякі італійські компанії працюють у сфері енергозбереження та 

енергоефективності як на місцевому так і на міжнародному рівні. Заснований 

у 1989 році, як некомерційне об’єднання та перетворений згодом на 

кооператив, Ökoinstitut Südtirol (з нім. Екологічний інститут) працює над 

розробкою, реалізацією та консультацією конкретних екологічних проєктів 

як державних, так і приватних компаній. Тематикою таких проєктів є клімат 

та енергетика, екологічна освіта, «зелені» події, суспільство та сталий 

розвиток.  

Для шкіл Ökoinstitut пропонує унікальний проєкт, у ході якого 

навчальний заклад отримує сертифікат, який підтверджує статус «Екологічна 

школа». На початку навчального року адміністрація школи повинна 

підписати декларацію про намір взяти участь у проєкті. Таким чином, 

підтверджується готовність реалізувати кроки на шляху до екологічної 

стійкості.  

Нарешті, для отримання сертифікату «Екологічна школа» необхідно 

впровадити цілий ряд заходів, і дотриматися критеріїв як для освітніх 

аспектів, так і для адміністративних. Щоб задовольнити навчальні вимоги, 

проводяться різноманітні зустрічі і уроки для підвищення обізнаності учнів з 

питань енергозбереження. Метою цього педагогічного підходу є надання 

молодим людям базових знань з енергозбереження і енергоефективності, 

екології та захисту клімату, зокрема, висвітлюючи місцеві та глобальні 
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проблеми, пов’язані з використанням енергії, сировини, води, паперу та 

переробки відходів.  

Оскільки сама школа є місцем формування суспільства майбутнього, ці 

аспекти мають велике значення і розглядаються у всіх класах, адаптуючи 

зміст до відповідного віку учнів. Інша важлива умова проходження 

сертифікації, пов’язана з адміністративним управлінням школи. Перш за все, 

консультанти Ökoinstitut проводять початковий енергоаудит, щоб визначити 

актуальні проблеми будівлі. Для вирішення цих питань школі надають 

опікунів і технічний персонал для більш екологічного управління всією 

структурою. Якщо протягом навчального року школа зможе виконати всі 

вимоги, то навчальний заклад отримує диплом "Екологічна школа", що 

дозволяє в подальшій роботі використовувати цей титул та отримувати 

фінансову підтримку [219]. 

Для забезпечення цієї сертифікації, однак, необхідно, щоб навіть у 

наступні роки школа продовжувала проводити екологічне навчання для своїх 

учнів і працівників, для свідомого використання енергетичних ресурсів. Така 

політика держави у сфері енергозбереження та енергоефективності 

забезпечила перше місце в рейтингу країн з найбільш ефективною стратегією 

економіки за версією ACEEE у 2018 році. 

Отже, аналізуючи актуальні дослідження з цієї проблеми поза межами 

України, робимо висновок, що закордонні науковці та педагоги пропонують і 

використовують достатньо потужний інструментарій та різноманітні 

педагогічні прийоми для формування культури енергозбереження учнів. 

Водночас вивчення, аналіз чи врахування зарубіжного досвіду у питанні 

формування культури енергозбереження учнів практично не представлено у 

вітчизняних виданнях, у т.ч. при вивченні фізики в ЗЗСО України. 

 

Особливості формування культури енергозбереження  

учнів основної школи у процесі навчання фізики у ЗЗСО України 
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В Україні гостро, як ніколи, постає питання про необхідність 

радикальних структурних змін не лише у сферах енергозбереження й 

ресурсозбереження, а й зрушень у свідомості громадян та усвідомленні ними 

важливості енергозбереження для держави і для прийдешніх поколінь. 

Головним висновком для України повинно стати розуміння, що без реальної 

економічно обґрунтованої державної програми, націленої на розвиток знань з 

енергозбереження та енергоефективності, досягти позитивних результатів 

дуже важко. З одного боку, держава декларує необхідність формування 

культури енергозбереження здобувача освіти, а з іншого боку на рівні 

держави відсутнє активне пропагування принципів енергозбережувальної 

поведінки серед населення, а також недостатньо уваги приділяється 

навчанню молоді енергозбереженню.  

При цьому аналіз наукових джерел засвідчив відсутність окремої уваги 

науковців до проблеми культури енергозбереження та її формування. 

Натомість нами виявлено низку наукових праць, присвячених 

питанням екологічної освіти. Так, у Концепції екологічної освіти України 

[81] зазначено про необхідність зміни у ставленні до навколишнього 

середовища та про важливість забезпечення відповідного виховання 

молодого покоління [81].  

Систему екологічної освіти в загальноосвітній школі у процесі 

вивчення предметів природничо-наукового циклу досліджували В. Гузь [48], 

Г. Пустовіт [138], С. Шмалєй [200] та ін. Аналіз їх робіт свідчить про те, що 

проблема екологічного виховання досить активно досліджується науковцями; 

у дослідженнях представлені різні аспекти формування в учнів екологічної 

культури; найбільша кількість дисертаційних робіт в Україні, пов’язана зі 

здійсненням екологічного виховання у навчанні біології та 

загальноприродничих дисциплін; результативність запропонованих методик 

визначається за різними критеріями: якість знань; підвищення інтересу; 

розвиток мотиваційної сфери; формування екоцентричного світогляду. 



70 
 

Проблемою екологізації фізичної освіти займались вітчизняні науковці 

Н. Куриленко [90], Л. Маркович [102], В. Шарко [198] та ін. У своїх 

дослідженнях вони розкрили роль екологічного виховання у становленні 

екологічної культури майбутніх громадян, довели важливість курсу фізики у 

вивченні основ екології та розробили принципи відбору екологічного 

матеріалу для уроків фізики, здійснили планування навчального процесу, 

орієнтованого на формування екологічних знань і умінь школярів. 

Серед вітчизняних науковців найбільшої уваги заслуговує дисертаційна 

робота В. Шарко [198]. До завдань дослідження, пов’язаного з екологічним 

вихованням учнів у навчанні фізики, входили наступні:  

– дослідження структури поняття «переконання», виділення його 

показників і розробка методики їх виявлення;  

– виявлення теоретичних передумов і обґрунтування сукупності умов, 

необхідних для формування екологічних переконань учнів у процесі 

навчання фізики;  

– визначення оптимального об’єму екологічних і природоохоронних 

знань, засвоєння яких у процесі навчання фізики дозволить підвести учнів до 

наукового обґрунтування ідеї необхідності відповідного ставлення до 

природного середовища;  

– розробка методики засвоєння екологічних і природоохоронних знань 

в процесі навчання фізики;  

– перевірка ефективності розробленої методики в експериментальному 

навчанні [198].  

Відповідно до поставлених завдань науковцем було виділено та 

обґрунтовано умови формування екологічних переконань учнів у процесі 

навчання фізики, до складу яких увійшли:  

–засвоєння елементів екологічних знань, які дозволять науково 

обґрунтувати необхідність відповідального ставлення до природи;  

–включення учнів в активну діяльність із засвоєння та застосування 

цих знань до вирішення проблем охорони природи.  
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Розроблено методику екологічного виховання учнів при вивченні 

даного предмету. У експериментальній частині дослідження визначено 

оптимальний обсяг екологічних знань та умінь, виділено найбільш 

оптимальні для фізики форми та методи організації навчальної діяльності 

учнів з їх засвоєння, до яких увійшли: аналіз повідомлень, постановка 

запитань пов’язаних з повсякденним життям; створення на уроках 

проблемних ситуацій; розв’язування задач, відповіді на які викликали б 

здивування учнів; розв’язування задач на оцінку явищ навколишнього 

середовища; використання домашніх дослідів та спостережень та ін. 

Практично продовженням досліджень В. Шарко стала робота 

Л. Маркович [102]. Основу її склали дослідження можливості гуманітаризації 

шкільного курсу фізики у процесі засвоєння учнями елементів екологічних 

знань. Нею розроблено: доповнення до програми з фізики для 9-11-х класів 

ЗЗСО відповідно до завдань гуманітаризації шкільного курсу фізики; тестові 

завдання для визначення рівнів засвоєння учнями елементів екологічних 

знань і рівнів сформованості екологічної культури; структуру фонової 

інформації як підґрунтя для засвоєння учнями елементів екологічних знань у 

процесі вивчення фізики [102]. У якості складових технологій, що 

забезпечують засвоєння учнями елементів екологічних знань під час 

вивчення фізики, Л. Маркович обрані лабораторні та практичні роботи 

екологічного спрямування; екологічні ігри; екологічні тренінги. 

Модернізація шкільної освіти, пов’язана з переходом на ці показники її 

якості, спонукала науковців до виконання ряду дисертаційних досліджень, 

пов’язаних з розв’язанням проблеми формування компетентностей школярів 

під час вивчення природничих дисциплін. Психолого-акмеологічний аспект 

формування екологічної компетентності особистості висвітлено у роботах 

А. Гагаріна [37]. Над розробкою педагогічної концепції формування 

екологічної компетентності учнів працювали Р. Галімов [39], Д. Єрмаков 

[58], Н. Казакова [74], А. Рябов [147]. Можливості формування екологічної 

компетентності учнів ЗЗСО у процесі навчання окремих предметів 



72 
 

природничо-наукового циклу у загальноосвітній школі досліджували 

Г. Галієва [38], Н. Горбенко [45], Г. Макоєдова [99], Н. Овсяннікова [118], 

С. Павлова [124], Н. Пустовіт [138], Л. Чопенко [193] та ін. 

У дисертаційному дослідженні Н. Куриленко [90] розроблено 

методичну систему формування екологічної компетентності учнів основної 

школи. За результатами аналізу цього дослідження важливо відзначити, що 

змістовий компонент пропонованої методичної системи розкриває зміст і 

обсяг екологічних знань, які можуть бути включені до процесу навчання 

фізики (рис.1.13) 

 

Рис.1.13. Екологічні знання з курсу фізики основної школи 

 

Авторкою запропоновано способи включення навчального матеріалу 

екологічного змісту до інваріантної і варіативної складових шкільного курсу 

фізики, а також окреслено ефективні методи, форми і засоби навчання 

фізики, які уможливлюють свідоме сприйняття, засвоєння і подальше 

застосування інформації екологічного змісту з урахуванням законів фізики.  

Провідними методами навчання визначено: експериментальний, 

проблемний, задачний, кейс-метод та інші методи пошукового характеру. 

Серед провідних форм організації освітньої діяльності учнів відзначено: 

колективну, групову та індивідуальну.   
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Вартують уваги педагогічні умови, які виділені авторкою і які  

сприяють ефективному впровадженню методичної системи, орієнтованої на 

формування ЕК учнів основної школи на уроках фізики, які полягають у 

екологізації цілей, змісту і процесу навчання учнів, створенні відповідного 

освітнього середовища та забезпеченість вчителів фізики методичними 

матеріалами. 

Проте, ці дослідження охоплюють лише окремі аспекти формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики і не 

висвітлюють проблему у повному обсязі. 

Отже, аналіз стану проблеми формування культури енергозбереження 

учнів в педагогічній теорії та практиці навчання фізики в основній школі 

засвідчує, що: 

1) проблема енергозбереження висвітлюється у навчальної програми з 

фізики для 7-9 класів досить поверхово, бракує в достатній мірі екологічної 

складової, навчального матеріалу з питань ощадливого енергоспоживання 

обмаль; 

2) огляд психолого-педагогічних особливостей учнів 7-9 класів з 

показав можливості для формування їх наукового світогляду, ціннісного 

ставлення до природи, громадянського виховання, розвитку екологічних та 

економічних уявлень, знань та вмінь як основи для формування у них 

культури енергозбереження; 

3) вивчення зарубіжного досвіду у питанні формування культури 

енергозбереження учнів показує, що закордонними науковцями та 

педагогами розроблено потужний інструментарій та вироблено ефективні 

педагогічні прийоми, які слід використовувати для формування культури 

енергозбереження учнів на уроках фізики у школах України; 

4) дисертаційні дослідження з проблеми формування культури 

енергозбереження учнів у процесі вивчення природничих дисциплін 

охоплюють лише окремі аспекти формування культури енергозбереження 
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учнів основної школи на уроках фізики, зокрема питання екологічної освіти, і 

не висвітлюють проблему в цілому. 

 

1.3. Психолого-педагогічні засади формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики 

Аналіз наукового тезаурусу відповідно до проблеми дослідження та 

вивчення реального стану проблеми формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики у вітчизняній та закордонній теорії та 

практиці створив передумови для уточнення понять «культури 

енергозбереження учнів основної школи» та «формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики». 

Визначення сутності цих понять базується на законах формальної 

логіки, якими пояснюється співвідношення елементів певного поняття: обсяг 

(як сукупність предметів, що мають схожі/однакові сутнісні характеристики і 

відмінні ознаки) та зміст (сама характеристика істотних ознак 

предмета/процесу/ явища тощо). Залежність між обсягом і змістом поняття 

базується на тезі: збільшення змісту веде до скорочення обсягу поняття. 

Нами також враховано рекомендації В. Буреги про визначення/тлумачення 

змісту поняття/явища / категорії: необхідно враховувати/ дотримуватися 

пропорційності між обсягом поняття, яке визначається (тобто є похідним) й 

обсягом поняття, через яке визначається похідне поняття. Також зважаємо на 

те, що потрібно дотримуватися чіткості, ясності формулювань, а також 

уникати неоднозначності і тавтології. [28, с. 34]. 

Культуру енергозбереження учнів основної школи розглядаємо як 

складову їхньої загальної базової культури. Водночас це цілісне соціально 

значуще утворення особистості, яке характеризується єдністю пріоритету 

ціннісного ставлення до природи та енергоресурсів, знань про методи їх 

збереження, умінь і навичок застосовувати такі методи для вирішення 

завдань, пов’язаних з енергозбереженням, та виражається у здатності 

учнів основної школи здійснювати енергозбережувальну діяльність, 
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передбачати наслідки надмірного й невиваженого використання 

енергетичних ресурсів. 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики визначено як цілеспрямований процес впливу на мотиви й 

цінності учнів основної школи з метою засвоєння ними знань про 

енергозбереження, набуття вмінь енергозбережувальної діяльності та 

самооцінки їх виконання через складові енергетичної освіти. 

До складових енергетичної освіти віднесені такі поняття (рис.1.14). 

 

 

Рис. 1.14. Складові енергетичної освіти 

 

У структурі культури енергозбереження учнів основної школи 

виокремлюємо три основні компоненти: 

1) світоглядно-особистісний – виявляється в особистому ставленні, 

мотивації та розумінні цінності знань про енергозбереження і власних дій з 

енергозбереження; 

2) гносеологічно-праксеологічний – виявляється в оволодінні 

теоретичними та практичними знаннями про енергозбереження, 

продуктивності вмінь застосувати знання з енергозбереження та 

енергоефективності в різних видах діяльності; 
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3) рефлексивний – виявляється в здатності до самоконтролю та 

самооцінки енергозбереження та передбачення наслідків, що пов’язані з 

використанням енергетичних ресурсів. 

Розглянемо їх більш детально (рис.1.15). 

 

 

Рис.1.15. Структура культури енергозбереження учнів основної школи 

 

Світоглядно-особистісний компонент включає ціннісні орієнтири, 

особисте ставлення до ідей енергозбереження. Також цей компонент 

передбачає уміння учнів визначити мету своєї діяльності у сфері 

енергозбереження, усвідомити економічну користь і переваги 

енергоефективної діяльності, сформоване переконання у необхідності 

ефективно використовувати енергоресурси.  

Енергозбереження, ціннісне ставлення до природи та енергоресурсів є 

однією з основних життєвих цінностей, що входить до системи ціннісних 

орієнтацій людини і регулює її життєдіяльність. Можливості кожної людини 

свідомо зберігати енергетичні ресурси визначаються способом її життя. 

Разом з тим розумна організація життя вимагає не лише відповідних знань й 
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умінь, але й певної мотивації. З огляду на висловлене, можна зробити 

висновок, що формування культури енергозбереження потребує розвитку 

відповідних мотивів, цінностей і переконань. Підкреслимо, що саме 

усвідомленість зумовлює прояв ініціативи раціонально з точки зору 

енергоефективності здійснювати енергоефективну поведінку. Усвідомлене 

опрацювання практичних вправ підвищує рівень їх засвоєння. Емоційне 

ставлення до результатів своєї діяльності є індикатором зацікавленості у 

вирішенні ситуативних задач, а позитивна емоційна забарвленість навчання, 

зорієнтована на ефективне використання енергетичних ресурсів, є потужним 

поштовхом до навчальної діяльності. 

Цей компонент є стрижнем, навколо якого конструюються якості 

особистості учня щодо ставлення, мотивації та розуміння цінності знань про 

енергозбереження і власних дій з енергозбереження, оскільки тільки 

адекватна меті енергозбереження мотивація забезпечує ефективне її 

здійснення та самореалізацію особистості. Потреби людини спонукають її 

ставити перед собою конкретні цілі, без яких діяльність не може бути 

свідомою і результативною. Досягненню цих цілей сприяють мотиви. Вони 

стимулюють і надають сенсу діяльності особистості і, таким чином, 

забезпечують формування пізнавальних потреб і творчості [40].  

Мотив – це динамічна система, що може модифікуватися як спонтанно, 

так і піддаватися цілеспрямованому формуванню [112, c. 31]. Мотиви 

формуються під час індивідуального розвитку як відносно стійкі оцінні 

диспозиції. Мотивація до енергозбереження – це специфічний вид мотивації, 

що визначається динамічним поєднанням потреб, мотивів і ціннісних 

орієнтацій, що спонукають до засвоєння знань про енергозбереження, умінь і 

навичок енергозбереження [10, с. 23].  

Можливість впливати на мотивацію особистості ґрунтується на тому, 

що всі мотиви та потреби людини не є вродженими, а формуються у процесі 

її онтогенезу. Таким чином, формувати мотивацію особистості не означає 

закласти готові мотиви і цілі «у її голову». Потрібно створити такі умови для 
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діяльності, у яких будуть формувалися бажані мотиви і цілі діяльності з 

урахуванням минулого досвіду, внутрішніх переконань самого індивіда і 

вимог навчального процесу [93]. Під час формування культури 

енергозбереження у процесі навчання фізики учнів основної школи має 

здійснюватися передача і засвоєння досвіду енергозбереження [10, с. 33].  

Отже, світоглядно-особистісний компонент передбачає усвідомлення 

учнями сутності людини як соціальної істоти та норм її поведінки у 

природному середовищі; ціннісне ставлення до природи та розуміння 

необхідності її збереження; мотивацію енергозбереження, що ґрунтується на 

гуманістичних, економічних, екологічних, пізнавальних мотивах; готовність 

до активних дій зі збереження джерел енергії, відповідальність за власну 

поведінку та небайдужість до стану енергозбереження. 

Гносеологічно-праксеологічний компонент включає освіченість в галузі 

енергозбереження, охоплює сукупність теоретичних знань щодо ефективного 

використання енергетичних ресурсів. Такі знання ґрунтуються на 

фундаментальних законах природи, уявленнях про фізичну картину світу. Це 

дає змогу учням зрозуміти закономірності перебігу енергетичних процесів, 

сприймати їх цілісно, системно. А тому усвідомленою буде реалізація 

конкретних практичних заходів, спрямованих на запобігання втрати 

електричної енергії, виявлення негативних чинників її споживання на рівні 

побуту, виробництва, держави в цілому. Знання основних фізичних законів, а 

саме закону збереження енергії, законів Ома, Ампера, Фарадея тощо 

сприяють усвідомленню причинно-наслідкових зв’язків, а тому дозволяють 

чітко уявити на мікрорівні, що відбувається з енергією в електромеханічних 

процесах різноманітних систем [173].  

Обов’язковим для знань оновлення знань (системи знань) щодо 

технологічних процесів, які є перспективними з позиції екологічних 

характеристик і економічної ефективності, технічних способів, методів 

запобігання і скорочення негативного впливу на навколишнє середовище.  
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Цей компонент включає також практичні вміння та навички ефективно 

використовувати енергоресурси вдома та в школі, та розвивати вміння і 

навички, отримані під час навчання в ЗЗСО в подальшій навчальній 

діяльності або у майбутній професійній діяльності, з розумінням економічної 

складової тарифоутворення, проблем енергетичних підприємств тощо 

(додаток А). 

Отже, знання про енергозбереження включають: 

 поняття енергії та джерел енергії; 

– енергетичні ресурси, фізичні методи їх пошуку та способи 

раціонального використання і збереження;  

 фактори впливу використання енергетичних ресурсів на довкілля;  

енергетичні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Уміння енергозбереження:  

- аналізувати, оцінювати ситуації використання енергії, прогнозувати їх 

наслідки для довкілля та бачити проблему;  

- визначати теплові, оптичні, електричні характеристики, порівнювати 

їх з нормативами і робити висновки стосовно його екологічного стану;  

- оцінювати вплив енергетичних факторів на довкілля та прогнозувати 

наслідки впливу людини на природу;  

- здійснювати раціональне енергокористування;  

- творчо вирішувати навчальні завдання енергозбереження;  

- пропонувати способи вирішення енергетичних проблем та 

організовувати інших для їх вирішення;  

- дотримуватись правил техніки безпеки. 

Рефлексивний компонент виявляється в умінні свідомо контролювати 

свою поведінку, рівень власного розвитку та особистісні досягнення у галузі 

енергозбереження. Ці якості особистості дозволяють ефективно та адекватно 

здійснювати розвиток і саморозвиток учнів, сприяють творчому підходу до 



80 
 

енергозбережувальної діяльності та досягненню її максимальної 

ефективності та результативності. 

Основні характеристики рефлексивного компонента прослідковуються 

в особливостях рефлексивних умінь. Нами відзначені тези О. Герасимової, 

яка виділяє особливості рефлексивних умінь [41], Т. Разіної, яка сприймає 

рефлексію одним з основних механізмів суб’єктного розвитку [139] та 

Т. Комар про шляхи розвитку рефлексії [80] (рис.1.16)  

 

Рис.1.16. Рефлексивні вміння та їхні характеристики 

О.Герасимова – рефлексивні вміння, як здатність людини до аналізу, 
осмислення та переосмислення власних відносин з 
навколишнім світом, є необхідною складовою частиною 
особистісного розвитку  

– рефлексивні вміння дають змогу свідомо регулювати, 
контролювати власну поведінку та усвідомлювати її 
значущість для інших  

– рефлексивні вміння сприяють цілісності та динамізму 
внутрішнього життя, а також справляють позитивний вплив на 
сферу міжособистісних взаємин  

Т.Разина 1) здатність суб’єкта реконструювати й аналізувати побудову 
власної думки, визначати її склад і структуру, об’єктивувавши 
їх, перетворювати для адекватного досягнення цілей;  

2) можливість порівняння нинішньої розумової стратегії 
розв’язання ситуації з обраною раніше, як оптимальною, 
стосовно певного випадку;  
3) пошук нового знання всередині себе, завдяки чому 
забезпечується процес самопізнання;  

4) аналіз процесу мислення та контроль за розумовими 
стратегіями;  

5) розмежування і диференціацію явищ, причини яких лежать 
всередині і поза суб’єктом  

Т.Комар 1) через створення спеціальної методики, більш адекватної 
задекларованому завданню  

2) шляхом звернення до культурно-історичних аналогів 
(загальновідомих історичних і вигаданих сюжетів, героїв та 
інших образів)  

3) за допомогою створення елементів «іншого світу» (загадок, 
ігрових ситуацій, вправ)  

4) за допомогою інверсій, що дозволяють створювати 
соціально-психологічні простори, максимально відкриті для 
вільної самопроекції  
5) моделювання ситуації, що піддається діагностичному 
аналізу з використанням графічних символів  
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Рефлексивний компонент включає здатність учнів до аналізу 

енергозбереження, осмислення та переосмислення власних відносин з 

навколишнім світом; свідомого регулювання та контролю власної поведінки 

та усвідомлення її значущості для інших людей; усвідомлення того, що 

енергетичні проблеми стосуються кожного і вирішувати їх може і повинен 

кожен індивід, а також індивідуальні установки, які зорієнтовані на 

ефективне використання природних ресурсів, окрім цього потрібно створити 

такі умови, щоб учні реально відчули свою причетність до розв’язання 

проблем, пов’язаних з енергозбереженням. 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики передбачає розробку критеріального апарату, а також 

характеризацію рівнів сформованості культури енергозбереження учнів 

основної школи. За допомогою цього апарату можна вимірювати зрушення у 

формуванні складових КЕЗ і результатів цього процесу. 

Аналіз літератури [93, 211, 252] засвідчує, що критерій розглядаються 

як ознака чогось, мірило для характеристики чи оцінки чогось (предмет, 

явище, якість тощо). У педагогічних науках критерій розглядається як 

об’єктивна ознака, через яку реалізується порівняльна оцінка певного явища, 

оцінка розвитку явища тощо [91, с. 35].  

При розробці діагностичного інструментарію для визначення рівня 

сформованості культури енергозбереження учнів основної школи у процесі 

навчання фізики ми виходили з того, що:  

– вибір та кількість критеріїв мають бути узгодженими зі структурою 

культури енергозбереження учнів і відображати стан сформованості кожного 

її компонента;  

– кожен критерій має описуватися на основі його показників; 

– виявлення показників культури енергозбереження учнів має 

здійснюватись із залученням спеціальних методик, які можуть бути 

авторськими або розробленими іншими вченими і адаптованими до потреб 
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дослідження; 

– кожен показник культури енергозбереження учнів виражається 

певними рівнями його сформованості. 

Враховуючи вищезазначене та внутрішню структуру культури 

енергозбереження, критеріями сформованості культури енергозбереження 

учнів основної школи нами були обрані такі (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Критерії та показники культури енергозбереження учнів основної школи  

Компоненти культури 

енергозбереження 
Критерії Показники 

Світоглядно-

особистісний 
Аксіологічний Мотивація до енергозбереження 

Гносеологічно-

праксеологічний 

Знаннєво-

діяльнісний 

Обізнаність у сфері 

енергозбереження 

Уміння розв’язувати завдання 

енергозбережувального змісту 

Рефлексивний Поведінковий 
Саморозвиток  

у проблемі енергозбереження 

 

Показником аксіологічного критерію ми визначили мотивацію до 

енергозбереження, що визначає мотиви діяльності у сфері енергозбереження 

та місце енергозберження у системі власних цінностей і особистісних 

пріоритетів. Їх вибір пов’язаний з тим, що формування культури 

енергозбереження учнів основної школи загалом та кожної з її складових 

зокрема, не можливе без орієнтації учнів на цінності, пов’язані з 

ресурсозбереженням планети та наявності високої внутрішньої мотивації до 

енергоефективної діяльності.  

Як зазначалось раніше, саме мотиви та цінності є стрижневими 

елементами, що забезпечують прагнення учня до отримання нових знань і 
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набуття відповідних умінь з енергозбереження, які б допомагали у вирішенні 

конкретних завдань. 

З урахуванням вимог реформування сучасної освіти до формування 

змісту фізичної освіти учнів основної школи, показниками сформованості 

культури енергозбереження учнів основної школи за знаннєво-діяльнісним 

критерієм було обрано: 

1) обізнаність у сфері енергозбереження (про різні види природних 

енергетичних ресурсів, їх вичерпність, альтернативні джерела енергії, 

відновлювальні джерела енергії; теоретичні знання з основ енергоефективної 

поведінки в побуті, знання з тарифоутворення, роботи енергетичних 

підприємств України; запобігання проблем неефективного використання 

енергоресурсів та шляхи їх вирішення; способи збереження енергоресурсів 

України на шляху до сталого розвитку) 

2) уміння розв’язувати завдання енергозбережувального змісту: 

здійснювати моніторинг своєї діяльності у сфері енергозбереження та 

аналізувати результати своєї поведінки; бачити проблеми надмірного 

використання енергоресурсів та пропонувати способи їх вирішення; 

розв’язувати фізичні задачі, та задачі з енергозбереження та пояснювати 

отримані результати; працювати з основними та додатковими джерелами 

інформації, проводити її збір, аналіз, синтез.  

Показником поведінкового критерію ми визначили саморозвиток у 

проблемі енергозбереження, який передбачає здійснення критичного аналізу 

виконаної роботи і досягнутих результатів і є рушійною силою подальшого 

розвитку особистості. 

Зважаючи на вищесказане, апарат моніторингу стану культури 

енергозбереження учнів основної школи виглядатиме так (табл. 1.4). 

Ступінь розвитку показника характеризує рівень. У наукових 

дослідженнях приділяється значна увага проблемі вивчення рівнів, за якими 

можна визначити сформованість знань, умінь, компетентностей тощо [167; 

171; 177]. При визначенні рівнів сформованості культури енергозбереження 
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учнів основної школи ми орієнтувалися на дослідження вітчизняних 

науковців [148], дотримуючись рекомендацій МОН України щодо 

визначення критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів [107].  

 

Таблиця 1.4 

Апарат моніторингу стану сформованості культури енергозбереження 

учнів основної школи 

Критерії Показники Методики  

Аксіологічний 
Мотивація до 

енергозбереження 
Анкетування (авторське) 

Знаннєво-

діяльнісний 

Обізнаність у сфері 

енергозбереження 
Тестування 

Уміння розв’язувати 

завдання 

енергозбережувального 

змісту 

Контрольна робота з 

розв’язування завдань 

енергозбережувального 

змісту 

Поведінковий 
Саморозвиток у проблемі 

енергозбереження 
Опитування (авторське) 

 

Ми виокремили чотири рівні сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи: низький, середній, достатній, 

високий (рис.1.17-1.20) 
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Рис. 1.17. Характеристика низького рівня культури енергозбереження 

учнів основної школи 

 

Рис. 1.18. Характеристика середнього рівня культури енергозбереження 

учнів основної школи 

 

Низький рівень учень має низьку теоретичну підготовку з основ 
енергозбереження, може назвати один чи два альтернативних 
джерела енергії, але за допомогою вчителя, не виявляє 
готовності застосовувати енергозбережувальні технології, не 
розуміє їх необхідність. Не застосовує знання з 
енергозбереження та енергоефективності в побуті. Не реалізує 
енергоефективну поведінку в побуті. Не розуміє цінності знань і 
власних дій у сфері енергозбереження та ідей сталого розвитку. 
Наявні елементарні знання про природні енергоресурси та їх 
види. Не обізнаний із спектром проблем енергозбереження, не 
проявляє до цих питань інтересу. Не застосовує знання з 
енергозбереження та енергоефективності в побуті. Мотивація 
енергозбережувальної діяльності та рефлексія відсутні. 
Здатність до рефлексії не виражена 

Середній рівень Учень має середній рівень теоретичної підготовки з основ 
енергозбереження, частково володіє знаннями про альтернативні 
джерела енергії, розуміє, що теплова та електрична енергія є 
цінними ресурсами, розуміє необхідність застосування 
енергозбережувальних технології, володіє елементарними 
навичками щодо шляхів енергозбереження в побуті, реалізує 
енергоефективну поведінку в побуті, використовуючи елементарні 
правила збереження електричної та теплової енергії в будинку, 
усвідомлює цінність знань і власних дій у сфері енергозбереження 
та ідей сталого розвитку, і виявляє готовність вивчати ці питання. 
Учень володіє певним об’ємом знань про природні ресурси та 
способи їх збереження, частково володіє знаннями про 
альтернативні джерела енергії, розуміє, що теплова та електрична 
енергія є цінними ресурсами, розуміє необхідність застосування 
енергозбережувальних технології, володіє елементарними 
навичками щодо шляхів енергозбереження в побуті, реалізує 
енергоефективну поведінку в побуті, використовуючи елементарні 
правила збереження електричної та теплової енергії в будинку, 
усвідомлює цінність знань і власних дій у сфері енергозбереження 
та ідей сталого розвитку, і виявляє готовність вивчати ці питання. 
Уміє аналізувати ситуацію пов’язану з неефективним 
використанням енергоресурсів, але не може прогнозувати наслідки 
впливу людини на довкілля. Приймає участь у проєктах, пов’язаних 
з вирішенням проблем енергозбереження, але організаторські 
здібності не проявляє, при роботі в групі переважають особистий 
інтерес та вигода. Спостерігається ситуативний інтерес щодо 
розв’язання проблем енергозбереження та слабка мотивація 
енергоефективної поведінки. Не завжди здатний критично 
оцінювати свої дії для збереження енергоресурсів та їх ефективне 
використання. 
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Рис. 1.19. Характеристика достатнього рівня культури енергозбереження 

учнів основної школи 

 

Рис. 1.20. Характеристика високого рівня культури енергозбереження 

учнів основної школи 

 

Отже, до теоретичних засад формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики відносимо: 

1) поняття «культури енергозбереження учнів основної школи» 

(розглядаємо як складову їхньої загальної базової культури. Водночас це 

цілісне соціально значуще утворення особистості, яке характеризується 

єдністю пріоритету ціннісного ставлення до природи та енергоресурсів, знань 

Достатній 
рівень 

Учень має потребу у більш повних та глибоких знаннях, які, 
можливо, виходять за межі навчальної програми фізики та інших 
природничих дисциплін. Має розвинений понятійний апарат щодо 
енергії та енергокористування, розуміє необхідність застосування 
енергозбережувальних технології та необхідність заощадження 
енергетичних ресурсів для збереження клімату та життя на Землі, 
має особистий досвід та вміння з реалізації конкретних практичних 
дій, спрямованих на енергозбереження та зменшення впливу на 
навколишнє середовище, реалізує енергоефективну поведінку в 
побуті - зменшення споживання енергоресурсів в школі та в сім’ях 
учнів, усвідомлює цінність знань і власних дій у сфері 
енергозбереження, раціонально і економно використовує 
енергетичні ресурси у побуті для зменшення платежів за послуги та 
підвищення рівня енергонезалежності України. 

Високий рівень Високий рівень – учень має високий рівень теоретичної підготовки з 
основ енергозбереження, має розвинений понятійний апарат щодо 
енергії та енергокористування, розуміє процес виробництва, подачі 
та реалізації теплової та електричної енергії споживачам, розуміє, 
що теплова та електрична енергія є цінними ресурсами, розуміє 
технічні та фінансові проблеми енергопостачальних підприємств, 
причини їх виникнення має та пропозиції щодо вирішення цих 
проблем, має особистий досвід та вміння з реалізації конкретних 
практичних дій, спрямованих на енергозбереження та зменшення 
впливу на навколишнє середовище. Дотримується енергетично 
нейтрального стилю життя, реалізує відповідальну споживчу 
енергоефективну поведінку в школі та вдома. Здатний провести 
енергоаудит вдома та в школі, усвідомлює цінність знань і власних 
дій у сфері енергозбереження, раціонально і економно використовує 
енергетичні ресурси у побуті для зменшення платежів за послуги та 
підвищення рівня енергонезалежності України. Оцінює ситуації на 
всіх рівнях, від технічного і економічного, до побутового і 
світоглядного. 
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про методи їх збереження, умінь і навичок застосовувати такі методи для 

вирішення завдань, пов’язаних з енергозбереженням, та виражається у 

здатності учнів основної школи здійснювати енергозбережувальну 

діяльність, передбачати наслідки надмірного й невиваженого використання 

енергетичних ресурсів); 

2) поняття «формування культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики» (визначено як цілеспрямований процес впливу на 

мотиви й цінності учнів основної школи з метою засвоєння ними знань про 

енергозбереження, набуття вмінь енергозбереження та самоконтролю й 

самооцінки їх виконання через складові енергетичної освіти); 

3) структура культури енергозбереження учнів основної школи, яка 

містить три основні компоненти: світоглядно-особистісний (виявляється в 

особистому ставленні, мотивації та розумінні цінності знань про 

енергозбереження і власних дій з енергозбереження); гносеологічно-

праксеологічний (виявляється в оволодінні теоретичними та практичними 

знаннями про енергозбереження, продуктивності вмінь застосувати знання з 

енергозбереження та енергоефективності в різних видах діяльності); 

рефлексивний (виявляється в здатності до самоконтролю та самооцінки 

енергозбереження та передбачення наслідків, що пов’язані з використанням 

енергетичних ресурсів); 

4) розроблені критерії (аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, 

поведінковий) та відповідні їм показники (мотивація; обізнаність у сфері 

КЕЗ, уміння розв’язувати завдання енергозбережувального змісту; 

саморозвиток у проблемі енергозбереження), за якими схарактеризовано 

чотири рівні (низький, середній, достатній, високий) сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи. 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі висвітлено тезаурус дослідження, стан розробленості 

проблеми формування культури енергозбереження учнів основної школи в 
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педагогічній теорії та практиці, а також психолого-педагогічні засади 

формування культури енергозбереження учнів основної школи. 

Обґрунтовано, що освітня діяльність у Європі з питань 

енергозбереження та енергоефективності підтримується на рівні держави. 

Державні енергетичні компанії беруть на себе зобов’язання організовувати 

навчання для дітей шкільного віку, інформування батьків учнів, а також 

підготовку вчителів. Державні установи в усіх регіонах країн фінансують 

діяльність шкільних освітніх програм і проєктів з енергозбереження, готують 

педагогічні кадри у сфері енергоефективності, надають підтримку 

некомерційним компаніям із захисту клімату які розробляють навчальні 

матеріали для дітей, інформаційні і методичні матеріали для вчителів 

організовують конкурси і олімпіади для дітей на екологічну тематику. Країни 

ЄС активно підтримують міжнародні проєкти з енергозбереження та 

енергоефективності. Питання енергозбереження та енергоефективності 

включені у шкільну програму і вивчається у Франції і Італії, починаючі з 

молодшої школи і дитячого садка, а в Німеччині питання енергозбереження 

вивчають, починаючи із середньої ланки школи.  

З огляду на сучасний стан розвитку енергетичної галузі та 

енергозалежність економіки України, неефективну систему транспортування 

енергоносіїв і високі тарифи на них для населення, вивчення досвіду 

передових країн у сфері енергозбереження та енергоефективності є не просто 

цікавим, а надзвичайно важливим для України. А тому формування культури 

енергозбереження у населення загалом і насамперед у молодого покоління 

України повинно стати важливою складовою державної освітньої політики. 

Дослідження сутності провідних понять дослідження обгрунтувало 

сприйняття культури як інтегрованого соціального явища і як результат 

різносторонньої людської діяльності, показник освіченості і вихованості 

людей.  

Енергозбереження тлумачиться як шлях раціонального використання 

енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів 
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за рахунок тієї ж кількості електроенергії. Енергозбереження залежить від 

наявності соціально-економічної та екологічної привабливості впровадження 

відповідних заходів з енергоефективності, що визначається не тільки рівнем 

цін і тарифів на енергію та енергоносії, але й досягненням мети формування 

культури енергозбереження населення загалом і молоді, зокрема. 

У розділі показано, що основні терміни, які характеризують поняття 

енергозбереження, стосуються змісту шкільного курсу фізики. Водночас 

аналіз дисертаційних досліджень з проблеми формування культури 

енергозбереження учнів у процесі вивчення природничих дисциплін 

засвідчив наявність лише окремих аспектів формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. Проблема 

енергозбереження висвітлюється у навчальної програми з фізики для 7-9 

класів досить поверхово, бракує в достатній мірі навчального матеріалу з 

питань ощадливого енергоспоживання. Водночас аналіз психолого-

педагогічних особливостей учнів 7-9 класів показав можливості для 

формування не лише наукового світогляду, ціннісного ставлення до природи, 

громадянського виховання в них, а й розвитку уявлень, знань та вмінь в 

галузі енергозбереження як основи для формування у них відповідної 

культури. 

Культуру енергозбереження учнів основної школи визначено як 

складову їхньої загальної базової культури. Водночас це цілісне соціально 

значуще утворення особистості, яке характеризується єдністю пріоритету 

ціннісного ставлення до природи та енергоресурсів, знань про методи їх 

збереження, умінь і навичок застосовувати такі методи для вирішення 

завдань, пов’язаних з енергозбереженням, та виражається у здатності учнів 

основної школи здійснювати енергозбережувальну діяльність, передбачати 

наслідки надмірного й невиваженого використання енергетичних ресурсів. 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики визначено як цілеспрямований процес впливу на мотиви й 

цінності учнів основної школи з метою засвоєння ними знань про 
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енергозбереження, набуття вмінь енергозбереження та самоконтролю й 

самооцінки їх виконання через складові енергетичної освіти. 

Структура культури енергозбереження учнів основної школи містить 

три основні компоненти: світоглядно-особистісний (виявляється в 

особистому ставленні, мотивації та розумінні цінності знань про 

енергозбереження і власних дій з енергозбереження); гносеологічно-

праксеологічний (виявляється в оволодінні теоретичними та практичними 

знаннями про енергозбереження, продуктивності вмінь застосувати знання з 

енергозбереження та енергоефективності в різних видах діяльності); 

рефлексивний (виявляється в здатності до самоконтролю та самооцінки 

енергозбереження та передбачення наслідків, що пов’язані з використанням 

енергетичних ресурсів). 

У розділі обґрунтовано вибір критеріїв (аксіологічний, знаннєво-

діяльнісний, поведінковий) та відповідних показники (мотивація до 

енергозбереження; обізнаність у сфері КЕЗ, уміння розв’язувати завдання 

енергозбережувального змісту; саморозвиток у проблемі енергозбереження), 

за якими схарактеризовано чотири рівні (низький, середній, достатній, 

високий) сформованості культури енергозбереження учнів основної школи. 

Результати дослідження першого розділу висвітлено в публікаціях [13, 

178,180, 187, 231]. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  

КУЛЬТУРИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  

НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 

2.1. Педагогічні умови формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики 

Обґрунтування педагогічних умов, які впливають на результативність 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики передбачало:  

а) з’ясування сутності поняття «педагогічна умова»;  

б) вивчення доробку вчених, що досліджували проблему енергетичного 

виховання школярів, з визначення умов, за яких ефективність цього процесу 

може бути підвищена;  

в) визначення та обґрунтування педагогічних умов формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики.  

У тлумачному словнику поняття «умова» трактується як «обставина, 

від якої що-небудь залежить; правила, встановлені в будь-якій сфері життя, 

діяльності; обставина, при якій відбувається, здійснюється що-небудь 

[168, с. 839].  

Як стверджує І. Підласий «у випадку навчального процесу педагогічні 

умови забезпечують реалізацію змісту навчання, оптимізують форми, 

методи, підходи, технологію організації навчального процесу як цілісної 

системи» [130, c. 280].  

У педагогічній літературі по різному розглядають педагогічні умови 

(рис.2.1). 

На думку Т. Шамової [195], педагогічні умови є чинниками успіху.  

А. Кассаковський розглядає педагогічні умови як «спонуку до активної 

діяльності суб’єкта, котра призводить до його особистісного розвитку, при 
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цьому важливим є те, що умови впливають на особистісний розвиток не 

прямо, а опосередковуються активністю особистості» [82, с. 145]. 

 

 

Рис.2.1. Підходи до означення педагогічних умов 

 

Поділяючи точку зору вченого, ми під педагогічними умовами 

формування КЕЗ учнів основної школи на уроках фізики будемо розуміти 

сукупність взаємно пов’язаних і взаємно обумовлених позитивних впливів на 

формування і розвиток усіх компонентів КЕЗ учнів основної школи в умовах 

навчання фізики. 

Приступаючи до обґрунтування педагогічних умов, які найефективніше 

впливатимуть на позитивну динаміку процесу формування культури 

енергозбереженення учнів основної школи на уроках фізики, ми здійснили 

аналіз доробку вчених з даного питання. З цією метою було зроблено огляд 

дисертаційних досліджень, присвячених вивченню означеної проблеми. Це 

дало можливість виявити і проаналізувати умови, які пропонуються 

науковцями для успішного формування відповідних здатностей, знань та 

вмінь учнів. До числа педагогічних умов успішного перебігу цього процесу 

– обставини процесу, які забезпечують досягнення поставленої 
мети 

– сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм та методів 
матеріально-просторового середовища, що спрямовані на 
досягнення поставленої педагогічної мети 

– сукупність соціально-педагогічних і дидактичних фактів, які 
впливають на навчальний процес, дозволяють керувати ним, вести 
цей процес раціонально, відповідно до предметного змісту із 
застосуванням ефективних форм, методів, прийомів 
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автори відносять різні чинники: матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу, у тому числі й сучасними інформаційними 

технологіями (Л. Беспалова, Г. Галієва, Г. Найдьонова, Ю. Шаронова); 

екологізація змісту навчання предметів (Л. Беспалова, В. Гузь, Н. 

Овсяннікова); участь школярів у дослідницькій (дослідницько-практичній) 

діяльності (Г. Галієва, О. Васильєва, Н. Овсяннікова, Г. Макоєдова); 

формування в учнів позитивних мотивів діяльності збереження природних 

ресурсів, в тому числі енергоресурсів (Л. Беспалова, Ю. Шаронова).  

На важливості реалізації міжпредметних зв’язків як умови підвищення 

ефективності педагогічного процесу наголошують О. Васильєва, Г. Галієва, 

В. Гузь, Н. Овсяннікова [31; 38; 48; 118]. Представлені науковцями 

педагогічні умови можна об’єднати у дві групи: перша пов’язана зі змістом 

знань з енергозбереження, що вводяться до змісту фізичної освіти; друга – з 

діяльністю учнів, до якої вони залучаються під час їх засвоєння. 

До вибору педагогічних умов, які впливатимуть на перебіг формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, ми 

підійшли з позицій того, що:  

– до властивостей педагогічних умов як складових наукового 

дослідження (за Є. Хриковим [175]) входять: спрямованість на організацію 

педагогічної діяльності, тобто вони мають практичну, нормативну 

спрямованість; спрямованість на підвищення ефективності педагогічної 

діяльності; їх обґрунтування передбачає поєднання емпіричних та 

теоретичних процедур наукового дослідження; 

– від створення педагогічних умов залежить реалізація цілей та 

завдань.  

Урахування цих досліджень, а також виокремлених у першому розділі 

теоретичних засад формування культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики дало можливість визначити педагогічні умови 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики. До їх складу було включено: 
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1) розширення змісту фізичної освіти енергозбережувальною 

складовою; 

2) формування в учнів досвіду енергозбереження через аналітичну, 

дослідницьку та оцінювальну діяльність в умовах урочної і позаурочної 

роботи з фізики; 

3) забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з 

формування в учнів основної школи культури енергозбереження. 

Перша педагогічна умова – розширення змісту фізичної освіти 

енергозбережувальною складовою. 

Важливим моментом у з’ясуванні можливостей розширення змісту 

фізичної освіти за рахунок включення енергозбережувальної складової стало 

визначення точок перетину знань з енергозбереження і фізичних знань, які 

дозволили визначити перелік питань, що піддаються інтегруванню зі змістом 

шкільного курсу фізики основної школи, і переконати вчителів у тому, що їх 

вивчення пов’язане з розв’язанням основних завдань курсу фізики, 

пов’язаних із:  

а) «розкриттям ролі фізичного знання в житті людини, соціальному 

виробництві й техніці, сутності наукового пізнання природи засобами 

фізики»;  

б) «спонуканням до критичного мислення, застосуванням набутих 

знань у практичній діяльності, для адекватного відображення природних 

явищ засобами фізики»;  

в) «формуванням в учнів початкових уявлень про фізичну картину 

світу і показом на конкретних прикладах проявів моральності щодо 

використання наукового знання в життєдіяльності людини і 

природокористуванні» [137, с.4].  

Обґрунтування цієї умови пов’язане також з тим, що, як показують 

результати наукових розвідок, у шкільних підручниках фізики питання 

збереження енергоресурсів висвітлені лише в окремих параграфах наприкінці 

теми і не мають системного характеру. Тому учні, вивчаючи фізику, 
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фактично не знайомляться з тим, який вплив на довкілля та збереження 

енергоресурсів становить науково-технічний прогрес. 

Одним із можливих шляхів подолання цього недоліку є доповнення 

змісту фізичного компонента енергозбережувальною складовою. Доповнення 

змісту фізичного компонента енергозбережувальною складовою вимагає від 

учителя бути обізнаним у сфері енергозбереження та енергоефективності, 

слідкувати за розвитком нових технологій, це дозволить доповнювати і 

змінювати зміст енергозбережувальної складової сучасною, актуальною 

інформацією. Ознайомлення учнів з новими технологіями і ідеями, що 

використовуються в енергозбереженні, буде сприяти розвитку інтересу учнів 

до вивчення фізики а проблеми, які виникають при використанні того чи 

іншого явища, можуть слугувати орієнтиром у виборі теми проєкту з учнями 

або конкурсної роботи. 

Друга умова – формування в учнів досвіду енергозбереження через 

аналітичну, дослідницьку та оцінювальну діяльність в умовах урочної і 

позаурочної роботи з фізики – пов’язується нами зі створенням сприятливого 

освітнього середовища для формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики та якісної організації позакласної роботи з 

фізики.  

На думку О. Макагон [98] важливим є створення сприятливого 

простору (рис.2.2). 

За результатами аналізу психолого-педагогічних характеристик учнів  

7-9 класів констатуємо, що вчитель фізики має їх враховувати для успішного 

(ефективного) стимулювання до позитивного сприйняття теоретичного 

матеріалу, їхнього ставлення учнів до пізнавальної діяльності, формування 

позитивної мотивації до як до навчальної,  так і до енергозбережувальної  

діяльності. 

У визначенні шляхів формування в учнів досвіду енергозбереження ми 

спиратимемось на висновки, зроблені О. Макагоном [98] та В.Шарко [197, 

с.163] і виділятимемо: залучення учнів та вчителів до сумісної освітньої 
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діяльності; довіру, розвиток гармонійних взаємин між усіма суб’єктами 

педагогічного процесу під час вивчення тем, пов’язаних з енергозбереження; 

позитивне ставлення до цілей сумісної діяльності тощо [98].  

 

 

Рис.2.2. Вимоги до створення сприятливого простору (за О. Макогон) 

 

Необхідність використання сучасних ІТ під час формування культури 

енергозбереження учнів у процесі вивчення фізики ми пов’язуємо з тим, що 

на сьогоднішній день комп’ютер виступає універсальним засобом навчання 

фізики, а цифрові технології – інтерактивним багатоканальним інструментом 

пізнання. У нашому дослідженні ІТ навчання фізики представлені: 

Ефективність і стабільність сприятливого навчально-виховного 
середовища 

• підвищуються, якщо воно утворює єдиний інтегративний простір, що 
складається з різних мікросередовищ (інтелектуального, 
психологічного, науково-методичного, соціального, культурно-
естетичного, фізичного, санітарно-гігієнічного, електронного). 

Чинники сприятливого навчально-виховного середовища, які впливають 
на результати діяльності суб’єктів педагогічного процесу,  

• позитивні 

• формування іміджу школи;  

• сприятливий психологічний мікроклімат у класі; 

• максимальна реалізація можливостей, здібностей і потреб учнів;  

• упровадження інновацій у педагогічний процес (навчання фізики);  

• результативність діяльності учнів;  

• ефективний спосіб управління;  

• піклування про суб’єктів педагогічного процесу;  

• матеріально-технічне забезпечення) 

• негативні 

• перевантаження фізичні, психічні, професійні;  

• втома;  

• відсутність взаєморозуміння між учителем, учнями й батьками;  

• слабка матеріальна база; 

• низький культурний та освітній рівень суб’єктів педагогічного 
процесу;  

• авторитарний стиль управління;  

• конфліктні ситуації 
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комп’ютером, мультимедійною дошкою, мультимедійним проєктором, 

мобільним телефоном. 

Проблемами впровадження ІТ у навчальний процес з фізики займалися: 

О. Бугайов [26], С. Величко [34], В. Заболотний [62], О. Іваницький [69], 

М. Жалдак [60], Ю. Жук [61], О. Пінчук [131], Н. Сосницька [160], В. Шарко 

[197], М. Шут [59] та ін. У їхніх працях аналізуються та висвітлюються 

питання щодо удосконалення фізичного експерименту для учнів ЗЗСО 

засобами інформаційних технологій (ІТ), розглядаються питання поєднання 

традиційних засобів навчання з комп’ютерно-орієнтованими (рис.2.3) 

 

 

Рис. 2.3. Рекомендації науковців щодо використання ІТ на уроках фізики 

КОМПЮТЕРНА ПІДТРИМКА УРОКІВ ФІЗИКИ 

показ відео- та анімаційних фрагментів для постановки навчальної 
проблеми, демонстрації фізичних явищ, процесів, об’єктів і т. д. 

демонстрація класичних дослідів, а також дослідів, які не можна 
відтворити у шкільних умовах у тому числі й екологічних 

аналіз дослідів з варіаціями початкових умов і параметрів на 
комп’ютерних моделях 

використання малюнків, моделей, схем, графіків як засобів віртуальних 
наочностей 

проведення комп’ютерних лабораторних робіт 

Подання варіативних завдань різної складності для самостійної роботи з 
оцінкою результатів та аналізом помилок 

проведення тестового контролю засвоєння нового матеріалу та 
підсумкового контролю знань з фіксацією результатів 

проведення різнорівневих самостійних та контрольних робіт 

побудова графіків, діаграм і т.п. з використанням програм Microsoft Office 
Excel 

розв’язування задач з енергозбереження 

звернення до електронних енциклопедій, пошук навчальної інформації в 
Інтернеті 
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У нашому дослідженні межі застосування ІТ розширюються за рахунок 

виконання учнями проєктів з енергозбереження. 

Як бачимо, на сьогодні в умовах, коли частина матеріалу учнями 

засвоюється дистанційно, комп’ютер відіграє особливу роль, окрім засобу 

унаочнення, спілкування і створення проблемних ситуацій, є інструментом і 

джерелом інформації, і певною мірою, партнером, що допомагає опанувати 

нові способи діяльності. 

На особливу увагу заслуговують мультимедійні уроки із застосуванням 

інтерактивної дошки. На відміну від мультимедійної презентації, яка 

проєктується на звичайний екран, застосування інтерактивної дошки дає 

змогу вносити зміни «наживо» до слайдів, які готує учитель, робити записи 

на уроці з подальшою можливістю зберігання її на носіях інформації і 

переглядати вдома під час виконанні домашньої роботи. 

Не менш важливим засобом на сьогодні є й використання учнями 

мобільного телефону. Можливості мобільного телефону можуть бути 

використані в якості деяких вимірювальних приладів пов’язаних з 

вимірюванням часу, відстані, рівня електричного та магнітного поля, 

радіаційного фону і т.п. Крім цього мобільним телефоном можна робити 

фото та відео знімки, які потім використовувати на уроці в якості умови 

задачі, демонстрації явища чи досліду під час підготовки проєктів з 

енергозбереження, тощо. 

Ми погоджуємося з думкою вчених (О. Іваницький, А. Кух, О. Пінчук, 

В. Сиротюк, В. Шарко та ін.) стосовно того, що використання ІТ дозволяє 

учителю спілкуватися з учнями сучасними каналами комунікації і засобами 

зв’язку.  

Результати теоретичного аналізу переконують у тому, що застосування 

ІТ у навчанні учнів фізики може бути сильним засобом впливу на його 

якість, а відповідно й на процес формування культури енергозбереження 

(КЕЗ) школярів. 
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Третя умова – забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами 

з формування в учнів основної школи культури енергозбереження – 

передбачає забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з 

формування КЕЗ в учнів основної школи. Доцільність її виділення як 

обставини, що здатна впливати на ефективність процесу, підтверджена 

результатами дослідження науковців [75; 78; 196], у яких зазначається, що 

необхідною умовою ефективного формування ключових та предметних 

компетентності учнів у процесі навчання фізики є високий рівень 

відповідного методичного забезпечення.  

Виділення цієї педагогічної умови ґрунтується на результатах аналізу 

рівня підготовки вчителів фізики м. Суми до формування КЕЗ учнів, який 

визначався шляхом анкетування учителів протягом 2019-2020 р.р. 

Респондентами опитування стали учителі шкіл, на базі яких проводився 

педагогічний експеримент, із яких: м. Суми – 8 осіб, м. Кам’янець-

Подільський – 3 особи; студенти спеціальності 014 Освіта (Фізика) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. Макаренка – 15 

осіб. Усього в опитуванні взяло участь 26 учителів та майбутніх учителів 

фізики. До анкети були включені питання, пов’язані з основними 

труднощами вчителя фізики з даного напряму його діяльності.  

Результати анкетування (додаток Б) переконують у тому, що рівень 

підготовки вчителів до формування культури енергозбереження учнів можна 

охарактеризувати як низький. Більшість учителів 71% знають про 

впровадження нових показників якості освіти, але 54% учителів мають 

часткове уявлення про процес формування культури енергозбереження, 

енергозбережувальної компетентності учнів. Означення поняття «культура 

енергозбереження» частково сформували 12% опитаних учителів. Більшість 

опитаних 91,5%, не в повній мірі використовують уроки фізики для культури 

енергозбереження учнів, і спроби це зробити мають епізодичний характер. 

Серед напрямів, формування КЕЗ учнів вчителі виділили: реалізацію 

міжпредметних зв’язків (84%); розв’язування задач з енергозбереження 
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(77%); ознайомлення учнів з додатковою інформацією з енергозбереження 

(83%). Серед опитаних, 28% учителів згодні з тим, що матеріал підручника з 

фізики, за яким навчаються учні 7-9 класів, не спроможний у достатній мірі 

забезпечити ефективне формування КЕЗ школярів. Під час підготовки до 

уроку у вчителів виникають труднощі пов’язані із недостатньою кількістю 

методичної літератури щодо формування КЕЗ на уроках фізики – 55%. 

Виявляють бажання підвищити свій рівень готовності до формування в учнів 

КЕЗ 86% учителів за рахунок методичних розробок з енергозбереження, що 

висвітлюють практичний досвід учителів фізики щодо формування культури 

енергозбереженння; лекцій на курсах підвищення кваліфікації – 48%. Як 

свідчать результати анкетування, одним із показників низького рівня 

підготовки учителів до формування КЕЗ учнів є недостатнє їх методичне 

забезпечення цього процесу. Аналіз наявності на освітньому ринку України 

доступних для вчителів методичних посібників і рекомендацій з формування 

культури енергозбереження учнів у процесі навчання фізики засвідчив, що 

таких видань із методики фізики недостатньо. 

Таким, чином представлені педагогічні умови дозволять, на нашу 

думку, вдосконалити фізичну підготовку учнів та позитивно вплинути на 

рівень культури енергозбереження учнів основної школи у процесі навчання 

фізики. 

 

2.2. Структурно-функціональна модель методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики 

Модель, як і інші способи абстрагування, «дає можливість спеціально 

виділити зв’язки чи відношення, які досліджуються» [161, с. 59]. Уміння 

відмовитися від розгляду несуттєвих у зазначеному аспекті сторін явища, 

зосереджуючи увагу на найсуттєвішому, є неодмінною умовою будь-якого 

дослідження і будь-якого моделювання. Для моделей часто є характерним 

більший або менший ступінь формалізації, тобто перехід від окремих 

випадків до загальних закономірностей, що лежать в основі цих окремих 
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випадків [50; 125; 126]. Однак найголовніше полягає в тому, що модель 

дозволяє перенести виявлені відношення на ізоморфні зв’язки у реальному 

об’єкті. Це означає, що головною функцією моделей у пізнанні є функція 

евристична: «саме цією функцією виправдовується тимчасове переключення 

з реального об’єкта на допоміжний (модель)» 116, с. 67. Згідно з іншою 

точкою зору, модель – це, перш за все, засіб виділення інформаційно-

синтактичної сторони теорії, тобто інформації про способи встановлення 

логічного зв’язку 8, с. 55].  

Модель містить найбільш істотні межі або параметри об’єкта, що 

досліджується. Вона абстрагується від неістотного, другорядного. За 

допомогою моделі сторони об’єкта, що вивчаються, виділяються й 

узагальнюються, а характерні для моделі функції аналізу та синтезу 

дозволяють дослідити об’єкт поелементно і згодом об’єднати розрізнені дані 

в єдине ціле на основі закономірностей і логічного твердження [32; 194; 202]. 

Моделі складного об’єкта як системи дають можливість виділити лише його 

загальні риси. Для наповнення їх конкретним змістом необхідно виявити та 

проаналізувати підсистеми об’єкта: інтегральна схема об’єкта містить ті самі 

елементи та відрізняється лише конкретним змістом підсистем [95].  

Науковцями В. Зінченко [57], Н. Коцур [23], О. Міхеєнко [108], 

В. Назарук [113] доведено, що побудова моделі сприяє вивченню тенденцій, 

принципів і закономірностей освітнього процесу, оскільки схематично 

відтворює його послідовність і взаємозв’язки структурних елементів.  

Модель (від англ. model - «міра, аналог, зразок») [57] – відображення і 

відтворення мети, завдань, принципів, компонентів, властивостей ознак, 

методів, засобів, етапів навчання, характеристик та результатів об’єкта 

дослідження. Поняття «модель» Т. Круцевич [84, c. 326] розкриває як зразок 

(стандарт, еталон); таку систему, котра відображаючи або відтворюючи 

об’єкт дослідження, здатна замінити його; О. Міхеєнко [108, c. 262] – як 

«зображення, схему, графік будь-якого об’єкта, процесу або явища, що 

використовується для його спрощення і відкриває можливість перенесення 
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інформації від моделі до прототипу. У визначенні поняття «модель» домінує 

спільне бачення науковців, що це – послідовне схематичне відображення 

взаємозв’язків елементів освітнього процесу. Тому будь-яке принципове 

явище піддається аналізу та тлумаченню на основі взаємозв’язків між 

компонентами цієї схеми. Процес розробки моделі зводиться до побудови 

такої системи компонентів, яка б могла показати зв’язки між ними і 

забезпечити виконання поставленої перед дослідником цілі.  

Проведене дослідження дало змогу створити унаочнити методику 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики у вигляді моделі (рис. 2.4).  

Модель містить такі блоки: методологічно-цільовий; організаційний; 

результативний. 

Методологічно-цільовий блок містить соціальне замовлення 

суспільства, мету та завдання дослідження, а також методологічні підходи та 

принципи, на яких ґрунтується дослідження. 

Соціальним замовленням сучасного українського суспільства є 

формування культури енергозбереження учнів.  

Мета – формування культури енергозбереження учнів основної школи 

на уроках фізики. 

У представленій моделі методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи окреслено основні завдання, які ми 

визначили виходячи спираючись на цільову складову:  

 формувати ціннісне ставлення до природних енергоресурсів;  

 формувати систему знань з енергозбереження;  

 формувати систему умінь енергозбереження;  

 виховувати відповідальність за організацію життєдіяльності на 

основі енергоефективної поведінки;  

 розвивати здатність учнів до саморозвитку, самовдосконалення.  
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Розроблення і обґрунтування теоретичних і методичних засад 

дослідження проблеми розвитку культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики потребує її системного бачення, яке передусім 

залежить від логічно та вмотивовано вибраної методології дослідження.  

 

 

Рис. 2.4. Модель методики формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики 
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Н. Ничкало методологію дослідження пов’язує з розв’язуванням 

основних завдань педагогіки, які, на її думку, пов’язані з і встановленням 

закономірностей виховання, навчання й управління цими процесами; 

вивчення й узагальнення практики педагогічної діяльності; опрацюванням 

нових методів, засобів, форм і систем навчання, виховання, управління 

освітніми структурами; прогнозуванням розвитку освітніх систем на 

найближче та віддалене майбутнє; впровадженням результатів педагогічних 

досліджень у практику; опрацюванням теоретичних та методологічних основ 

інноваційних процесів тощо [115]. 

Отже, методологія дослідження порушеної нами педагогічної проблеми 

повинна бути спрямованою на послідовне розв’язування визначених у 

науковому пошуку завдань, а також бути орієнтованою на цілісне й системне 

осмислення предмета дослідження. 

З огляду на характер дослідження, на наш погляд, цінність становить 

науковий доробок Е. Юдіна, який виокремив рівні методологічного знання, а 

саме: філософський, до якого належать провідні положення діалектичної 

теорії пізнання, принципи науковості, цілісності, всебічності й комплексності 

дослідження; загальнонауковий, який представлений системним і 

парадигмальним підходами до аналізу наукової проблеми; конкретно 

науковий, що представляє методологію одиничного педагогічного 

дослідження; технологічна методологія, яка об’єднує методику й техніку 

проведення наукового пошуку, дає змогу здобути достовірний емпіричний і 

теоретичний матеріал [203]. На наш погляд, методологія дослідження 

проблеми розвитку КЕЗ учнів основної школи на уроках фізики має 

відповідати специфіці теми та враховувати її системність. 

В якості методологічної основи формування культури 

енергозбереження учнів було обрано такі підходи: системний, аксіологічний, 

акмеологічний, культурологічний та особистісно-діяльнісний підходи. 

Необхідність обґрунтування вибору цих підходів обумовлена тим, що: 
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– системний підхід – спрямований на усвідомлення культури 

енергозбереження як системного утворення, яке має певні складові і зв’язки 

між структурними компонентами; освітнього процесу з фізики як системного 

об’єкту, що включає навчальну й позанавчальну роботу; методику 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики як системного утворення, що має структурні елементи і зв’язки між 

ними; 

– аксіологічний підхід – пов’язаний із необхідністю дослідження 

феномена «цінності» як складової культури енергозбереження та процесу її 

формування; 

– акмеологічний підхід як підґрунтя для висновків про досягнення 

вищого ступеню розвитку особистості та результатів її діяльності, у тому 

числі культури енергозбереження, фундамент якої й закладається у школі; 

– культурологічний підхід базується на потребі залучення особистості 

до культурних цінностей. Культурологічна переорієнтація фізичної освіти 

має на меті розв’язання проблеми збереження джерел енергії та зменшення їх 

впливу на довкілля через виховання в учнів культури енергозбереження; 

– особистісно-діяльнісний підхід – орієнтований на формування в учнів 

основної школи культури енергозбереження через освітню діяльність на 

уроках фізики, що вимагає урахування психолого-педагогічних особливостей 

розвитку учнів цієї вікової групи та знання основних положень теорії 

діяльності. 

Розглянемо їх більш детально. 

Системний підхід до формування культури енергозбереження учнів 

основної школи у процесі навчання фізики спрямований на розкриття 

цілісності педагогічних об’єктів, виявлення їх структурного складу та 

зв’язків між ними. У нашому дослідженні такими об’єктами є культура 

енергозбереження, освітній процес, методика формування культури 

енергозбереження учнів основної школи у процесі навчання фізики. 
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Теоретично обґрунтували системний підхід як особливу й внутрішньо 

єдину дослідницьку позицію науковців І. Блауберг [20], В. Ільїн [70], 

В. Садовський [150], О. Кузнєцова [87], Н. Кузьміна [88, с.53-63], Є. Юдін 

[203] та ін., якими було розроблено основні категорії системного підходу, 

окреслено шляхи та можливості його застосування в різних сферах наукового 

пізнання, у тому числі й педагогічній.  

Використання системного підходу сприяє адекватній постановці 

наукової проблеми і виробленню ефективної стратегії її вивчення. Специфіка 

системного підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження на 

розкриття цілісності об’єкту і механізмів, що забезпечують її, на виявлення 

багатообразних типів зв’язку складного об’єкту і зведення їх в єдину 

теоретичну картину [1; 33]. Центральним поняттям теорії систем, системного 

аналізу, всієї системології є поняття системи – складного об’єкту, в якому 

можна виділити підсистеми, кожна з яких складається з компонентів [68, 

190]. Основні ознаки системи увиразнені на рис. 2.5. 

 

Рис.2.5. Основні ознаки системи 

– наявність найпростіших одиниць – елементів, які її складають 

– наявність підсистем – результатів взаємодії елементів 

– наявність компонентів – результатів взаємодії підсистем, які можна 
розглядати у відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими процесами та 
явищами 

– наявність внутрішньої структури зв’язків між цими компонентами, а також 
їхніми підсистемами 

– наявність певного рівня цілісності, ознакою якої є те, що система завдяки 
взаємодії компонентів одержує інтегральний результат 

– наявність у структурі системоутворюючих зв’язків, які об’єднують 
компоненти і підсистеми як частини в єдину систему 

– зв’язок з іншими системами зовнішнього середовища 
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Важливим для дослідження було з’ясування особливостей навчального 

процесу з фізики, під час якого здійснюється формування ЕЗК учнів основної 

школи, як системного об’єкту. У своїх дослідженнях В. Шарко [196, с.31] 

виділяє наступні компоненти навчального процесу: мета навчання, зміст 

навчання, технологія навчання, вчитель, суб’єкти навчання, педагогічне 

середовище. До структури останнього вчена включає: інформаційну, 

матеріальну, технологічну, соціальну складові [196]. Враховуючи те, що 

основною формою організації навчально-виховного процесу в школі є урок, 

то його структура як системного об’єкту виглядатиме аналогічно до 

структури навчального процесу. Кожна підсистема навчального процесу 

взагалі і уроку, як його елемента зокрема, є теж системним об’єктом, який 

виконує в системі певні функції і в межах цих функцій виявляє свою 

активність і самостійність [196, с.31].  

Як зазначалось у дослідженні, культуру енергозбереження учнів 

основної школи можна розглядати як систему індивідуальних поглядів, 

переконань і цінностей, знань і вмінь, що стосуються взаємовідносин у 

системі «людина – енергоресурси», високий рівень розвитку особистості 

учня, який виражений у поєднанні усвідомлення цінності і вичерпності 

природних ресурсів, власної відповідальності за організацію життєдіяльності 

на основі енергоефективної поведінки, та прийняття рішень щодо 

енергозбереження у майбутній діяльності.  

Аксіологічний підхід. Окрема роль у обґрунтуванні методологічних 

засад дисертації належить аксіологічному підходу І. Зязюн [67], О. Савченко 

[148], С. Сисоєва [126] та ін.). Його потенціал дозволяє зосередитися на 

вивченні ціннісної основи складових культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках. Аксіологія, у якій традиційно виокремлюють 

абсолютні, національні, громадянські, родинні, екологічні, валеологічні та 

інші цінності, виконала роль превентивного механізму, унеможливила втрату 

в структурі інноваційної культури важливих та необхідних складових.  
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Аксіологічний підхід дає змогу запропонувати ієрархію цінностей у 

структурі культури, сприяє обґрунтуванню її виняткового цивілізаційного, 

світоглядного й педагогічного значення. Більше того, саме аксіологічна 

методологія забезпечує розроблення такої методики розвитку КЕЗ, яка 

відповідає сучасному гуманістичному, акмеологічному та культурологічному 

розвитку сучасного випускника школи – майбутнього відповідального 

громадянина, який буде приймати рішення щодо енергозбережувальної 

політики України. 

Основою акмеологічного підходу, що є об’єднувальним майданчиком 

таких наук, як філософія, соціологія, психологія, педагогіка, є наукове вчення 

про досягнення особистістю найвищого ступеня свого розвитку.  

Поняття акмеологія було запропоновано в психології для дослідження 

психології дорослого періоду та процесу зрілості [120, с. 42]. Сьогодні 

акмеологія широко представлена в працях учених, які мають певні 

розбіжності в поглядах (рис.2.6).  

Наші наукові бачення й позиції співпадають з думкою Т. Дереки про те, 

що використання акмеологічного підходу сприяє формуванню, орієнтується 

на розвиток і вдосконалення індивідуальних якостей, стимулювання 

особистості до найвищого ступеня свого розвитку у особистісній чи 

професійній царині [63, с. 34].  

На думку А. Козир, акмеологічний підхід є сукупністю прийомів, які 

дозволяють ефективно вирішувати професійні задачі, сприяти власному 

особистісному розвитку, досягненню високих результатів у навчанні 

[89,  с. 118]. Авторка обґрунтовує доцільність комплексного вивчення 

особистісних та суб’єктивних характеристик особистості як специфічну рису 

акмеологічного підходу. [89, с. 111].  

Для розуміння необхідності акмеологічного зростання учнів основної 

школи важливо усвідомити, що акмеологічний підхід – це метод досягнення 

учнями особистих результатів у енергозбереженні, які будуть для учня 

високими, важливими.  
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Рис.2.6. Погляди на акмеологію як наукову течію 

 

До особливостей формування КЕЗ учнів основної школи на уроках 

фізики в концепції акмеологічного підходу ми відносимо: спрямування 

освітнього процесу на особистісне зростання учнів, досягнення високих 

творчих результатів; використання в змісті фахових дисциплін теоретичного 

досвіду різних наук. Упровадження акмеологічного підходу передбачає 

реалізацію науково-творчої ініціативи, який полягає в педагогічній 

• активний розвиток та оволодіння повним 
комплексом соціальних і професійних функцій 
дорослої особи 

Б. Ананьєв 

•  вплив здібностей дорослої людини на ступінь 
продуктивної діяльності за умови досягнення 
результату 

Н. Кузьміна 

• комплекс мінімум трьох науково-методологічних 
орієнтацій: природничо-наукової (емпіричні 
акмеологічні факти й відношення описуються й 
інтерпретуються в дисциплінарних стандартах, 
характерних для класичного природознавства), 
суспільно-гуманітарної (прогресивний розвиток 
особистості можливий загармонійного поєднання 
особистих і суспільних інтересів), технологічної 
(зв’язок із системотехнікою, теорією інформації 
та праксеології, а також через технологічні 
стандарти практично орієнтованого прикладного 
знання) 

А. Деркач,  
В. Зизикін  

•  запропоновано класифікацію акмеології як науки, 
наразі: класична, фундаментальна, прикладна.  

Н. Кузьміна 

• сфера наукових знань у системі наук про людину, 
що виявляє закономірності, фактори й умови 
самореалізації творчого потенціалу особистості на 
шляху до вищих досягнень діяльності як 
професійної, так і непрофесійної 

І. Зайченко 
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спрямованості освітнього процесу на формування творчого підходу учнів 

основної школи до наукової діяльності, ініціативи в застосуванні доцільних 

методів дослідження; спрямування учнів на високі результати, які є 

результатом, їх дослідницької роботи.  

Особистісно-діяльнісний підхід є психологічною основою організації 

процесу формування культури енергозбереження учнів основної школи. 

Вибір цього підходу обумовлений необхідністю урахування особливостей 

розвитку учнів основної школи, виборі змісту фізичної освіти та технологій 

формування культури енергозбереження школярів під час вивчення фізики.  

Різні аспекти означеної проблеми розглянуто в працях як зарубіжних 

(К. Абульханової-Славської [3], П. Блонського [21], Г. Олпорта [119], 

О. Леонтьєва [94], С. Рубінштейна [142], О. Хуторського [176] та ін.) так і 

вітчизняних І. Беха [17], Л. Благодаренко [19], О. Пєхоти [121, 128], 

С. Подмазіна [133], В. Рибалки [140], В.Сиротюка [156], Б. Суся [164], 

В. Шарко [198] та ін. У вітчизняній психології найбільший внесок у розробку 

загальної теорії діяльності внесли А. Леонтьєв [94] і С. Рубінштейн [142]. У 

своєму дослідженні ми будемо спиратися на означення діяльності, надане 

О. Леонтьєвим: «…діяльність являє собою активну цілеспрямовану 

взаємодію людини з навколишнім світом, включаючи й інших людей, і 

самого себе, викликану певною потребою» [94]. До основних компонентів 

будь-якої діяльності вчений О. Лазебна [92] включає: потребу, мотив, ціль, 

умови, дії, результат, та рефлексію [94].  

Особистісна складова особистісно-діяльнісного підходу ґрунтується на 

тому, що в центрі освітнього процесу знаходиться дитина. Саме вона має 

системоутворюючий характер в змісті освіти і відрізняє його від 

традиційного, в якому переважає когнітивна складова, яка пов’язана з 

опануванням знань, їх переробкою і трансформацією. Як вважає І. 

Якиманська, саме «визнання учня головною дійовою фігурою всього 

освітнього процесу і є особистісно-орієнтованим навчанням і вихованням» 

[205, c.12].  
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Характерною особливістю особистісно-діяльнісного підходу до 

формування культури енергозбереження учнів, є орієнтація навчальної 

діяльності не на засвоєння готових знань, а на самостійний пошук і засвоєння 

інформації подібного змісту в процесі активного мислення діяльності.  

У контексті особистісно-діяльнісного підходу до навчання, інтерес для 

дослідження мають вимоги до організації та дидактичного забезпечення 

особистісно зорієнтованого навчального процесу, які визначає В. Шарко:  

– навчальний матеріал і характер його подання мають забезпечувати 

виявлення життєвого досвіду учня; 

– виклад матеріалу має бути орієнтованим не тільки на розширення 

його обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, 

а й на перетворення суб’єктного досвіду кожного учня; 

– постійне узгодження досвіду учня з науковим змістом знань, що 

набуваються, з метою організації пізнавальної діяльності в зоні найближчого 

його розвитку; 

– стимулювання учня до набуття знань має забезпечувати можливість 

самоосвіти, саморозвитку, самовираження в сучасному і майбутньому; 

– надання можливості самостійного вибору учнем способів 

опрацювання навчального матеріалу та засобів виконання запропонованих 

завдань; 

– виокремлення загальнологічних та специфічних предметних 

прийомів навчальної роботи, ураховуючи їх роль в особистісному розвитку 

учня; 

– забезпечення умов для самоконтролю та самооцінювання процесу 

навчання, а не тільки його результатів [196, с. 52].  

Діяльнісна складова особистісно-діяльнісного підходу полягає у тому, 

що будь-яка культура (у тому числі й енергозбереження) формується у 

діяльності і виявляється через діяльність. Згідно «Державного стандарту» 

навчання фізики має бути спрямовано на розвиток умінь і навичок учня, 
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застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів 

інтеграції до соціокультурного та природного середовища [135].  

Особистісно-діяльнісний підхід при вивченні фізики та навчанні учнів 

фізики базується на діяльності як  базисі індивідуального розвитку. Такий 

підхід сформувався у психології як засіб пізнання особистості та 

особливостей її взаємодії з навколишнім середовищем. 

Основою реалізації культурологічного підходу до формування культури 

енергозбереження учнів є культурологічна концепція [86]. Культурологічний 

підхід, на думку Н. Крилової, є «сукупністю методологічних прийомів, що 

забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального і психічного життя крізь 

призму системотвірних культурологічних понять» [86, с. 65].  

У розумінні Є. Бондаревської, культурологічний підхід в освіті — це 

погляд на освіту крізь призму культури суспільства, тобто сприйняття освіти 

як культурного процесу, що здійснюється у відповідному освітньому 

середовищі, де враховуються культурні надбання суспільства та формуються 

його цінності [5, с. 117].  

Вихідні положення культурологічного підходу [5, с. 117-118] 

узагальнено нами і подано на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7. Вихідні положення культурологічного підходу 

Культурологічний підхід передбачає виховання широкого комплексу 

взаємозалежних якостей і здатностей особистості, які формують її мотивацію 

на енергозбереження, забезпечують готовність до її виконання. Знання при 

цьому є самоцінністю та елементом культури кожного учня, вони сприяють 

формуванню в нього ціннісного ставлення до фізичних знань, усвідомлення 

життя як найвищої цінності. На цій основі відбувається формування в учнів 

фізичного мислення щодо збереження різних форм життя. Результатом 

реалізації цього положення має бути сформоване в учнів ціннісне ставлення 

до фізичних знань, посилення емоційно-ціннісного ставлення до світу, що 

дає змогу усвідомити життя як найвищу цінність і на цій основі будувати 

фізичне та екологічне мислення, мотивацію на здоровий (природний) спосіб 

життя. 

Під час формування культури енергозбереження учнів основної школи 

на уроках фізики, на нашу думку, потрібно враховувати низку дидактичних 

принципів. Система принципів є одним з визначальних елементів науково-

педагогічного дослідження [76]. 

1) ставлення до дитини як до суб’єкта життя, здатного до культурного 
саморозвитку і самовизначення 

2) ставлення до педагога як до посередника між дитиною і культурою, 
здатного вести її у світ культури і підтримати дитячу особистість в її 
індивідуальному самовизначенні у світі культурних цінностей 

3) ставлення до освіти як до культурного процесу, рушійними силами 
якого є особистісні сенси, діалог і співробітництво його учасників у 
досягненні цілей власного культурного саморозвитку 

4) ставлення до школи як до цілісного культурно-освітнього простору, де 
живуть і відтворюються культурні зразки життя дітей і дорослих, 
відбуваються культурні події, здійснюються творення культури і 
виховання людини культури  
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До загальнодидактичних принципів ми відносимо такі: систематизації, 

інтегративності, логічності, наступності, науковості та фундаменталізації. 

Принцип систематизації знань у викладі змісту навчального предмета 

розкриває взаємозв’язки й взаємозалежність між елементами змісту, 

наприклад між фізичними поняттями. Результатом його засвоєння є 

формування в учнів цілісного уявлення про енергозбереження як систему. 

Дотримання принципу інтегративності сприяє об’єднанню усіх 

елементів знань з різних галузей фізичної науки, спрямованих на формування 

в учнів цілісності знань про природу на різних рівнях її організації. 

Принцип логічності забезпечує конструювання навчального матеріалу 

таким чином, щоб знання були між собою пов’язані певною логікою, щоб 

нові знання опиралися на попередні й ставали фундаментом для здобуття 

наступних знань. 

Принцип наступності має забезпечити наступність знань між 

пропедевтичним етапом і базовим. Їхня реалізація можлива завдяки 

дотриманню внутрішніх і міжпредметних зв’язків. Знання про 

енергозбереження, здобуті у молодших класах, є основою для вивчення 

енергозбережувального змісту курсу фізики. 

Принцип фундаменталізації ґрунтується на твердженні 

фундаментальних знань, які є стрижневими, системно-твірними, 

методологічно значущими і мають бути зорієнтовані на виявлення глибинних 

основ і зв’язків між різними процесами навколишнього світу і 

забезпечуватимуть розуміння основ енергозбереження. 

Реалізація принципу науковості полягає в тому, що потрібно відбирати 

і включати до предметного змісту фізичного знання, перевірені практикою, 

науково обґрунтовані положення, що сприятимуть правильному 

відображенню у свідомості людини об’єктивної дійсності. Тому під час 

складання навчальної програми важливою вимогою є визначення 

понятійного апарату у формі тезаурусу, який представлений системою 

фізичних понять, що їх потрібно засвоїти. Означення понять мають бути 
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науково обґрунтованими й однозначними, їхнє засвоєння має бути 

спрямоване на формування в учнів уміння їх тлумачити та створювати 

зв’язки між цими поняттями тощо. Для доступності змісту потрібно 

враховувати вікові особливості учнів, їхній загальний розвиток та пізнавальні 

інтереси. Результатом реалізації цього положення мають бути 

фундаментальні науково обґрунтовані фізичні знання про природу, її вияви і 

властивості, уміння їх застосовувати в ситуаціях енергозбереження. 

Також нами розглядалася система специфічних принципів формування 

КЕЗ учнів основної школи на уроках фізики: 

− принцип гностичності, який допомагає упорядкувати дослідницьку 

позицію щодо розроблення правильної та адекватної сучасній дійсності 

моделі формування культури енергозбереження особистості, сприяє 

свідомому та науковому пізнанню, а також визнанню результатів наукового 

аналізу культури енергозбереження; 

− принцип об’єктивності, залучення якого створює необхідну 

теоретичну базу для неупередженого, повного, всебічного та глибокого 

аналізу предмета дослідження, уможливлює визначення складових КЕЗ учнів 

основної школи, сприяє окресленню умов, форм, методів і технологій 

формування культури енергозбереження, створює вимогу щодо орієнтації на 

врахування відомих наукових підходів до аналізу формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики тощо; 

− принцип усебічності, що допомагає спрямувати науково-

педагогічний пошук на різновекторний аналіз формування культури 

енергозбереження, дозволяє прослідкувати відображення предмета 

дослідження в усіх поставлених завданнях дисертації, уможливлює вивчення 

культури енергозбереження крізь призму таких діалектичних категорій, як 

одиничне та загальне, кількість і якість, явище та сутність, причина й 

наслідок, необхідність і випадковість тощо. Принцип усебічності сприяє 

аналізу культури енергозбереження як цілісного соціокультурного феномену, 

забезпечує необхідні методологічні основи для орієнтації на вивчення всіх 
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відомих і невідомих, відкритих і невідкритих сутнісних характеристик 

культури енергозбереження особистості, створює необхідні основи для 

досягнення системного й комплексного аналізу предмета дослідження;  

− принцип об’єктно-предметної визначеності, забезпечує точне та 

чітке визначення об’єкта, предмета й методів дослідження, які спрямовані на 

розроблення теоретичних і методичних засад формування нового образу 

випускника закладу загальної середньої освіти НУШ з високим рівнем 

сформованості культури енергозбереження; такий принцип діалектичного 

підходу до наукового пошуку забезпечує структурування дослідження, що 

дає змогу конкретизувати об’єктно-предметну сферу дослідження та 

визначити його основні завдання, з-поміж яких пріоритетне місце належить 

визначенню сучасних тенденцій формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики;  

− принцип системності, що забезпечує проведення дослідження на 

принципах взаємозв’язку та взаємовпливу всіх складових КЕЗ учнів основної 

школи на уроках фізики, сприяє цілісному аналізові педагогічних умов, 

принципів, етапів, шляхів і змісту культури енергозбереження; 

− принцип емпіричного аналізу, який обумовлює побудову теоретичних 

висновків дослідження на основі проведення необхідного педагогічного 

експерименту, який на підставі відповідних критеріїв, показників та рівнів 

дозволяє верифікувати запропоновану в дисертації методику формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики; 

− принцип єдності теорії та практики, дозволяє виконати основне 

призначення дослідження – реалізувати відповідну методику формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, а також 

враховує необхідність використання практичного досвіду учнів у процесі 

формування ціннісних установок на енергозбереження, відповідних знань та 

вмінь. 
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Організаційний блок моделі методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики відображає 

педагогічні умови, етапи, зміст, форми, методи та засоби фізичної освіти. 

У попередньому пункті нами окреслено педагогічні умови формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики: 

розширення змісту фізичної освіти енергозбережувальною складовою; 

формування в учнів досвіду енергозбереження через аналітичну, 

дослідницьку та оцінювальну діяльність в умовах урочної і позаурочної 

роботи з фізики;  забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з 

формування в учнів основної школи культури енергозбереження. 

Нами виділено етапи формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики (рис. 2.8).  

 

 

Рис. 2.8. Етапи формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики 

 

Мотиваційний етап формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики реалізується, починаючи з 7 класу.  

Передумовою та мотиватором будь-якої діяльності є та чи інша 

потреба. Однак, сама по собі потреба не може визначити конкретну 

спрямованість діяльності. М. Складановська, розглядаючи мотивацію 

енергозбережувальної та енергоефективної діяльності особистості, акцентує 

увагу на тому, що остання суттєво залежить від розвитку потреб особистості: 

пізнавальних, самовдосконалення [158].  

Д. Єрмаков, досліджуючи процес формування ЕЗК учнів, виділяє 

наступні потреби в діяльності учнів:  

Мотиваційний етап Функціональний  Контрольний 
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– потреби безпеки – збереження сприятливих умов існування всього 

живого, збереження природних ресурсів; 

– пізнавальні потреби – пізнання природи;  

– світоглядні потреби – прагнення зрозуміти світ, своє місце в ньому і 

призначення;  

– потреба в самоактуалізації та реалізації свого внутрішнього 

потенціалу через енергозбережувальну діяльність [58].  

Серед мотивів енергозбережувальної діяльності вчені М. Риков та 

Б. Йоганзен [71] виділяють такі: 

– набуття знань про навколишній світ; 

– розуміння значення енергоресурсів для власного комфортного життя; 

–усвідомлення необхідності збереження вичерпних енергоресурсів, 

важливість розвитку альтернативних джерел енергії. 

– бажання активної участі в енергозбережувальній діяльності з 

виявлення і сприяння вирішенню проблем пов’язаних з неефективним 

використанням природних ресурсів, переконаність у важливості особистого 

вкладу для енергозбереження; 

– розуміння відповідальність за результати своєї діяльності у сфері 

енергозбереження;  

– прагнення і готовність до самоосвіти у сфері енергозбереження, 

професійного самовизначення [71].  

Мотивація спонукає до постановки мети енергозбережувальної 

діяльності. У контексті нашого дослідження важливого значення набувають 

наступні освітні цілі, які визначає А. Мартиненко [103]:  

– загальні цілі діяльності людства в природі;  

– цілі енергозбережувальної діяльності, що визначаються реальним 

економічним ефектом; 

– цілі, пов’язані з забезпеченням комфортності життя, що не можливо в 

умовах обмеженості природних ресурсів.  
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До основних прийомів стимулювання мотиваційної сфери учнів 

І. Підласий включає: врахування інтересів і нахилів; підтримку успіхів; 

прагнення зробити діяльність цікавою, підтримку суперництва, застосування 

різноманітних методів організації пізнавальної діяльності; опору на бажання; 

створення умов для вибору форм діяльності на занятті, змісту і форми 

домашнього завдання, виду і форми контролю тощо; надання учню шансу 

проявити себе [130].  

Отже, цей етап був спрямований на ознайомлення учнів з проблемами 

енергозбереження в Україні і світі, познайомити видами палива та окреслити 

стан природних енергоресурсів при неефективному і нераціональному їх 

використанні; зацікавити учнів альтернативними джерелами енергії та 

стимулювання їх до більш глибокого вивчення основ енергозбереження. 

Функціональний етап формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики реалізується у 7-9 класі.  

Його завданнями було спрямування зусиль учнів на опанування 

теоретичних знань з теми енергозбереження, вміння аналізувати отриману на 

уроках фізики інформацію, вміння пов’язувати знання фізичних законів і 

явищ з практикою енергоефективної діяльності, отримання теоретичного 

підґрунтя для вміння розв’язувати задачі з теми енергозбереження; розвиток 

здатності пошуку інформації щодо енергозбереження, базовими поняттями 

даної тематики; основами енергоефективної поведінки та вміннями 

аналізувати стан енергозбереження в країні; визначити можливі кроки для 

підвищення енергоефективності будівлі, дома, школи. Цей етап передбачав 

оволодіння учнями основної школи практичними вміннями здійснювати 

дослідницьку діяльність у процесі вивчення тем, пов’язаних з 

енергозбереженням; уміннями застосовувати міждисциплінарні зв’язки в 

процесі дослідження; уміннями аналізувати, оцінювати методи напрямлені на 

підвищення ефективного використання побутових приладів, способи 

збереження енергії вдома та у школі; уміннями самостійного мислення під 
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час вирішення проблемних питань в процесі формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики.  

Його виконання пов’язане з такими поняттями як зміст, методи, форми 

та засоби навчання. Їх ми розглянемо у наступному пункті розділу. 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики слід здійснювати через удосконалення змісту (навчальна програма з 

фізики), форм (лабораторні заняття, практичні заняття, практикуми), методів 

(словесні, практичні, наочні, інтерактивні, ігрові, проєктні, проблемні, кейс-

технології, дискусії), засобів (комплекси фізичних задач, ІТ) навчання учнів 

основної школи на уроках фізики. 

Контрольний етап формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики реалізується переважно у 9 класі. 

Реалізація тут такого аспекту як самоорганізація залежить від розкриття 

учневі розуміння, що знання є мобільними, вони весь час розвиваються. 

Високий рівень їх засвоєння залежить від активізації пізнавальної діяльності 

учня, його мотивації до поповнення знань із різних джерел інформації, 

формування в нього умінь створювати власну освітню систему, 

користуючись різними формами організації навчальної діяльності.  

Під час проходження цього етапу в учнів основної школи формувалися 

рефлексивний компонент і прагнення до саморозвитку, уміння особистісної 

рефлексії та самовдосконалення в процесі формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики 

Результативний блок моделі методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики містить складові, 

критерії, показники і рівні сформованості культури енергозбереження учнів 

основної школи. 

Критерії (аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, поведінковий) та 

відповідні їм показники (мотивація; обізнаність у сфері КЕЗ, уміння 

розв’язувати завдання енергозбережувального змісту; саморозвиток у 

проблемі енергозбереження), за якими схарактеризовано чотири рівні 
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(низький, середній, достатній, високий) сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи детально охарактеризовано у п. 1.3.  

Під час створення моделі враховано те, що результатом взаємодії усіх 

її блоків має бути позитивна динаміка сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи. 

Експериментальне провадження моделі методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики у різних 

ЗЗСО показало свою ефективність, про що піде мова у розділі 3. 

Отже, розроблена модель методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики – це цілісна 

система структурних (мета, методологічні підходи, принципи, сутність 

культури енергозбереження учнів основної школи, її структура, рівні 

сформованості культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики) і функціональних (практична реалізація методики, оцінювання 

сформованості культури енергозбереження учнів основної школи) 

компонентів, що знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії і спрямовані на 

досягнення мети – формування культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики.  

 

2.3. Методика формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики 

Методика формування культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики має увиразнювати мету (вже зазначена), зміст, 

методів і засобів навчання та форми організації навчання учнів основної 

школи. 

Розглянемо їх більш детально. 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи у ході 

вивчення теоретичного матеріалу з фізики 

Під час формування змісту шкільної фізичної освіти в основній школі 

ми керувалися найбільш відомою і визнаною у вітчизняній педагогіці 
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теорією побудови змісту шкільної освіти як аналога відображення 

соціального досвіду людства, котру в 80-ті роки ХХ ст. розробили М.Скаткін, 

І. Лернер і модернізовану сучасними дидактами (В.Краєвський, О.Савченко, 

А.Хуторський та ін.).  

За цією теорією зміст шкільної освіти включає чотири дидактично 

визначені компоненти (рис.2.9). [4]. 

 

 

Рис.2.9. дидактично визначені компоненти шкільної освіти 

 

Як показує аналіз літературних джерел, розроблення змісту шкільної 

фізичної освіти основної школи ґрунтується на: 

– тенденціях відносної завершеності шкільних курсів в основній 

школі (базова освіта) в Європейських країнах [3];  

– положеннях директивних документів, у яких закладено, що 

основна школа має бути базовою; 

– засадах системного, акмеологічного, культурологічного, 

аксіологічного, особистісно-діяльнісного підходів до формування змісту 

фізичної освіти, закладених в Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти (2011 р.) [4];  

– обсягом навчального матеріалу і часом, відведеним на його 

вивчення; змістовою і результативною частинами навчальної програми тощо. 

Система знань про природу, 
суспільство, людину тощо 

Досвід здійснення уже відомих у 
суспільстві способів діяльності 

Досвід творчої діяльності, що може 
забезпечити готовність учня до 

пошуку розв’язків нових проблем, 
творчого перетворення дійсності 

Досвід емоційно-ціннісного 
ставлення до світу  

Компоненти 
шкільної освіти 
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Визначення змісту фізичної освіти в основній школі, орієнтованої на 

формування культури енергозбереження учнів, може відбутись завдяки 

дотриманню таких положень: 

1) фізичні знання розглядаються як загальнокультурна й 

особистісна цінність; 

2) збереження фундаментальності базової фізичної освіти; 

3) зміст навчального предмета «Фізика» в основній школі 

розглядається як цілісна, відкрита, самоорганізаційна освітня система, що 

здатна розвиватися й доповнюватися новими знаннями, уміннями, 

ціннісними орієнтаціями тощо; 

4) посилення практичної спрямованості й прикладного значення 

фізичних знань; 

5) розвиток досвіду творчої діяльності учнів. 

Будь-яке наукове знання має суспільну й особистісну цінність. Людина, 

яка володіє повною системою фізичних знань, утверджує себе як соціальна 

цінність, що може якнайповніше розкривати свої здібності, задовольняти 

власні різноманітні освітні потреби. Шкільна освіта має закладати в учнів 

культурно-ціннісні орієнтації щодо об’єктів природи й формувати 

переконання, що людина є частиною природи, її повноцінне життя залежить 

від збереження природних умов. Тому під час розроблення змісту шкільної 

фізичної освіти потрібно враховувати її культурно-ціннісний потенціал, 

орієнтири якого закладено у Державному стандарті [135].  

На сьогодні можливість упровадження елементів енергозбереження у 

шкільний курс фізики, багато у чому буде залежати від підготовки педагога, 

його бажання інтегрувати цей компонент у навчальний процес, і бажання 

постійно навчатися, оскільки тема енергозбереження є актуальною у багатьох 

розвинених країнах, які фінансують наукові розробки у цій сфері, отже 

педагог зустрінеться з необхідністю актуалізувати свої знання протягом 

життя.  
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Уведення структурного елемента, який стосується економічних засад 

енегрозбереження, сприятиме формуванню у свідомості учнів зв’язку між 

ефективним використанням ресурсів і якістю життя, оскільки саме їх дії, у 

майбутньому, будуть визначати економічні, екологічні та соціальні зміни у 

суспільстві.  

Перше дослідження, яке було присвячено вивченню рівня освіченості в 

галузі енергозбереження та енергоефективності, було проведено у 1999 році 

Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

спільно з МОН України. Зокрема, було проведено аналіз роботи у цій сфері 

закладів освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях. 

Результатом роботи дослідників для закладів загальної середньої освіти стала 

побудова карти енергетичної освіти, що базується на опрацюванні програм 

навчальних предметів природничого і гуманітарного циклу і охоплює всі 

ланки шкільної освіти [135, с. 93].  

При визначенні структурних елементів змісту компонента 

«Енергозбереження» ми вважаємо за необхідне спиратися на складові 

енергетичної освіти, які представлені у цій карті (рис.2.10). [135, с.94].  
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Рис.2.10. Складові енергетичної освіти 

 

Кожен компонент може бути розширений, доповнений сучасною і 

актуальною інформацією. Наведемо приклади доповнення змісту фізичного 

компонента енергозбережувальною складовою (табл. 2.1). 

 

 

Складові 
енергетичної 

освіти 

1. Закони, базові поняття, 
фундаментальні уявлення, 
що пов’язані з енергією.  

2. Перетворення, 
енергетичні процеси та 

явища:  

– у неживій природі;  

– у живій природі.  

3. Використання енергії 
людством:  – використання джерел 

енергії та ресурсів; 

– використання енергії у 
побуті;  

– використання енергії у 
виробничий сфері, на 

транспорті.  

4. Економічні, правові 
засади 

енергозбережувальної 
галузі.  

5. Екологічні проблеми, 
пов’язані з виробництвом і 

витрачанням енергії.  

6. Облік енергії, 
енергоменеджмент, 
енергозбереження  
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Таблиця 2.1 

Доповнення змісту фізичного компонента енергозбережувальною 

складовою 

Компонент 
Зміст(доповнення змісту компонента 

енергозбережувальною складовою) 

Фізичне явище 

Як можна застосувати дане явище для ефективного 

використання людиною.  

Приклади використанні явища в техніці, на виробництві 

або побуті. 

Яку економічну та екологічну вигоду можна отримати 

використовуючи дане явище і в яких випадках. 

Фізична величина 
Чи використовується фізична величина в 

енергозбереженні. 

Фізичний закон Як закон використовують в енергозбереженні. 

Фундаментальний 

фізичний 

експеримент. 

Які експерименти можна використати для вивчення 

базових понять енергозбереження. 

Фізична теорія Приклади використання теорії в енергозбереженні 

Прилад 

Чи використовують прилад в енергозбереженні.  

Принцип їх дії і сфера застосування приладу в 

енергозбереженні. 

Сучасні аналоги приладу, їх ефективність. 

 

Поруч з компонентами фізичної освіти ми записали доповнення змісту 

компонента енергозбережувальної складовою, структурні елементи 

компонента «Енергозбереження», вивчення яких розкриватиме суть 

енергетичної освіти. У кожному компоненті зміст може бути розширений 

відповідно до віку учнів і їх пізнавальної активності. Така гнучка система 

дозволить педагогу орієнтуватися у темі енергозбереження та 



127 
 

енергоефективність, планувати введення того чи іншого елемента 

компонента відповідно до теми курсу фізики у школі і дасть свободу у виборі 

часу введення структурних елементів компонента, форм і методів відповідно 

до власних уявлень і досвіду. 

Для прикладу реалізації запропонованої структури розглянемо явище 

«Електромагнітна індукція» (табл. 2.2) та приклад доповнення змісту 

фізичного компонента «Прилад» (табл. 2.3). 

Таблиця 2.2 

Приклад доповнення змісту теми «Електромагнітна індукція» 

енергозбережувальною складовою 

Компонент Зміст 

Фізичне явище: 

електромагнітна 

індукція 

Широко використовується для вироблення електричної 

енергії, для передачі електричної енергії на велику 

відстань, у побутових лічильниках і вимірювальних 

приладах, для запису і відтворення інформації, тощо. 

Індукційні плити в побуті, індукційні плавильні печі на 

виробництві, трансформатори, металодетектори, 

транспорт. 

Використання індукційних плит у побуті значно скорочує 

використання електроенергії або газу, і є безпечним і 

екологічним способом приготування їжі, конструкція 

сучасних трансформаторів здатна зменшити втрати 

електричної енергії при транспортуванні через лінії 

електропередач, масове використання електромобілів 

в яких встановлені електродвигуни змінного струму 

дозволить зменшити використання природних 

ресурсів нафти і газу, зменшити викиди діоксину 

вуглецю в атмосферу, знизить рівень загазованості 

повітря у великих містах. 
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Таблиця 2.3 

Доповнення змісту фізичного компонента «Прилад» 

енергозбережувальною складовою 

Компонент Зміст 

Прилад Чи використовують прилад в енергозбереженні.  

Принцип їх дії і сфера застосування приладу в 

енергозбереженні. 

Сучасні аналоги приладу, їх ефективність. 

 

Наприклад, структурний елемент «Енергоаудит», на наш погляд, 

доцільно реалізувати під час позакласних занять добре узгоджується з 

описаною структурою одиниці навчального процесу. Розглянемо для 

прикладу цей елемент. 

1.Формування навчальної задачі: провести енергоаудит одного із 

шкільного приміщень (класу). 

2. Встановити, що для цього потрібно знати: що таке енергоаудит, хто 

цим займається, що включає в себе процес енергоаудит, які прилади 

знадобляться, які розрахунки потрібно провести. На даному етапі, можна 

виділити фізичні поняття, які необхідні для розкриття суті цієї структурної 

одиниці: температура, кількість теплоти, освітленість, вологість, 

вимірювання, похибка вимірювання. В залежності від віку учнів, 

використання деяких понять матиме пропедевтичний характер.  

3. Розв’язати пізнавальні задачі: провести енергоаудит шкільного 

приміщення і скласти рекомендації з ефективного використання електричної 

і теплової енергії. 

4. Узагальнити, що учні дізналися про компонент: познайомилися з 

новими поняттями, дізналися про шляхи ефективного використання світла, 

тепла і покращення конвекційних потоків в класі. 
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5.Вчитель демонструє зразок діяльності: разом з учнями дотримується 

наданих рекомендацій у своїй діяльності. 

6. Застосовується зміст компоненту до різних ситуацій, розв’язуються 

практичні задачі: проводиться енергоаудит вдома, обговорюються 

рекомендації з батьками. 

Вибір форм, засобів і методів роботи з учнями з формування їх 

культури енергозбереження буде залежати від таких факторів: педагогічної 

майстерності і досвіду педагога, матеріально-технічної бази закладу освіти, 

віку учнів і самої теми заняття. Важливо зазначити, що від вибору форми і 

методу заняття на етапі вивчення нового матеріалу з фізики буде залежати і 

оцінювання роботи учнів. 

Отже, на етапі вивчення теоретичного матеріалу з фізики з метою 

формування культури енергозбереження учнів використовувалися такі 

форми та методи роботи (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Форми та методи навчання 

Форми організації 

діяльності учнів 

Методи та прийоми 

навчання 

Засоби навчання 

масові форми роботи, 

самостійна робота з 

підручником фізики, 

проведення предметних 

тижнів в школі, лекційні 

уроки з учнями старших 

класів, зустрічі з 

вченими-екологами, 

працівниками 

енергетичної галузі, 

навчальні екскурсії 

створення проблемної 

ситуації, евристична 

бесіда,  

метод самостійно-

пошукових завдань,  

візуалізація з 

використанням 

мобільних додатків 

дидактичних 

відеоматеріалів, 

інтерактивних симуляцій 

Пропагування 

енергоощадності 

(плакати, малюнки, 

буклети, акції, випуск 

тематичної стіннівки, 

виставка творчих 

робіт 

енергозберігаючої 

тематики, 

відеоматеріали, 

мобільні додатки 
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Розглянемо їх більш детально. 

На цьому етапі важливою є добровільна участь учнів у різних формах 

роботи енергозбережувальної тематики, зокрема масові форми роботи: 

тиждень енергозбереження; заходи з пропаганди енергоощадності (плакати, 

малюнки, буклети, акції); «енергетичний» КВК ; випуск тематичної стіннівки 

(«Наша ГЕС (ТЕС, АЕС) – я «за» чи «проти»?», «Альтернативні джерела 

енергії моєї місцевості»); виставка творчих робіт енергозберігаючої тематики 

(«Друге життя речей», «Винахідництво – поруч», «Мій вибір на користь …»); 

зустрічі з вченими-екологами, працівниками енергетичної галузі.  

Під інтерактивним навчанням сьогодні розуміють спеціальну форму 

організації освітньо-пізнавальної діяльності, яка має за мету створити 

прийнятні для особи умови навчання, коли кожні особа відчуватиме власну 

успішність та інтелектуальну спроможність. Організація такого навчання з 

урахуванням проблеми енергозбереження передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, пов’язаних з природою, використання екологічно спрямованих 

рольових ігор, спільне вирішення локальних екологічних проблем на основі 

спостереження, аналізу обставин та фактів. 

Крім прийомів розповіді, бесіди, демонстрації, у 7 класі на перших 

уроках фізики доцільно застосовувати нескладні інтерактивні технології – 

«Мікрофон», «Криголам», «Незакінчене речення» тощо. Особливу увагу 

потрібно звернути на практичні поради, прокоментувати окремі поняття та 

терміни. Наприклад: учні по черзі читають дібраний матеріал 

енергозберігаючої тематики, короткі тексти, вірші, уривки, повідомлення, 

висловлювання відомих людей тощо. 

Для формування пізнавальної мотивації учнів застосовувались 

традиційні уроки і позакласні заходи. Під час проведення таких форм 

здійснювалося: зацікавлення учнів основної школи; розвиток допитливості й 

широкого пізнавального інтересу в процесі пізнання основ 

енергозбереження, енергозбережувальних технологій, європейського досвіду 

енергозбереження; формування теоретичного інтересу й потреби в пізнанні 
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та самовдосконаленні в повсякденній діяльності (додаток В, Ґ). 

Тому для активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи на 

уроках фізики перед вивченням нового матеріалу створювалася проблемна 

ситуація, яка потребувала розкриття специфіки теми енергозбереження. 

Вчителі фізики не просто ознайомлювали учнів з її особливостями, а 

створювали ситуації успіху, викликали в учнів подив і захоплення, 

розкриваючи аспекти енергозбереження, про які учні не замислювалися у 

своїй повсякденній діяльності, що призвело до виклику в учнів почуття 

задоволення під час вирішення актуального питання економії енергії вдома 

та школі; в навчальному процесі широко використовувалися методи 

актуалізації та евристичної бесіди для з’ясування сутності, змісту, структури 

енергозбережувальної діяльності. Задля цього учні вчилися знаходити і 

аналізувати інформацію з теми енергозбереження, яка сприяла розкриттю 

поставленого питання. Наприклад, можна запропонувати завдання 

проаналізувати рисунок енергозбережувальної тематики (рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Завдання проаналізувати рисунок  

енергозбережувальної тематики 

 

За результатами пошуку у процесі евристичної бесіди учні з’ясували, 

що енергозбережувальна діяльність є сьогодні одним із найважливіших 
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питань розвитку енергетичної безпеки України, її незалежності на світовій 

політичній арені, познайомилися з документом «Енергетична стратегія 

України до 2035 року» в якій наголошено, що енергоефективне суспільство є 

одним із пріоритетних питань на шляху до сталого розвитку нашої держави, 

тому важливо вже зараз в школі формувати в учнів знань і вмінь у сфері 

енергозбереження та ціннісного ставлення до енергоресурсів Дізналися що 

структура енергозбережувальної діяльності включає потребу, що включає 

мотивацію і мету діяльності, зміст, що включає умов діяльності і результат. 

При цьому в ході бесіди учнями було створено плакат «Споживаємо 

енергію» (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Матеріали до евристичної бесіди 

 

Більшість учнів аргументували свою думку, спираючись на досвід з 

енергозбереження європейських країни, приводили приклад пасивних 

будинків, які актуальні зараз у Німеччині, розкривали суть цього поняття, 

підкреслюючи, що обігрівання енергоефективних будинків відбувається 

головним чином за рахунок внутрішніх джерел тепла: сонячної енергії, що 

надходить до оселі вдень, електричні побутові прилади, тепло від готування 

їжі, тощо. У таких будинках теплова енергія накопичується, а 

використовують її найбільш ефективним способом для обігріву будинку, 

оскільки конструкція будинку, товсті стіни на наявність примусової 
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вентиляції, яка містить фільтри і теплообмінником.  

Застосування методу самостійно-пошукових завдань дала можливість 

учням самостійно виявити новітні, сучасні методи енергозбереження та 

ефективного використання енергоресурсів, на уроках з фізики приділялося 5–

10 хвилин для евристичної бесіди за допомогою якої з’ясовувались 

особливості використання таких технологій і перспективи їх використання 

для України. 

Учні моделювали різні ситуації використання енергозбережувальних 

технологій в побуті, виявляли припущення про розмір зекономленої енергії, у 

процесі чого формувалися знання щодо специфіки розвитку і застосування 

таких технологій. Означений вид діяльності сприяв активізації зацікавлення 

учнів енергозбережувальною діяльністю та усвідомленню ними значення 

енергоефективної поведінки і цінності власної мотивації до практично-

пошукової діяльності для задоволення енергопотреб суспільства та 

особистісних потреб.  

Для розвитку допитливості в учнів і розвитку широкого пізнавального 

інтересу вчителі використовували евристичні бесіди та питання для 

вирішення конкретної проблемної ситуації. Так, наприклад, учням було 

запропоновано вирішити завдання при вивченні розділу «Електричний 

струм. Електричні явища». На конкурсі учнівських проєктів Intel ISEF – 2011, 

який проходив у 2011 року місті Лос-Анджелес, США, були запропоновані 

так звані «дощові електростанції», ідея яких полягала у тому, щоб збирати у 

спеціальні ємності дощову воду, яка накопичується на даху висотного 

будинку а потім, по підготовленому трубопроводу спускати цю воду вниз. На 

виході трубопровід оснащений міні-турбіною з’єднаною з 

електрогенератором, яка оберталася дощовою водою. Електроенергія, яка 

вироблялася, накопичувалася в акумуляторі. Питання: оцінити 

енергоефективність описаного технічного рішення. Продовжити обговорення 

цього питання, можна в позаурочний час. Учні з цікавістю пропонували 

власні ідеї, пропонували створення власного проєкту. Така діяльність 
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позитивно впливає на розвиток креативності і творчого мислення школярів.  

Доцільною на цьому етапі є робота з підручником фізики. Наприклад, 

за тестом підручника можна запропонувати таке завдання. 

1. Віднови текст, користуючись підручником.  

Людині для життя необхідна велика кількість _________. Для її отримання 

люди спалюють _________, _________, _________, _________. При цьому 

відбувається забруднення __________, яке шкодить здоров’ю ___________, 

__________, __________. Люди шукають нові джерела енергії, які не завдають 

шкоди природі. Ними є ____________, ___________, ___________.  

Слова для довідок: нафта, енергія, вода, люди, вугілля, рослини, газ, 

деревина, вітер, Сонце, тварини, повітря.  

2. Віднови текст, виправ у ньому помилки. (Можна вказати кількість 

помилок. Виявлення учнями помилок свідчить про глибоке знання предмета і 

розвиває критичне мислення учнів. Завдання можуть готувати учні вдома 

самостійно і пропонувати його іншій групі учнів).  

Людині для життя необхідна невелика кількість енергії. Для її отримання 

люди спалюють воду, повітря. При цьому відбувається забруднення Сонця, яке 

шкодить здоров’ю людей, тварин, рослин і автомобілів. Люди шукають нові 

джерела енергії, які не завдають шкоди природі. Ними є нафта, газ, вугілля, 

деревина. 

 

 

Цілеспрямоване формування теоретичного інтересу учнів до пізнання 

наукових основ енергозбереження здійснювалося на позакласних заходах, в 



135 
 

тому числі і під час проведення предметних тижнів в школі. Формат 

проведення таких занять – лекційні уроки, на які запрошувались учні старших 

класів. Теми проведення таких занять були різноманітними і могли 

формулюватися вчителем відповідно до його власного педагогічного досвіду 

і особистого відношення до окреслених питань, серед інших тем були 

запропоновані такі «Енергонезалежність України справа кожного», «Джерела 

енергії. Класифікація енергоресурсів. Види палива. Паливно-енергетичні 

ресурси України», «Як тепло приходить у наш дім», «Як електрика 

приходить у наш дім», «Скільки коштує енергія. Тарифоутворення. До чого 

призведе заборгованість за сплату послуг», «Викиди СО2. Парниковий ефект, 

який влив здійснює на клімат», «Електричні лічильники. Розрахунок та 

оплата використаної електроенергії», тощо. Актуальні питання, які виникали 

в процесі занять обговорювалися з усіма присутніми, і з вчителем який 

вносив свої корективи і доповнення у відповіді старшокласників. 

Доцільною на таких заняттях є візуалізація з використанням мобільних 

додатків, дидактичних відеоматеріалів, інтерактивних симуляцій. Мета їх 

застосування: унаочнення навчальної інформації для покращання сприйняття 

та розуміння. Умовами застосування такого прийому навчання є програмне 

забезпечення, завантаження необхідних додатків та хмарних застосунків на 

пристроях учнів, наявність доступу до Інтернет-ресурсів. Діяльність учителя 

при цьому спрямовується на підготовку необхідних відеоматеріалів; відбір 

додатків та демонстрацій; підбір симуляцій відовідно до теми. Діяльність 

учня передбачає перегляд та аналіз відповідних відеоматеріалів та симуляцій. 

Способами контролю результату засвоєння можуть стати відповіді на 

запитання, обговорення результатів перегляду учнями. 

У подальшому, вчителі пропонували учням експериментальної групи 

об’єднатися у групи та, застосовуючи метод навчального проєкту, 

підготувати виступи за орієнтовної тематики. Такі проєкти не потребували 

додаткових занять, оскільки їх можна поєднати з начальною програмою 

предмета, адже на проєктну діяльність за програмою відведений час. Учні 
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відмічали, що були вже підготовленими до такого проєкту, однак робота у 

малих групах допомогла їм дізнатися більше цікавої інформації, розвинула їх 

досвід роботи над проєктами, який збагатився інформацією від 

однокласників. Вчителі відмічають, що виступи експериментальної групи 

учні подавали в цікавій, доступній формі, що викликало зацікавленість і 

позитивні емоції однокласників. Використання мультимедійного обладнання, 

наочності, сприяло особливій позитивній атмосфері і виникненню в 

присутніх почуття задоволення від уроку.  

Аналізуючи й оцінюючи власний навчальний проєкт та проєкти своїх 

однокурсників, учні 9 класу КУССШ №17 Андрій Д., Ігор Е., та Вікторія П. 

відмічали, що їм було дуже цікаво самостійно обирати необхідний матеріал, 

відбирати й систематизувати його, знаходити необхідну форму для виступу , 

готувати презентацію, добирати ілюстративний матеріал. На думку школярів 

поєднання лекційних занять, демонстрації дослідів і виконання проєктів 

сприяють становленню розвитку зацікавленістю темою енергозбереження і 

дозволяють дізнатися більше про актуальні проблеми використання 

енергоресурсів. 

Під час здійснення першого етапу експерименту нами були 

запропоновані такі форми діяльності як навчальні екскурсії, ми їх назвали 

«Мотиваційно-інформаційні екскурсії» які спрямовані на вивчення учнями 

явищ і процесів через безпосереднє їх спостереження на конкретному 

виробничому об’єкті.  

Тема першої екскурсії була «Вимірювальні електроприлади в школі». 

Мета екскурсії: ознайомитися з приладами для вимірювання електроенергії в 

школі. Завданням екскурсії на першому етапі було збагачувати знання учнів 

про лічильники електроенергії, які застосовуються у школі, їх тип, принцип 

роботи, зовнішній вигляд, особливості техніки безпеки з електроприладами; 

навчитися знімати показання лічильників, записати їх; встановлювати зв’язок 

теорії з практикою; розширювати політехнічні знання; розвивати їх 

спостережливість, актуалізувати пізнавальні інтереси з теми 
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енергозбереження. Потрібно звернути увагу на те, що різні лічильники 

охоплюють різні зони електромережі школи, якщо школа велика. Якщо у 

школі є басейн з підігрівом, то на це питання додатково звернути увагу, які 

показання лічильників під час роботи басейну, які під час канікул, тощо. 

Тема другої екскурсії була «Теплопостачання в школі». Мета екскурсії: 

ознайомитися з приладами для вимірювання теплової енергії в школі. 

Завданням екскурсії було отримати знання учнів про прилади обліку теплової 

енергії, які застосовуються у школі, їх тип, принцип роботи, зовнішній 

вигляд, особливості техніки безпеки; навчитися знімати показання 

лічильників, записати їх; встановлювати зв’язок теорії з практикою; 

розширювати політехнічні знання; розвивати їх спостережливість, 

актуалізувати пізнавальні інтереси з теми енергозбереження; формувати 

ціннісне ставлення до енергоресурсів. Особливістю другої екскурсії є те, що 

учнів потрібно підвести до висновку що стан теплоізоляції труб впливає на 

втрату теплової енергії при транспортуванні енергоносіїв по поверхах школи. 

В подальшому це дасть змогу учням пояснювати явища, які відбуваються у 

побуті. Для цього потрібно пройти по технічному поверху школи, зробити 

фото стану ізоляції труб школи. Розповісти про те яким чином стан ізоляції 

труб впливає на показання температури в класних кімнатах. 

Третя екскурсія для учнів «Освітлення в школі» проводилася по 

коридорам і класним кімнатам. Мета екскурсії: ознайомитися з 

освітлювальними приладами в школі». 

Завданням екскурсії було ознайомитися з приладами освітлення в 

школі, визначити їх тим енергозбереження; порахувати кількість 

енергозбережувальних ламп і ламп розжарювання. Оцінити освітленість 

кабінетів з різним видом освітлення; записати отриману інформацію; 

актуалізувати пізнавальні інтереси з теми енергозбереження; формувати 

ціннісне ставлення до енергоресурсів. Особливістю третьої екскурсії є те, що 

учні в подальшому зможуть використати ці дані для розв’язування задач з 
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енергозбереження, та, оцінити користь від використання 

енергозбережувальних технологій. 

Четверта екскурсія для учнів «Вікна школи» . Мета екскурсії: 

ознайомитися зі станом вікон у школі». 

Завданням екскурсії було: визначити скільки вікон у школі не замінені 

на пластикові пакети, дізнатися про види сучасних пластикових вікон, їх 

ефективність, оцінити температуру приміщень де встановлені нові вікна а де 

ні, записати отриману інформацію; актуалізувати пізнавальні інтереси з теми 

енергозбереження; формувати ціннісне ставлення до енергоресурсів.  

Наступний цикл екскурсій доцільно провести на енергопостачальні 

підприємства, де учням у доступній формі розкажуть про транспортування 

енергоносіїв, та проблеми з яким стикаються на підприємстві при цьому 

процесі. Про тарифоутворення, та про те до чого призводить несвоєчасна 

сплата за енергоспоживання. 

Запропоновані екскурсії можуть бути об’єднані між собою, розширені 

або доповнені інформацією на розсуд вчителя. 

Для того, щоб екскурсія носила інформаційних характер, вчитель 

повинен після запропонованих екскурсії провести обговорення з учнями 

того, про що вони дізналися. Так після першої екскурсії по школі, варто 

вчителю підготуватися і дізнатися діючі тарифи на електроенергію та 

теплову енергію для школи. На обговоренні задати учням питання про те, як 

вони вважають, скільки місцева влада сплачує за електроенергію, яку 

витрачає школа на місяць, послухати відповіді учнів, а потім звернутися до 

записів, які школярі взяли із собою з екскурсії. Повідомити тариф на 

електроенергію та разом у класі порахувати кошторис електроенергії. Як 

показала практика, учні основної школи не мають уявлення про розмір плати 

за електроенергію, а тому такий прийом викликає подив. Після розрахунків, 

варто задати питання про те, чи варто економити електроенергію, як правило 

вчитель отримує однозначну позитивну відповідь. 

Після другої екскурсії потрібно обговорити стан теплоізоляції, і шляхи 
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вирішення цієї проблеми, розрахувати тариф на теплову енергію. Після 

третьої екскурсії варто повідомити учням потужності різних ламп і разом 

визначити їх енергоспоживання, розрахувати скільки електроенергії можна 

зекономити, якщо замінити всі ламп розжарювання на більш сучасні. 

Четверта екскурсія також потребує обговорення теми збереження 

комфортної температурі в класі і шляхи її підтримання без додаткових витрат 

енергії. 

При вивченні теми «Як зменшити витрати на оплату послуг 

теплопостачання» використовувався також метод «Перевернутий клас» коли 

основний теоретичний матеріал вивчають вдома, а класний час 

присвячується спільним проєктам, відповідям на запитання та обговоренню 

матеріалу на глибшому рівні. 

Вивчаючи технічні проблеми енергопостачання учні змогли самостійно 

пересвідчитись у актуальності проблеми. Так взимку дослідили втрати 

теплоти міської тепломережі, які відбуваються через пошкоджену 

теплоізоляцію. Відвідали підвальне приміщення школи, оцінили стан 

теплоізоляції труб школи, поцікавились типом шкільного лічильника 

теплоти, навчились знімати покази цього лічильника. 

За результатами дослідження розробили рекомендації для школи для 

зменшення втрат теплоти, познайомились з діючими тарифами на 

теплопостачання, розрахували розмір щомісячної плати школи за тепло і 

електроенергію. Дослідили вплив заборгованості населення на якість та 

кількість послуг підприємств енергопостачання, дізналися що таке субсидія 

на оплату житлово-комунальних послуг та реструктуризація боргу. У класі 

обговорили відповідальність кожного споживача за своєчасну оплату 

спожитих ним послуг. 

Отже, діяльність вчителя фізики має бути спрямована на активізацію 

та розвиток зацікавлення, допитливості, широкого пізнавального інтересу, 

глибокого теоретичного інтересу й потреби учнів основної школи в пізнанні 

основ енергозбереження, енергоефективної поведінки, а також на 
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формування системи знань з енергозбереження.  

Діяльність учнів на цьому етапі передбачає усвідомлення учнями 

цінності енергозбережувальної діяльності та позитивне ставлення до 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики, а також опанування системи знань з основ енергозбереження та 

енергоефективної поведінки. 

На даному (мотиваційному) етапі формувався світоглядно-

особистісний та частково гносеологічно-праксеологічний компоненти 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики за 

дотримання першої та третьої педагогічних умов: розширення змісту 

фізичної освіти енергозбережувальною складовою; забезпечення вчителя 

фізики методичними матеріалами з формування в учнів основної школи 

культури енергозбереження. 

 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи під час 

формування вмінь та навичок застосовувати набуті знання з фізики 

На цьому етапі спрямовувалися зусилля учнів на опанування уміннями 

пошуку інформації та інформацією щодо практичних шляхів 

енергозбереження у побуті, навчальної інформації з енергозбереження; 

опанування уміннями оперувати базовими поняттями, які пов’язані з 

ефективним використанням енергоресурсів для вирішення актуальних 

проблем енергозбереження. 

На цьому етапі з метою формування культури енергозбереження учнів 

використовувалися такі форми та методи роботи (табл. 2.5).  

Розглянемо їх більш детально. 

На цьому етапі важливим є добровільна участь учнів у різних формах 

роботи енергозбережувальної тематики, зокрема групові форми роботи: 

екологічні гуртки, клуби; факультативи чи курси за вибором тощо. 
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Таблиця 2.5 

Форми та методи навчання 

Форми організації 

діяльності учнів 
Методи та прийоми навчання Засоби навчання 

уроки фізики у 

формі круглих 

столів, проведення 

диспуту, бліц-

турніру, 

лабораторних 

робіт 

групові форми 

роботи 

метод проєктів, інтерактивні 

методи («Синквейн» (сенкан), 

«Павутинка» (асоціативний кущ)), 

інформаційні та проблемно-

пошукові методи (розв’язування 

інформаційно-пошукових, 

пізнавальних завдань, ситуаційних 

задач), дидактичні ігри 

енергозбережувальної тематики  

Розрахункові та 

експериментальні 

задачі, фізичні 

досліди 

програмні 

додатки VoltLab, 

Lab4Physics 

 

На цьому етапі завдання мали практичне спрямування, оскільки 

використовувалися переважно активні методи навчання. Перевага надавалася 

проєктам, лабораторним роботам, розрахунковим задачам і аналізу власної 

діяльності. 

Застосування інформаційних та проблемно-пошукових методів у 

проведенні уроків з фізики та в позаурочній діяльності, створило підґрунтя 

для розуміння основ енергозбереження. Велика увага приділялася в 

експериментальній роботі спрямуванню вчителів фізики до впровадження 

міждисциплінарного знання, проведення паралелей із науковими фактами 

дисциплін, які вивчаються в школі. Так, у процесі проведення занять у 

формі круглих столів, проведення диспуту, бліц-турніру з теми 

енергозбереження учням пропонувалися інформаційно-пошукові й 

пізнавальні завдання, ситуаційні задачі, які потребували знання й уміння 

знаходити, аналізувати, синтезувати, узагальнювати інформацію з основ 

енергозбереження (рис. 2.13). 
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Ви купуєте автомобіль. Один коштує 300 тис. грн, інший, зовні 

такий же, коштує 330 тис. грн. З’ясовуєте у продавця – чому така 

різниця у вартості. Виявляється, перший продається без каталітичного 

нейтралізатора, другий з каталітичним нейтралізатором.  

На якому ви зупините вибір?  

Чому?  

Рис. 2.13. Приклад ситуаційної задачі 

 

У процесі навчання фізики з теми «Теплові явища» учням 

пропонувалися дослідницькі завдання (додаток Д):  

1) дослідити втрати тепла для висотних будівель;  

2) відповісти на евристичні питання: «Як можна вирішити проблему 

високої погрішності вимірювання в автономних котельних?», «Чи важливе ці 

заходи для економії коштів, що сплачуються за тепло у будинку?» ; 

3) визначити основні ключові поняття даної теми. 

Для вирішення завдання учням було запропоновано об’єднатися у 

групи й підготувати кожній групі окреме завдання (рис.2.14).  

Наповнення банку ключових понять із теми здійснювалося подібно до 

попередньої теми. Учні виявляли ключові питання теми, давали їм 

визначення, обґрунтовуючи свою думку на основі словникової, 

енциклопедичної, навчальної літератури. Вчителі відмічали, що з кожною 

темою банк ключових понять поповнювався учнями значно краще, повніше; 

у поясненні понять учні проявляли все більше ерудованості, конкретності, 

глибини пізнання; у процесі дослідження зростали інформаційно-пошукові 

здібності учнів. 

Під час вивчення теми «Електричні явища» учням пропонувалася 

інформація з альтернативних джерел енергії для реалізації розширення 

фізичного компонента «Прилад» енергозбережувальної складовою, де в 

якості приладу розглядалися джерела електричного струму. 



143 
 

 

 

Рис.2.14. Завдання для груп 

 

Для її опрацювання учням пропонувалися завдання дослідницького 

характеру:  

1) знайти та з’ясувати які види альтернативних джерел існують;  

• Перша група досліджувала витрати тепла для 
висотних будівель. Працюючи над заданою 
темою учні прийшли до висновку, що існує 
необхідність контролю втрати тепла на 
кожному поверсі, щоб не привертати 
ремонтно-експлуатаційну організацію для 
обслуговування джерел теплопостачання, 
облаштувати поверхи ультразвуковими 
теплолічильниками, для оперативного 
стеження за втратами тепла в будівлі. 

Група 1 

• Друга група підготувала повідомлення про 
прилади та системи контролю витрати води і 
тепла. Проблему високої погрішності 
вимірювання в автономних котельних можна 
розв’язати шляхом використовування 
ультразвукових приладів, що працюють за 
принципом зміни часу проходження 
ультразвукового сигналу від джерела до 
приймача сигналів, який залежить від 
швидкості потоку рідини. Найбільш 
відповідним є простий теплолічильник, який 
на сьогоднішній день є пристроєм, що 
вимірює витрату теплоносія та температуру 
на вході і виході об’єкту теплопостачання. 

Група 2 
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2) проаналізувати, які з них використовувати найбільш ефективно і за 

яких умов;  

3) розглянути принцип роботи установок для отримання «Чистої 

енергії»;  

4) виконати експериментальне завдання і виготовити пристрою з 

використанням сонячної батареї для зарядки акумуляторної батареї.  

Так, наприклад, за результатами інформаційного пошуку учениці 

8 класу Софія М. дійшла висновку, що відновлювальні джерела енергії 

включають альтернативні і нетрадиційні види джерел енергії, серед 

альтернативних можна виділити вторинні, серед яких ті, що використовують 

у якості палива доменний та коксівний газ, метан відпрацьованих родовищ і 

відновлювальні, серед сировиною для яких є газ органічних відходів, біогаз, 

джерела сонячної, вітрової, геотермальної енергії та енергія біомаси. 

Нетрадиційні джерела енергії це такі, які в якості сировини використовують 

сировину рослинного походження, тверді горючі речовини, важкі сорти 

нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво і 

видобуток яких потребує застосування новітніх технологій і які не 

застосовуються при виробництві традиційного палива. Учениця підготувала 

доповідь і класифікувала види палива, описала особливості видобутку 

кожного з видів палива, свою роботу вона представила в класі на уроці 

фізики. У якості дослідницької вправи учні отримали завдання, 

використовуючи запропоновану класифікацію дослідити в якій мірі і де 

використовуються нетрадиційні види палива в Україні, і розробити 

пропозиції щодо того, в якому регіоні нашої держави доцільно 

використовувати нетрадиційні види палива. 

Результати дослідження дали змогу учням дізнатися, що в Україні 

альтернативна енергетика отримала широке застосування, ретельно вивчити 

джерела альтернативної енергії: пряма сонячна енергія, вітрова енергія, води, 

біомаси з високим енергетичним потенціалом. Проте в нашій державі, не 
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дивлячись на широкий вибір сировини для біопалива, переважно у якості 

альтернативних джерел використовуються вітрова, сонячна та енергія води. 

З означеної теми учні давали визначення таким поняттям, як: 

«відновлювані джерела енергії», «вторинні джерела енергії», «нетрадиційні 

джерела енергії», «чиста енергія», «зелений тариф», «енергія біомаси». 

Відповідь учнів на евристичне питання вимагало від них попереднього 

пошуку інформації для обґрунтування. Результати аргументованих 

відповідей показали переконання учнів у наявності зв’язку між знанням про 

види палива, різни види джерел енергії та енергозбереженням. 

З цієї теми доцільним виявилося провести круглий стіл з теми 

«Збереження енергії. Альтернативні джерела енергії». Мета заходу 

обговорити з учнями інформацію про види енергії, про альтернативні 

джерела енергії і способи її економії і навчити використовувати отримані 

знання на практиці. Головна ідея круглого столу - ознайомити учнів 8 класу 

із сучасним станом використання альтернативних джерел енергії, методами 

підвищення енергоефективності, засобами енергозбереження в побуті.  

У ході підготовки і проведення заходу учні готували інформацію про 

види альтернативних джерел енергії в Україні, розмірковували про 

перспективи розвитку вітрогенераторів у країні, обговорювали екологічні 

проблеми, які виникають при використанні вітряків, порівнювали 

ефективність альтернативних джерел енергії в світі і в нашій державі. Також 

учні ділилися кроками для збереження тепла в квартирі, запропонували 

заходи з економії електроенергії в побуті. Дослідили вплив заборгованості 

населення на якість та кількість послуг підприємств енергопостачання, 

дізналися що таке субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та 

реструктуризація боргу. В класі обговорили відповідальність кожного 

споживача за своєчасну оплату спожитих ним послуг. 

На заняттях поставало питання про цінність культури 

енергозбереження учнів, її засоби та функції. У розкритті такого питання 

застосовувалися аксіологічний підходи, які реалізовувалися в 
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експериментальній роботі як активні методи пізнання енергозбережувальної 

діяльності.  

Учням пропонувалося завдання дослідити досвід енергозбереження 

європейських країн, і розповісти на заняттях про результати свого пошуку. 

Так, наприклад учні зазначили, що Єврокомісія ще у 2008 році прийняла 

рішення повністю відмовитися від ламп розжарювання. Відповідно до 

прийнятого документа застарілі джерела світла, що витрачають 

електроенергію на нагрівання будуть повністю замінені протягом 8 років. На 

думку спеціалістів Єврокомісії, такі заходи повинні зменшити споживання 

електроенергії майже на 4 %. Цієї заощадженої енергії буде достатньо, щоб 

забезпечити електроенергією на освітлення такої країни як Румунія. 

Ефективним, на наш погляд, буде стратегія використання проєктного 

методу.  

Формування культури енергозбереження тісно пов’язане з розвитком 

громадянського суспільства і має на меті консолідацію суспільства і держави 

у вирішенні екологічних і енергетичних проблем. Інформаційні матеріали, 

інтерактивні навчально-методичні додатки, тематика проєктів з 

енергозбереження повинні забезпечити вирішення таких завдань: 

- сформувати в учнів цілісне уявлення про енергозбереження як 

про процес раціонального і ефективного використання енергетичних 

ресурсів; 

- показати важливість системного підходу до вирішення проблем 

енергозбереження та екології; 

- розкрити суть державної політики в галузі енергозбереження та 

екології, її зв’язок з розвитком світової спільноти; 

- розкрити можливість і необхідність особистої участі школярів та 

їх батьків у вирішення проблем енергозбереження; 

- сприяти формуванню культури використання енергії та творчого 

мислення для вирішення проблем енергозбереження в повсякденному житті; 
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- сприяти розумінню учнями фізико-хімічних процесів, що 

відбуваються при перетворенні, передачі, розподілі та споживанні енергії. 

Основи раціонального ставлення людини до навколишнього світу, 

екологічних проблем та проблем неефективного споживання енергії, повинні 

закладатися в дитинстві, і особливу роль в цьому процесі, безумовно, 

займають екологічне виховання та формування навичок дбайливого 

ставлення до енергоресурсів, якими володіє людство. Для формування 

культури енергозбереження в учнів основної школи необхідний перехід до 

активних форм у навчанні. Цьому сприяє використання в освітньому процесі 

навчально-методичних матеріалів, що передбачають активний пошук і 

обробку інформації з енергозбереження, проведення практичних занять з 

використанням можливостей ІКТ.  

Наприклад, міні-проєкти доцільно використовувати для вивчення 

вуглецевого сліду або викидів вуглецевого газу в атмосферу. Для вивчення 

джерел енергії можна запропонувати учням лабораторні роботи з 

конструювання приладу з використанням сонячної батареї і розрахунком 

його ефективності. Для мотивації вивчення питань енергозбереження варто 

організувати екскурсії, які можна у школі: показати шкільні лічильники 

тепла, електроенергії, обговорити під час екскурсії тарифи за якими сплачує 

школа за енергопостачання, порахувати кошти, які сплачує школа за 

електропостачання. Тема енергозбереження надає широкі можливості для 

проведення інтегрованих уроків, оскільки добре узгоджується з іншими 

предметами: математика, географія, хімія, інформатика.  

У ході вивчення електричних явищ учні самі виготовили електроскоп і 

презентували його своїм одноліткам, в ході презентації приладу дали 

визначення поняттю електрика, назвали що таке електризація, 

охарактеризували провідники та діелектрики. Учні також представили свою 

роботу над проєктом «Електричні кола» де вивчали послідовне і паралельне 

з’єднання провідників, характеризували їх переваги та недоліки, наводили 

приклади застосування послідовного та паралельного з’єднання на практиці. 
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Багато можливостей для формування культури енергозбереження при 

вивченні тем курсу надають фізичні досліди, які готують, проводять учні і 

демонстрація яких дає можливість чітко сформулювати суть проблеми. 

Наприклад, «Лимон в ролі джерела струму» (гальванічний елемент). При 

проведенні досліду використовувався пошуково-дослідний метод, учням 

було запропоновано додатково дослідити який фрукт буде кращим 

гальванічним елементом лимон чи яблуко і самостійно сформувати висновок. 

Домашнє завдання: знайти найкращий гальванічний елемент серед фруктів 

чи овочів. 

У системі інтерактивного навчання для виконання дослідів доцільно 

використовувати додаток VoltLab для розділу «Електричні явища. 

Електричний струм» у 8-му класі. Додаток «Volt Lab» наповнений 13-ма 

навчальними уроками - відео анімаціями на теми: електричний струм, закон 

Ома, закон Ома з джерелом напруги, з’єднання джерело-приймач, як працює 

джерело постійної напруги, послідовне з’єднання опорів, внутрішній опір 

джерела, послідовне з’єднання джерел, паралельне з’єднання опорів, змішане 

з’єднання опорів, закон Ома для вітки з ЕРС, дослідження конденсатора, 

дослідження котушки індуктивності. Не можна не зауважити, що дані 

демонстрації виконані грамотно, теми послідовно одна за одною 

висвітлюють основний матеріал, який повинен засвоїти учень, а самі анімації 

цікаво оформлені, що викликає зацікавлення не тільки даним додатком, а й 

предметом фізики загалом. 

Lab4Physics – це програма, використання якої передбачено для  

проведення фізичних досліджень та/або експериментів. Особливістю додатку 

є наявність вимірювальних датчиків та можливість використання власного 

мобільного пристрою як лабораторного інструменту (зокрема як об’єкту 

дослідження: чи то тіло, яке коливається чи рухається вздовж похилої 

площини, чи то щось інше). Організовані вчителем прості експерименти з 

використанням додатку  уможливлюють для учнів відкриття й розуміння 

складних фізичних явищ і процесів, а також розвиток мислення учнів, 
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заохочують до опанування фізики та усвідомлення природи фізичних явищ і 

законів.  

Серед навчальних проєктів, які виконували учні запам’ятався проєкт 

«Вуглецевий слід харчових продуктів», у ході якого учні порівняли викид 

вуглецю в атмосферу планети при виготовленні різних харчових продуктів: 

1 кг яловичини, 1 кг овочів і 1 кг яблук. Результати розрахунків представили 

однокласникам. 

Під час проєктного дослідження учнями шкіл був проведений 

енергетичний аудит власної домівки. Отримавши досвід проведення 

енергетичного аудиту у себе вдома, учні змогли провести енергетичний 

аудит кабінету інформатики і природознавства. Енергетичний аудит, навіть 

на учнівському рівні, є досить трудомісткою та тривалою процедурою. Для 

цього учні самостійно розробили програму дослідження, яка являє собою 

план, у якому вказані послідовність і зміст етапів дослідження. Спершу 

обрали приміщення зі значними витратами енергії, кожна група-аудитор 

виконувала енергетичний аудит за визначеним алгоритмом. Під час 

проведення енергетичного аудиту заповнили щоденник, який потім 

використали для подальших розрахунків. Результати представили у вигляді 

презентації та розробили поради для підвищення енергоефективності цих 

приміщень. 

Серед навчальних занять, які виконували учні запам’ятався проєкт «Як 

зменшити витрати на оплату послуг теплопостачання», у ході якого учні 

дізналися як економлять на опаленні у Японії, Великобританії, Німеччині. 

Обговорили кроки для зниження витрат на опалення в будинках: належна 

теплоізоляція, періодичне промивання батарей, використання регулятора 

температури на опалювальних радіаторах. Розмірковували на тему «Чи дає 

економію встановлення лічильників?». Розглянули питання, як 

розраховується сума до оплати за централізоване опалення і гаряче 

водопостачання. Працюючи в класі розв’язали задачі на розрахунок оплати за 
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спожиту енергію. Удома учні закріпили отримані знання, виконуючи 

практичне завдання. 

1.Виміряйте температуру повітря у всіх кімнатах вашої квартири. 

Обчисліть витрати економію енергії вашою родиною. 

2.Визначте сумарний місячний прибуток вашої сім’ї (зарплатня батьків, 

пенсія бабусі та дідуся, стипендія сестри чи брата тощо). Обчисліть, який 

відсоток доходу вашої сім’ї становить оплата послуг теплопостачання (дані 

візьміть із квитанції про оплату). 

У рамках експерименту ЗЗСО взяли до уваги рекомендації з економії 

електроенергії, в ході якого були запроваджені заходи з енергозбереження у 

КУССШ 17 м. Суми: замінили лампи розжарювання на енергозбережувальні 

у кількості 150 штук, замінили старі вікна на сучасні енергоефективні 

склопакети загальною площею 120 м
2
, провели роз’яснювальну роботу серед 

учнів і працівників навчального закладу з економії води, розробили проєктні 

пропозиції для школи з підвищення енергоефективності шкільних 

приміщень, які представили на сайті школи на сторінці блогу вчителя фізики. 

Такі заходи дозволили зменшити споживання електроенергії і заощадити 215 

тис. кВт•год. 

Ефективними, на наш погляд, є використання дидактичних ігор 

енергозбережувальної тематики на уроках фізики (рис. 2.15). 

 

 

a) 
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б) 

 

в) 

Рис. 2.15. Приклади дидактичних ігор 

 

Ігрова форма навчання передбачає: 

- використання можливостей додаткової освіти для скорочення 

розриву між застарілою інформацією, що містяться в підручниках, і 

практикою; 



152 
 

- проведення інтегрованих уроків. При формуванні культури 

енергозбереження цей підхід може створює умови для самореалізації, 

активного ставлення до навчання; 

- впровадження активних методів навчання, таких, як тренінги, 

ділові ігри, що дають досвід вирішувати проблемні ситуації. Учні вчаться 

здійснювати і аргументувати вибір оптимального шляху при наявності 

альтернативи, передбачати наслідки свого вибору, коригувати діяльність з 

урахуванням проміжних результатів, ставити мету і завдання, об’єктивно 

оцінювати власну діяльність і її результат; 

- залучення до сучасних інформаційних технологій, що передбачає 

уміння підбирати необхідну інформацію, структурувати її, виділяти головне; 

на основі придбання суб’єктивно нових знань - активізація особистісної 

позиції. 

Розв’язання експериментальних задач з фізики набуває важливого 

значення, оскільки, по-перше, дозволяє реалізувати перехід від абстрактного 

до конкретного; по-друге, уможливлює вчительський контроль щодо повноти 

та правильності засвоєння фізичних законів та понять; по-третє, розвиває 

експериментаторські здібності в учнів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню 

ефективності їхньої дослідницької діяльності в цілому; по-четверте, сприяє 

формуванню політехнічних знань в учнів. При цьому, за результатами 

власних спостережень стосовно використання подібних задач, відзначимо, 

що особливим «попитом» в учнів користуються задачі прикладного змісту. 

Це пояснюється тим, що такі задачі, моделюючи певні виробничі ситуації, 

цікаво розгортають сюжет виробничої практики, перебігу фізичного явища 

або процесу, інформаційно насичують процес їх розв’язання, мають у своїй 

основі інформаційно-задачну модель профільного навчання учнів, що, 

безперечно, підкреслює їхню цінність для формування культури 

енергозбереження. 

На етапі формування вмінь та навичок також доцільно 

використовувати інтерактивні методи. Такі інтерактивні вправи 
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«Синквейн» (сенкан) (рис. 2.16), «Павутинка» (асоціативний кущ) (рис. 2.17), 

інтерв’ю, використовуються, зазвичай, на етапі актуалізації вивченого 

матеріалу або на заключному етапі уроку (заняття) з метою підведення 

підсумку, урізноманітнення домашнього завдання. Синквейн – це вірш, що 

складається з п’яти рядків. Слово «Синквейн» походить від французького 

слова «п’ять» і позначає вірш у п’ять рядків. 

Отже, діяльність вчителя фізики в рамках цього етапу освітнього 

процесу має бути спрямована на формування умінь енергозбереження 

(аналізувати, оцінювати ситуації використання енергії, прогнозувати їх 

наслідки для довкілля та бачити проблему; визначати теплові, оптичні, 

електричні характеристики, порівнювати їх з нормативами і робити висновки 

стосовно його екологічного стану; оцінювати вплив енергетичних факторів 

на довкілля та прогнозувати наслідки впливу людини на природу; 

здійснювати раціональне енергокористування; творчо вирішувати навчальні 

завдання енергозбереження; пропонувати способи вирішення енергетичних 

проблем та організовувати інших для їх вирішення; дотримуватись правил 

техніки безпеки). 

 

 

Рис. 2.16. Завдання на складання синквейну енергозбережувальної 

тематики 
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Рис. 2.17. Завдання на складання асоціативного куща  

 

Діяльність учнів на цьому етапі передбачає набуття вмінь 

енергозбереження та самоконтролю й самооцінки їх виконання через 

складові енергетичної освіти. 

У процесі означеного етапу формувався  гносеологічно-праксеологічний  

та рефлексивний компоненти культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики за реалізації педагогічної умови формування в учнів 

досвіду енергозбереження через залучення їх до аналітичної, прогностичної, 

дослідницької та оцінювальної діяльності під час урочної і позаурочної 

роботи з фізики, використання сучасних засобів навчання з основ 

енергозбереження. 

 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики на етапі контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

На цьому етапі продуктивна діяльність учнів спрямовується на 

самостійне застосування набутих знань для вирішення завдань, які виходять 

за межі відомого зразка, і потребує здатності до індуктивних та дедуктивних 

висновків. Тому доцільним є застосування різних видів самостійних робіт 

(табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Види самостійних робіт 
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У процесі написання перевірочних робіт з різних тем учителю фізики 

доцільно включати тестові завдання енергозбережувальної тематики до 

змісту цих самостійних робіт. Приклади таких завдань наведено на рисунку 

2.18. 

 

Рис. 2.18. Приклади тестових завдань енергозбережувальної тематики 
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Сервіси мобільного опитування дають можливість проводити 

тестування або формувальне оцінювання та отримати дані від усього класу, а 

не окремих учнів. Миттєвий зворотній зв'язок дозволяє в режимі реального 

часу відслідковувати досягнення або труднощі у вивченні матеріалу кожним 

учнем. 

Також на цьому етапі важливим є добровільна участь учнів у різних 

формах роботи енергозбережувальної тематики, зокрема індивідуальні форми 

роботи: участь у конкурсах («Моє енергетичне рішення»), вікторинах 

(«Джерела «зеленої» енергії»); проєктна робота («Моя родина зберігає 

енергію», «Скільки коштує мій енерговибір?»); пошук додаткової інформації 

в різних джерелах; підготовка повідомлень з енергозбереження («Конкурс 

«Врятуй світ за 5 доларів»);  заощадження води, енергії та матеріалів у побуті 

(«Наше родинне досягнення»); виконання експериментів, дослідів у 

домашніх умовах («Енерговитрати моєї сім’ї»); 

На етапах підбиття підсумків та оцінювання результатів уроку, де 

передбачаєтеся рефлексія, бажано використовувати систему запитань 

енергозберігаючого спрямування: що нового дізналися?; якими навичкам 

оволоділи?; чи може це бути корисним у житті? Рефлексія результатів 

учнями здійснюється у формі як індивідуальної роботи, так і роботи в парах, 

четвірках, групах, дискусії. Вона застосовується після найважливіших 

інтерактивних вправ («Ажурна пилка», «Займи позицію», «Метод «Прес», 

«Два-чотири-всі разом», «Акваріум» та ін.), наприкінці уроку або після 

певного етапу навчання. Наприклад, можна оголосити висновки, які зроблені 

на уроці (які виявлені причини, що призводять до погіршення умов життя 

людини?; як дієво поліпшити ситуацію?) та запропонувати учням: дібрати 

свої приклади про причини, що сприяють погіршенню, обговорити їх у парах 

та представити свої думки класу; створити малюнки, які виражатимуть 

виправлення ситуації. 

Наприклад, можна запропонувати завдання: «Продовж синонімічний 

ряд. 
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Виробляють електроенергію – ГЕС, …  

«Зелена» енергія – нешкідлива, невичерпна, …» 

Учні 9 класу можуть брати участь у групових та індивідуальних 

дослідницьких проектах, обговорювати з однолітками результати 

досліджень, проводити опитування, планувати заходи з раціонального 

ресурсовикористання, оцінювати свій особистий внесок у покращення стану 

навколишнього середовища. Зростають та урізноманітнюються види і форми 

проведення заходів та практичних робіт для дітей цієї вікової категорії: 

класна година «Мандрівка бережливих», конкурс «Збережемо ресурси в 

школі та вдома», складання питань до конкурсів та вікторин на тему 

ресурсозбереження, написання казок та віршів, складання пам’яток, карти 

школи з позначенням на ній «гарячих точок» перевитрат енергії, проєктне 

дослідження причин втрати тепла, води, електроенергії в школі та вдома, 

акція «Друге життя речей» тощо. 

На цьому етапі з метою формування культури енергозбереження учнів 

використовувалися такі форми та методи роботи (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Форми та методи навчання 

Форми організації діяльності 

учнів 

Методи та прийоми 

навчання 

Засоби 

навчання 

індивідуальні форми роботи 

(участь у конкурсах, проєктна 

робота, пошук додаткової 

інформації в різних джерелах, 

підготовка повідомлень з 

енергозбереження, виконання 

експериментів, дослідів у 

домашніх умовах) 

використання 

відтворювальних, 

реконструктивних, 

евристичних та 

дослідницьких 

самостійних робіт 

тестові завдання 

енергозбережува

льної тематики, 

сервіси 

мобільного 

опитування  
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У процесі означеного етапу формувався рефлексивний компонент 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики за 

реалізації педагогічної умови формування в учнів досвіду енергозбереження 

через залучення їх до оцінювальної діяльності з фізики. 

 

Описані засоби, форми і методи навчання застосовуються під час 

навчання фізики учнів основної школи і спрямовані на формування у них 

культури енергозбереження (ціннісних установок та мотивації до здійснення 

енергозбереження, знань про енергозбереження та методи його здійснення, , 

умінь використовувати набуті знання у діяльності; індивідуально-

психологічних якостей, важливих для майбутньої енергоощадливості тощо) 

та конкретизовані у розробках для вчителів фізики. Такий поділ методів 

навчання та форм діяльності учнів у процесі навчання фізики внаслідок 

тісного зв’язку між собою значною мірою умовний, оскільки проведення, 

наприклад, виставки творчих робіт передбачає індивідуальну роботу кожного 

з учасників так само, як і участь у роботі гуртка або у проєктній роботі. 

Проте, така діяльність учнів дозволяє створити цілісне уявлення про 

ресурсозбереження як про процес раціонального використання різноманітних 

ресурсів (водозбереження, енергозбереження, трудозбереження тощо);  

показати важливість системного підходу до вирішення проблем 

ресурсозбереження та екології;  сприяти формуванню культури використання 

ресурсів та творчого мислення для вирішення проблем збереження всього 

спектру речовин та матеріалів у повсякденному житті. 

 

Висновки до розділу 2 

У другому розділі теоретично розроблено та теоретично обґрунтовано 

методику формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики. 

Розроблена авторська методика формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики включає 
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взаємопов’язані структурні компоненти: методологічно-цільовий, 

організаційний, результативний блоки.  

Методологічно-цільовий компонент містить соціальне замовлення 

суспільства, мету та завдання, а також методологічні підходи та принципи, на 

яких ґрунтується формування культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики.  

Модель розглядається під кутом взаємопов’язаних системного, 

аксіологічного, акмеологічного, особистісно-діяльнісного та 

культурологічного підходів. Процес формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики передбачає використання 

загальнодидактичних принципів (систематизації, інтегративності, логічності, 

наступності, науковості та фундаменталізації) та спеціальних принципів 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики (гностичності, об’єктивності, усебічності, об’єктно-предметної 

визначеності, системності, емпіричного аналізу, єдності теорії та практики). 

В організаційному блоці моделі увиразнено педагогічні умови 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики (розширення змісту фізичної освіти енергозбережувальною 

складовою; формування в учнів досвіду енергозбереження через аналітичну, 

дослідницьку та оцінювальну діяльність в умовах урочної і позаурочної 

роботи з фізики; забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з 

формування в учнів основної школи культури енергозбереження) та етапи 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики (мотиваційний, функціональний, рефлексивний). 

Дотримання педагогічних умов вимагало модернізації змісту шкільного 

курсу фізики, добору відповідних форм, засобів і методів навчання. При 

розробці змісту фізичної підготовки враховувалися дані наукових джерел з 

проблем енергозбереження (зокрема карта енергетичної освіти, розроблена 

Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного 
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технічного університету України ―Київський політехнічний інститут‖ 

спільно з МОН України).  

До результативного блоку моделі віднесено складові культури 

енергозбереження учнів, критерії, показники й рівні сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи.  

Результатом взаємодії усіх блоків моделі є позитивна динаміка у рівнях 

сформованості культури енергозбереження учнів основної школи.  

Результати дослідження другого розділу висвітлено в публікаціях [12, 

14, 109, 179, 181, 184, 182, 185, 186, 189]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ  

ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

3.1. Організація педагогічного експерименту 

При експериментальному впровадженні методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики ми 

спиралися на засади організації й проведення педагогічних досліджень, 

визначені у працях С. Гончаренка [43], О. Сидоренко [154],М. Краснянської 

[47], П. Дмитренка [155] та прагнули: 

– розкрити вчителям ЗЗСО можливості формування культури 

енергозбереження учнів під час навчання фізики;  

– обґрунтувати необхідність залучення учнів до різних видів урочної і 

позаурочної діяльності з метою формування у них усіх компонентів КЕЗ; 

– розробити педагогічні умови, які б забезпечували ефективне 

впровадження у процес навчання учнів фізики розробленої моделі методики 

формування КЕЗ. 

Педагогічний експеримент проводився протягом 2018-2020 років на 

базі шкіл Сумської (м.Суми) та Херсонської (м. Кам’янець-Подільський) 

областей, а також Сумського державного педагогічного університету 

ім.А.С.Макаренка, Уманського державного педагогічного університету ім. 

Павла Тичини та Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» (ДДПУ). 

Констатувальний етап (2018-2019 рр.) передбачав виконання роботи з 

діагностування стану розробки проблеми формування КЕЗ учнів основної 

школи в теорії та практиці навчання фізики, що вимагало: 

– вивчення нормативних документів, що регламентують освітній 

процес та упровадження можливостей формування КЕЗ учнів основної 

школи на уроках фізики;  
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– аналізу відповідності методичного забезпечення навчального процесу 

з фізики вимогам до формування КЕЗ учнів основної школи; 

– вивчення науково-методичної, психолого-педагогічної літератури та 

передового досвіду вчителів фізики з метою виявлення ефективних шляхів 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики; 

– дослідження досвіду європейських країни з формування культури 

енергозбереження в учнів, вивчення ефективних шляхів формування КЕЗ; 

– дослідження стану готовності вчителів фізики м. Сум та м. 

Кам’янець-Подільський до формування культури енергозбереження учнів 

основної школи;  

– дослідження рівнів сформованості КЕЗ в учнів основної школи;  

– формулювання та обґрунтування теми дослідження, мети, гіпотези, 

завдань. 

Готовність учнів основної школи та їх батьків вивчати основи 

енергозбереження та енергоефективності в школі, а також вивчення рівня 

поінформованості населення з питань енергозбереження і володіння 

навичками енергоефективної поведінки ми досліджували в школах міста 

Суми і області, а також у Харкові, Львові, Києві, Запоріжжі та Чернігові.  

Анкетування проводилося за допомогою Google-форми, результатом 

роботи стало 325 заповнених анкет. Результати анкетування представлені на 

діаграмі (рис.3.1). 

Результати анкетування говорить про розуміння учнями і їх батьками 

важливості кроків у бік енергозбереження (97,9% опитаних респондентів). 

Хоча тарифами на енергоносії цікавляться тільки половина опитаних 

респондентів, стільки ж проявляє інтерес до заходів з енергозбереження в 

інших країнах. На нашу думку це свідчить про недостатнє висвітлення 

питання щодо політики енергозбереження держави у ЗМІ та школі.  
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Рис. 3.1. Результати анкетування  

на тему «Енергоефективність та енергозбереження» (%) 
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Результати опитування прогнозовано показують, що учні і їх батьки 

виявляють інтерес до питань енергозбереження: більше 80% опитаних 

виявили бажання більше інформації отримати про альтернативні джерела 

енергії та, в цілому, про енергозбереження для сталого розвитку. За 

результатами опрацювання анкети встановлено, що є недостатнім 

висвітлення питань енергозбереження на локальному й державному рівнях. 

Водночас підтверджено актуальність проблеми енергозбереження для учнів і 

їх батьків: більше 80% респондентів цікавляться альтернативними 

джерелами енергії та шляхами енергозбереження на побутовому рівні.  

Також встановлено, що майже всі учні (98,9%) вважають за потрібне 

економити паливно-енергетичні ресурси України, проте не всіх цікавлять 

реальні тарифи на енергопостачання. Лише третина опитаних (трохи більше 

30%) цікавиться заходами з енергозбереження на національному і половина з 

опитаних – на світовому рівні (51,1% опитаних учнів). Зазначене свідчить 

про недостатнє інформування в галузі енергозбережувальної політики в 

Україні. Усунути проблему можна через проведення відповідної 

просвітницької роботи в школах.  

Додатково за результатами опитування встановлено, що учні 

усвідомлюють важливість економії світла і тепла в оселях, у них сформовані  

елементарні навички з енергозбереження. Водночас 52,2% респондентів 

зазначили, що мають потребу в інформуванні з питань енергозбереження 

саме в школі. Переважна більшість учнів (більше 80% учнів) хотіли б 

отримувати додаткову інформацію про енергоефективність, заходи з 

енергозбереження на уроках в школі. 

Важливим є той факт, що переважна більшість респондентів (87,8% 

опитаних) мали навантаження на сімейний бюджет в умовах зимового 

(опалювального) сезону. 93,3% опитаних вважають важливим на рівні школи 

інформування учнів про енергозбереження та енергоефективність, формувати 

відповідні навички як енергозбереження, так і знань про шляхи ефективного 

та ощадливого використання енергії. Водночас за результатами опитування  
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встановлено низьку мотивацію щодо персонального впливу на 

енергозбереження у власному будинку. Зазначене свідчить важливість 

залучення батьків до підвищення їх мотивації.  

Дослідження стану готовності вчителів до формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики засвідчило, що 

більшість з них (56,6%) чіткого уявлення про цей процес не мають; системно 

підійти до визначення напрямів формування КЕЗ, визначити зміст знань з 

енергозбереження, які можна інтегрувати до змісту шкільної фізичної освіти, 

не готові; зазначити теми курсу фізики, до яких можна включити знання з 

енергозбереження, не змогли 14 % вчителів. 

До найбільш значущих шляхів освітнього процесу з формування 

культури енергозбереження респонденти віднесли такі:  

– використання формувального впливу такої підготовки на культуру 

енергозбереження;  

– введення енергозбережувального компоненту до змісту;  

– використання міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики та 

практичну енергозбережувальну діяльність;  

– активізацію пізнавального інтересу учнів основної школи шляхом 

використання різних форм і методів навчання;  

– використання комп’ютерних технологій та мережі Іnternet;  

– залучення учнів до проєктної та науково-дослідної роботи 

енергозбережувальної тематики;  

– енергозбережувальну спрямованість культурно-виховної роботи.  

Проведені дослідження дають змогу говорити про необхідність 

модернізувати зміст сучасної освіти в рамках реформи української освіти і 

розширити зміст курсу фізики, включивши й енергозбережувальну складову. 

Пошуковий етап дослідження (2019 р.) включав: 

– створення моделі методики формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики та визначення педагогічних умов, за 

яких вона буде ефективною;  
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– проєктування процесу формування КЕЗ учнів основної школи на 

уроках фізики на різних рівнях, що включають клас, розділ, урок; 

– розробка критеріїв оцінювання досягнень учнів з питань 

енергоефективності, критеріального апарату та рівнів сформованості КЕЗ 

учнів основної школи на уроках фізики; 

– розробка методичного забезпечення для формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики та апробація 

окремих його елементів; 

– проведення експертизи розробленого методичного матеріалу, щодо 

процесу формування КЕЗ учнів 7-х, 8-х, 9-х класів на уроках фізики з 

залученням вчителів фізики;  

– проведення експерименту у пілотних групах учнів, з метою виявити 

відповідність запропонованих завдань з енергозбереження віковим і 

пізнавальним можливостям учнів. 

Упродовж цього етапу для вчителів фізики проводилися консультації 

та бесіди з вивчення можливостей впровадження методики формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках з фізики. 

Метою формувального етапу педагогічного експерименту (2019–

2021 рр.) було здійснення перевірки ефективності методики формування КЕЗ 

учнів основної школи на уроках фізики. 

Експеримент проводився в умовах освітнього процесу з фізики у різних 

школах з залученням підготовлених і розроблених нами матеріалів. Для 

успішного проведення етапу експерименту ми окреслили і здійснили такі 

завдання: 

– забезпечили необхідні умови для впровадження методики розвитку 

КЕЗ учнів основної школи під час навчання фізики, обради ЗЗСО для 

проведення педагогічного експерименту;  

– здійснили впровадження методики формування КЕЗ учнів 7-9 класів 

у навчальний процес з фізики; 
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– проведено аналіз і узагальнено результати нашого дослідження, 

описано отримані висновки та оформлено результати експериментальної 

роботи. 

У цьому етапі експерименту брало участь 310 учнів 7-9 класів шкіл 

Сумської та Херсонської областей. Із них контрольна група 147 учнів, із них 

7-го класу – 50 учнів, 8 класів 54 учня, 9 класу – 43 учні.  

Експериментальна група 163 учнів. Із них 7-го класу – 51 учень, 8-го 

класу – 52 учнів, 9-го класу – 60 учнів. 

До вимог, які висувалися до вибору шкіл, були включені такі:  

а) класи для експерименту обиралися таким чином, щоб за успішністю 

учні знаходились приблизно на одному рівні;  

б) в жодному з цих класів систематично не проводилися уроки, 

позакласні заходи і проєкти, які б мали направлення на енергозбереження;  

в) вивчення фізики відбувалося за типовими навчальними програмами 

для закладів загальної середньої освіти; 

г) для більшої точності отриманих результатів, умовою проведення 

дослідження було проведення уроків фізики одним учителем, в контрольних 

класах традиційним способом а в експериментальних із застосуванням 

розробленого нами методичного матеріалу і використовуючи методичні 

рекомендації; 

д) забезпеченість навчального закладу засобами ІКТ та наявністю 

укомплектованих кабінетів інформатики, де діти могли б виходити в мережу 

Інтернет для здійснення тестувань, пошуку інформації з енергозбереження, 

користуватися комп’ютерною технікою тощо; 

е) учителі, які викладали фізику в класах, які брали участь у 

експерименті, обов’язково буди ознайомлені з метою і завданнями 

дослідження та отримали відповідні інструкції щодо використання 

розробленої методики формування КЕЗ учнів основної школи на уроках 

фізики. 
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У представленій методиці формування культури енергозбереження учнів 

основної школи окреслено основні завдання,: формувати ціннісне ставлення 

до природних енергоресурсів; систему знань з енергозбереження; 

енергоефективну поведінку; виховувати відповідальність за організацію 

життєдіяльності на основі енергозбереження; розвивати здатність учнів до 

саморозвитку, самовдосконалення.  

Важливим моментом на цьому етапі педагогічного експерименту було 

забезпечення умов, які мали гарантувати позитивні результати формування 

культури енергозбереження учнів основної школи у навчальному процесі з 

фізики. Це здійснювалось шляхом включення до змісту уроків розширення 

компонентів фізичної освіти енергозбережувальної складовою, включення у 

позакласні форми роботи інформації про джерела енергії, їх види, ефективне 

використання енергоресурсів, нові енергозбережувальні технології, 

енергоресурси, фізичні методи їх пошуку та способи збереження і 

використання; екологічні проблеми різних рівнів. 

Інформаційні матеріали, інтерактивні навчально-методичні додатки, 

тематика проєктів з енергозбереження повинні забезпечити вирішення таких 

завдань: 

- сформувати в учнів цілісне уявлення про енергозбереження як 

про процес раціонального і ефективного використання енергетичних 

ресурсів; 

- показати важливість системного підходу до вирішення проблем 

енергозбереження та екології; 

- розкрити суть державної політики в галузі енергозбереження та 

екології, її зв’язок з розвитком світової спільноти; 

- розкрити можливість і необхідність особистої участі школярів та 

їх батьків у вирішення проблем енергозбереження; 

- сприяти формуванню культури використання енергії та творчого 

мислення для вирішення проблем енергозбереження в повсякденному житті; 
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- сприяти розумінню учнями фізико-хімічних процесів, що 

відбуваються при перетворенні, передачі, розподілі та споживанні енергії. 

Ми вважаємо, що найбільш ефективними методами формування 

культури енергозбереження учнів основної школи є поєднання традиційних, 

нетрадиційних і активних методів навчання. Особливістю такого поєднання 

виступає чергування форм діяльності учнів, інформація, отримана на уроці 

фізики повинна мати практичне підкріплення вдома, на практиці. Під час 

вивчення теми «Електрика» коли учні знайомляться з електричними 

побутовими приладами доцільно використати у якості домашнього завдання 

дослідницьку вправу: поцікавитися тарифами на електроенергію, класами 

енергоефективності побутових приладів тощо. Вивчення теплових явищ 

доцільно поєднати з екскурсією на теплопостачальне підприємство, або 

дослідити стан труб у школі, зробити висновки про втрати тепла, задати 

запитання «Чому на першому поверсі школи тепліше, ніж на третьому?», 

запропонувати ідеї для зменшення тепловтрат тощо. Поєднання таких форм і 

методів, дозволить розвивати змістову лінію НУШ «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» і усвідомлювати важливість енергозбереження у масштабах 

школи, міста, країни.  

Бути в курсі новин з теми енергозбереження, розуміти світові, 

європейські та вітчизняні тенденції, щодо енергозбереження і 

енергоефективності, мати власну сформовану думку з цих питань і доносити 

її учням на уроках теж, на наш погляд, відноситься до інноваційної 

діяльності вчителя. Оскільки ефективне включення нової інформації в 

елемент уроку, вимагає від педагога професіоналізму. Швидке і ефективне 

використання традиційних і нових форм і методів роботи, підходів до 

формування культури енергозбереження, постановка точної і зрозумілої 

мети, все це також інноваційна діяльність, так як це буде сприяти 

підвищенню якості і результативності освітньої діяльності. 

Інноваційна діяльність педагога з формування культури 

енергозбереження учнів на уроках фізики – це творчий процес, який 
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базується на професіоналізмі та власному небайдужому ставленні до 

проблеми енергозбереження та енергоефективності. Сприяти такій діяльності 

вчителя повинно сформоване інноваційне середовище в закладі загальної 

середньої освіти, яке б включало підтримку педагога адміністрацією, 

розуміння доцільності інноваційної діяльності і сприяння його професійному 

зростанню. 

Отже, використання форм, засобів, методів і прийомів за умови 

реалізації педагогічних умов, описаних вище, створює оптимальні умови для 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики. 

Опишемо надалі одержані результати більш детально. 

 

3.2. Результати педагогічного експерименту  

Показник П1 – «Мотивація до енергозбереження» 

Методика статистичного опрацювання результатів педагогічного 

експерименту за показником «Мотивація до енергозбереження» полягала в 

організації анкетування.  

Респонденти отримували 20 запитань. Кожна відповідь оцінювалася від 

1 до 3 балів. Максимальний бал міг бути присвоєний повністю ствердній 

відповіді (додаток Е). Розподіл результатів тестування відповідно до рівнів 

культури енергозбереження подано у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл балів для показника «Мотивація до енергозбереження» за 

рівнями 

Рівні Низький Середній Достатній Високий 

Бали 0-15 16-30 31-45 46-60 

 

Тестування такого типу проводилося двічі, до та після впровадження 

методики, на основі чого робилися висновки про її ефективність стосовно 

формування світоглядно-особистісної складової культури енергозбереження 
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учнів основної школи. Загальні результати розподілилися таким чином 

(табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Розподіл учасників експерименту за рівнями  

для показника «Мотивація до енергозбереження» 

Рівні 

Контрольна група 

(КГ, п = 142) 

Експериментальна група 

(ЕГ, п = 168) 

Р
із

н
и

ц
я

 (
Е

Г
 –

 К
Г

 

н
а
п

р
и

к
ін

ц
і)

 

Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 37 26,1 34 23,9 -2,2 39 23,2 30 17,8 -5,4 -3,2 

Середній 58 40,8 53 37,3 -3,5 61 36,3 48 28,6 -7,7 -4,2 

Достатній 34 23,9 38 26,8 2,9 50 29,8 63 37,5 7,7 4,8 

Високий 13 9,2 17 12,0 2,8 18 10,7 27 16,1 5,4 2,6 

 

За отриманими даними можна прийти висновку, що показник 

«Мотивація до енергозбереження» має позитивну динаміку як в КГ, так і в 

ЕГ. В обох групах низький та середній рівень даного показника зменшився: 

низький – на 2,2% в КГ та на 5,4% в ЕГ; середній – на3,5% в КГ і на 7,7 % в 

ЕГ. В цей же час відбувається підвищення достатнього та високого рівня 

даного показника: достатній збільшився на 2,9% в КГ та на 7,7% в ЕГ, 

високий виріс на 2,8% і на 5,4% в КГ та ЕГ відповідно. Тобто, покращення 

рівнів мотивації до вивчення тем пов’язаних з енергозбереженням в ЕГ 

зростає більш інтенсивно, ніж в КГ. Як зазначалось раніше, саме мотиви та 

цінності є стрижневими елементами, що забезпечують прагнення учня до 

отримання нових знань і набуття відповідних умінь з енергозбереження, які б 

допомагали у вирішенні конкретних завдань. 

Представимо отримані дані у вигляді діаграм (рис.3.2 - 3.3). 

Зіставлення рівнів сформованості культури енергозбереження учнів 

основної школи в двох учнівських групах проводилось з використанням t-
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критерію Стьюдента. Основна гіпотеза полягала в тому, що на початку 

експерименту було взято вибірки з однаковими середніми. Альтернативна 

гіпотеза полягала в тому, що вибірки мали суттєву розбіжність між 

середніми.  

 

Рис.3.2. Розподіл рівнів для КГ експерименту  

для показника «Мотивація до енергозбереження», % 

 

 

26,10% 
23,90% 

40,80% 
37,30% 

23,90% 

26,80% 

9,20% 
12% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

початок кінець 

низький середній достатній високий 

23,20% 

17,80% 

36,30% 

28,60% 29,80% 

37,50% 

10,70% 

16,10% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

початок кінець 

низький середній достатній високий 



173 
 

Рис. 3.3. Розподіл рівнів для ЕГ експерименту  

для показника «Мотивація до енергозбереження», % 

 

Перевірка на основі критерію Стьюдента для оцінки середніх 

відбувалася з використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Оцінка середніх для показника на початку та в кінці експерименту 

t-тест  

На початку  

експерименту 

Наприкінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Середнє 20,78 21,47 30,05 34,17 

Кількість 142 168 142 168 

t-статистичне 

(експериментальне) 
-0,49 -3,05 

t критичне двостороннє 1,97 1,97 

 

На початку експерименту: дані розрахунків у табл. 3.3 дають підстави 

стверджувати, що на рівні значущості 0,05 значення tкритичне = 1,97 більше 

tекспериментальне = – 0,49. Це означає, що вибірки КГ і ЕГ, які входять у 

педагогічний експеримент, є статистично однаковими, тобто розподіл рівнів 

готовності у КГ і ЕГ статистично не відрізняється.  

Наприкінці експерименту: аналіз початкових і прикінцевих результатів 

педагогічного експерименту підтверджує позитивну динаміку рівнів за 

показником «Мотивація до енергозберження» в обох групах. Водночас 

статистична перевірка зсуву середніх для обох груп за критерієм Стьюдента 

виявила їх статистичну розбіжність: у ЕГ середній бал групи є статистично 

більшим, оскільки на рівні значущості 0,05 значення tкритичне = 1,97 менше за 

модуль tекспериментальне = – 3,05.  
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Таким чином, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування світоглядно-особистісної складової культури енергозбереження 

учнів основної школи за показником «Мотивація до енергозбереження».  

 

Показник П2 – «Обізнаність у сфері культури енергозбереження» 

Методика статистичного опрацювання результатів педагогічного 

експерименту за показником «Обізнаність у сфері культури 

енергозбереження» полягала в організації тестування з фізики.  

Респондентам пропонувалися 36 завдання (додаток Ж), кожне з яких 

оцінювалось в 1 бал. Наведемо приклад деяких завдань (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Приклади завдань тесту 

1 Яка форма енергії є 

найбільш 

універсальною? - 

електрична 

10 Для чого призначені плавкі 

запобіжники у системі 

електропостачання квартири? - для 

переривання електричного кола при 

збільшенні сили струму до 

небезпечного рівня 

2 Яка речовина обертає 

турбіну теплової 

електростанції? - пара 

11 Яким є середнє світове споживання 

електричної енергії на душу 

населення, кВт•год за рік? - 600 

 

Шкала оцінки обсягу знань учнів наведена у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Розподіл балів за рівнями 

Рівні Низький Середній Достатній  Високий 

Бали 0-9 10-18 19-27 28-36 

 

Таке тестування проводилося двічі: на початку й в кінці експерименту, 

на основі чого можна зробити висновки про ефективність запропонованих 
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уроків та заходів, засобів та прийомів навчання. Загальні результати 

представлено у таблиці (табл. 3.6, рис. 3.4 – 3.5). 

 

Таблиця 3.6  

Розподіл учасників експерименту за рівнями для показника 

«Обізнаність у сфері культури енергозбереження» 

Рівні 

Контрольна група 

(КГ, п = 142) 

Експериментальна група 

(ЕГ, п = 168) 

Р
із

н
и

ц
я

 (
Е

Г
 –

 К
Г

 

н
а
п

р
и

к
ін

ц
і)

 

Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 

Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 19 13,4 15 10,6 -2,8 18 10,7 10 6,0 -4,8 -1,9 

Середній 64 45,1 60 42,3 -2,8 71 42,3 48 28,6 -13,7 -10,9 

Достатній 48 33,8 53 37,3 3,5 67 39,9 89 53,0 13,1 9,6 

Високий 11 7,7 14 9,9 2,1 12 7,1 21 12,5 5,4 3,2 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл рівнів для КГ експерименту для показника 

«Обізнаність у сфері культури енергозбереження», % 
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Рис. 3.5. Розподіл рівнів для ЕГ експерименту для показника 

«Обізнаність у сфері культури енергозбереження», % 

 

За отриманими даними можна прийти висновку, що показник 

«Обізнаність у сфері культури енергозбереження» характеризується 

позитивною динамікою в обох групах. Низький та середній рівень даного 

показника зменшився: низький – на 2,8% в КГ та на 4,8% в ЕГ; середній – на 

2,8% в КГ і на 13,7 % в ЕГ. У цей же час можна спостерігати зростання 

відсотка достатнього та високого рівня: достатній збільшився на 3,5% в КГ та 

на 13,1% в ЕГ, високий виріс на 2,1% і на 5,4% в КГ та ЕГ відповідно. 

Водночас потрібно перевірити статистично, чи будуть різними 

результати статистичної оцінки середніх. Для цього знову використовуємо 

критерій Стьюдента і пакет аналізу табличного процесора MS Excel 

(табл. 3.7). 

Одержали, що tкритичне = 1,97 і воно менше модуль tекспериментальне = – 2,25. 

Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами.  
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Таблиця 3.7 

Оцінка середніх для показника на початку та в кінці експерименту 

t-тест  

На початку  

експерименту 

Наприкінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Середнє 10,06 10,78 16,53 27,11 

Кількість 142 168 142 168 

t-статистичне (експ.) -0,63 -2,25 

t критичне двостороннє 1,97 1,97 

 

Отже, статистичний аналіз рівнів розподілу навчальних досягнень для 

показника «Обізнаність у сфері культури енергозбереження» у групах КГ і 

ЕГ на рівні значущості 0,05 підтверджує подібність вибірок на початку 

експерименту і їх статистичну відмінність наприкінці, що пояснюємо 

впровадженням в експериментальній групі викладання теоретичного 

матеріалу у формі бесід в гетерогенних групах на практичних заняттях, 

проєктних завдань тощо. 

 

Показник П3 – «Уміння розв’язувати завдання  

енергозбережувального змісту» 

Другим показником сформованості гносеологічно-праксеологічної 

складової культури енергозбереження учнів за знаннєво-діяльнісним 

критерієм визначено «Уміння розв’язувати завдання енергозбережувального 

змісту», що включає уміння аналізувати ситуацію у сфері енергозбереження, 

та прогнозувати наслідки впливу людини на кількість енергоресурсів планет, 

а також вплив на довкілля; розв’язувати завдання з енергозбереження та 

організовувати інших щодо вирішення проблем з надмірного використання 

енергоресурсів (додаток З). 

Для оцінки цього показника використовували контрольну роботу на 

5 завдань. Результати розподіляються за рівнями таким чином (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Розподіл балів за рівнями 

Рівні Низький Середній Достатній  Високий 

Бали 1-3 4-6 7-9 10-12 

 

Таке завдання давалося учням двічі: на початку й в кінці експерименту. 

Загальні результати представлено у таблиці (табл. 3.9, рис. 3.6 – 3.7). 

Таблиця 3.9  

Розподіл учасників експерименту за рівнями для показника  

«Уміння розв’язувати завдання енергозбережувального змісту» 

Рівні 

Контрольна група 

(КГ, п = 142) 

Експериментальна група 

(ЕГ, п = 168) 

Р
із

н
и

ц
я

 (
Е

Г
 –

 К
Г

 

н
а
п

р
и

к
ін

ц
і)

 

Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 17 12,0 13 9,2 -2,8 16 9,5 8 4,8 -4,7 -1,9 

Середній 66 46,5 58 40,8 -5,6 69 41,1 46 27,4 -13,7 -8,1 

Достатній 50 35,2 59 41,5 6,3 69 41,1 91 54,1 13,0 6,7 

Високий 9 6,3 12 8,5 2,1 14 8,3 23 13,7 5,4 3,3 

 

 

Рис. 3.6. Розподіл рівнів для КГ експерименту для показника «Уміння 

розв’язувати завдання енергозбережувального змісту», % 
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Рис. 3.7. Розподіл рівнів для ЕГ експерименту для показника «Уміння 

розв’язувати завдання енергозбережувального змісту», % 

 

За отриманими даними можна прийти висновку, що показник «Уміння 

розв’язувати завдання енергозбережувального змісту» характеризується 

позитивною динамікою в обох групах. Низький та середній рівень даного 

показника зменшився: низький – на 2,8% в КГ та на 4,7% в ЕГ; середній – на 

5,6% в КГ і на 13,7 % в ЕГ. У цей же час можна спостерігати зростання 

відсотка достатнього та високого рівня: достатній збільшився на 6,3% в КГ та 

на 13,0% в ЕГ, високий виріс на 2,1% і на 5,4% в КГ та ЕГ відповідно. 

Порівняння рівня сформованості культури енергозбереження учнів в 

двох групах проводилось з використанням t-критерію Стьюдента. При цьому 

висувалася основна гіпотеза, що на початку було взято однакові вибірки, та 

альтернативна гіпотеза про суттєву розбіжність між результатами вибірок. 

Перевірка на основі критерію Стьюдента для оцінки середніх відбувалася з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 3.10). 

На початку експерименту для перевірки статистичної подібності груп 

ЕГ і КГ за критерієм Стьюдента для оцінки середніх використано статистичні 

функції з MS Excel. Аналіз розрахунків свідчить, що на рівні значущості 0,05 
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значення tкритичне = 1,97 більше за tекспериментальне = –0,23. Це означає, що 

вибірки, які входять у педагогічний експеримент, є статистично однаковими.  

Таблиця 3.10 

Оцінка середніх для показника на початку та в кінці експерименту 

t-тест  

На початку  

експерименту 

Наприкінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Середнє 6,52 6,68 7,61 9,23 

Кількість 142 168 142 168 

t-статистичне 

(експериментальне) 
-0,23 2,39 

t критичне двостороннє 1,97 1,97 

 

Наприкінці експерименту спостерігаємо позитивну динаміку для 

середніх в обох групах. Водночас статистичний аналіз середніх за критерієм 

Стьюдента в пакеті аналізу табличного процесора MS Excel (табл. 3.10) дає 

підстави говорити про статистичну розбіжність у середніх. За таблицею 

маємо tкритичне = 1,97 і воно менше за модуль tекспериментальне = 2,39, що означає, 

що середні у вибірках статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами.  

Отже, статистичний аналіз середніх для показника «Уміння 

розв’язувати завдання енергозбережувального змісту» за проведеною 

методикою в групах КГ і ЕГ на рівні значущості 0,05 підтверджує 

однаковість вибірок на початку експерименту і їх розбіжність наприкінці. 

Пояснюємо таку динаміку реалізацією педагогічної умови формування в 

учнів досвіду енергозбереження через залучення їх до аналітичної, 

прогностичної, дослідницької та оцінювальної діяльності під час урочної і 

позаурочної роботи з фізики, використання сучасних засобів навчання з 

основ енергозбереження.  
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Показник П4 – «Саморозвиток у проблемі енергозбереження» 

Показником сформованості культури енергозбереження учнів за 

поведінковим критерієм визначено «Саморозвиток у проблемі 

енергозбереження». Цей показник визначався за авторським 

опитувальником, який складався з 19 тверджень. Учасникам експерименту 

було запропоновано біля кожного твердження поставити «Так», якщо 

погоджуєшся з наведеним твердженням, і «Ні», якщо не згоден. (додаток Й). 

Обробка результатів  

―ТАК‖ №1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19  

―НІ‖ №2, 5, 6, 11, 13, 16, 17,  

За кожне співпадіння нараховується 2 бали. Результати сумуються.  

28-38 б. – високий рівень сформованості здатності до саморозвитку; 

24-30 б. – достатній рівень показника «Саморозвиток у проблемі 

енергозбереження»; 

11-23 б. – середній рівень показника «Саморозвиток у проблемі 

енергозбереження»; 

0-10 б. – низький рівень сформованості саморозвитку у проблемі 

енергозбереження. 

Виконання цієї методики проводиться двічі: на початку і в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно формування рефлексивної складової 

культури енергозбереження учнів.  

Загальні результати розподілилися таким чином (табл. 3.11, рис. 3.8-

3.9). 

За отриманими даними можна прийти висновку, що показник 

«Саморозвиток у проблемі енергозбереження» характеризується позитивною 

динамікою в обох групах. Низький та середній рівень даного показника 

зменшився: низький – на 2,9% в КГ та на 4,1% в ЕГ; середній – на 2.8% в КГ і 

на 13,1 % в ЕГ. У цей же час можна спостерігати зростання відсотка 
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достатнього та високого рівня: достатній збільшився на 3.5% в КГ та на 

10,1% в ЕГ, високий виріс на 2,2% і на 7,2% в КГ та ЕГ відповідно. 

Таблиця 3.11 

Розподіл учасників експерименту за рівнями для показника 

«Саморозвиток у проблемі енергозбереження» 

Рівні 

Контрольна група 

(КГ, п = 142) 

Експериментальна група 

(ЕГ, п = 168) 

Р
із

н
и

ц
я

 (
Е

Г
 –

 

К
Г

 н
а
п

р
и

к
ін

ц
і)

 

Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 

Початок Кінець 

Р
із

н
и

ц
я

 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 15 10,6 11 7,7 -2,9 14 8,3 7 4,1 -4,2 -1,3 

Середній 64 45,1 60 42,3 -2,8 74 44,1 52 31,0 -13,1 -10,3 

Достатній 54 38,0 59 41,5 3,5 69 41,1 86 51,2 10,1 6,6 

Високий 9 6,3 12 8,5 2,2 11 6,5 23 13,7 7,2 5,0 

 

 

Рис.3.8. Розподіл рівнів для КГ експерименту для показника 

«Саморозвиток у проблемі енергозбереження», % 
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Рис. 3.9. Розподіл рівнів для ЕГ експерименту для показника 

«Саморозвиток у проблемі енергозбереження», % 

На початку експерименту оцінка середніх за критерієм Стьюдента 

(табл.3.12) підтвердила статистичну подібність ЕГ і КГ: на рівні значущості 

0,05 значення tкритичне = 1,97 більше за tекспериментальне = 1,64. 

Наприкінці експерименту статистична оцінка середніх (27,66 бали для 

ЕГ і 22,28 бали для КГ) на основі критерію Стьюдента наприкінці 

експерименту підтвердила статистичну розбіжність (табл. 3.12). За таблицею 

маємо tкритичне = 1,97 і воно менше за tекспериментальне = 3,86. Це означає, що 

середні у вибірках статистично різні, і це не можна пояснити випадковими 

причинами, що пояснюємо підготовкою учнів до сучасного життя і сприяння 

їх саморозвитку та самовдосконаленню, що передбачає здійснення 

критичного аналізу виконаної роботи і досягнутих результатів. 

Таблиця 3.12 

Оцінка середніх для показника на початку та в кінці експерименту 

t-тест  

На початку  

експерименту 

Наприкінці 

експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Середнє 11,84 10,57 22,28 27,66 

Кількість 142 168 142 168 

t-статистичне 

(експериментальне) 
1,64 3,86 

t критичне двостороннє 1,97 1,97 

 

Аналіз результатів проведеної методики визначення «Саморозвитку у 

проблемі енергозбереження» дає підстави стверджувати, що впровадження 

моделі методики формування культури енергозбереження учнів основної 

школи на уроках фізики позитивно вплинуло на формування здатностей до 

саморозвитку, бажання змінюватися й удосконалюватися через формування, 
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перш за все, ціннісного ставлення до енергозбереження, урахування у 

процесі навчання фізики психолого-педагогічних особливостей учнів. 

Отже, проведений статистичний аналіз результатів педагогічного 

експерименту підтвердив позитивну динаміку у рівнях сформованості 

культури енергозбереження учнів основної школи в контрольній і в 

експериментальній групах.  

Аналіз результатів проведеного експерименту засвідчив успішність 

реалізації авторської моделі методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, що 

підтверджують діаграми на рис. 3.10, де якісні й кількісні зміни за кожним із 

показників відображені у динаміці рівнів сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи контрольної та експериментальної 

груп. 

 

 

Рис. 3.10. Динаміка розрахованих показників КГ та ЕГ 

 

Усі чотири розрахованих показники (П1-П4) характеризуються 

позитивною тенденцією до поліпшення. Відносний приріст показника П1 

«Мотивація до енергозбереження» для достатнього рівня становить +4,8% і 

+2,6% для високого рівня, це відбувається за рахунок зниження низького 

рівня на 3,2% і середнього рівня на 4,2%. Відносний приріст показника П2 
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«Обізнаність у сфері культури енергозбереження» для достатнього рівня та 

високого рівня становить +9,6% і +3,2% відповідно, це відбувається за 

рахунок зниження низького рівня на 1,9% і середнього рівня на 10,9%. 

Найбільшої динаміки набув показник «Обізнаність у сфері культури 

енергозбереження» і це свідчить про значне зростання зацікавленості у 

вивченні фізики та збільшення обсягу знань з даного предмету, що 

пояснюється ефективністю проведених уроків та заходів. Відносний приріст 

показника П3 «Уміння розв’язувати завдання енергозбережувального змісту» 

для достатнього рівня становить +6,7% і +3,3% для високого рівня, це 

відбувається за рахунок зниження низького рівня на 1,9% і середнього рівня 

на 8,1%. Відносний приріст показника П4 «Саморозвиток у проблемі 

енергозбереження» для достатнього рівня становить +6,6% і +5,0%, це 

відбувається за рахунок зниження низького рівня на 1,3% і середнього рівня 

на 10,3%. 

Зафіксовано позитивну динаміку після експерименту: в 

експериментальній групі середній бал вищий на рівні значущості 0,05 

(критерій Стьюдента). Отже, більш значущими виявилися позитивні зміни в 

ЕГ, яка навчалася за експериментальною методикою. 

 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі експериментально перевірено ефективність 

методики формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики. 

Педагогічний експеримент проводився протягом 2018-2020 років. 

Констатувальний етап передбачав виконання роботи з діагностування стану 

розробленості проблеми формування КЕЗ учнів основної школи в теорії та 

практиці навчання фізики, що вимагало вивчення нормативних документів, 

що регламентують освітній процес та упровадження можливостей 

формування КЕЗ учнів основної школи на уроках фізики; аналізу 

відповідності методичного забезпечення навчального процесу з фізики 
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вимогам до формування КЕЗ учнів основної школи; вивчення науково-

методичної, психолого-педагогічної літератури та передового досвіду 

вчителів фізики з метою виявлення ефективних шляхів формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики; дослідження 

досвіду європейських країни з формування культури енергозбереження в 

учнів, вивчення ефективних шляхів формування КЕЗ; дослідження стану 

готовності вчителів фізики до формування культури енергозбереження учнів 

основної школи; дослідження рівнів сформованості КЕЗ в учнів основної 

школи; формулювання та обґрунтування теми дослідження, мети, гіпотези, 

завдань. 

Пошуковий етап дослідження включав створення моделі методики 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики та визначення педагогічних умов, за яких вона буде ефективною; 

проєктування процесу формування КЕЗ учнів основної школи на уроках 

фізики на різних рівнях, що включають клас, розділ, урок; розробку критеріїв 

оцінювання досягнень учнів з питань енергоефективності, критеріального 

апарату та рівнів сформованості КЕЗ учнів основної школи на уроках фізики; 

розробку методичного забезпечення для формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики та апробація 

окремих його елементів; проведення експертизи розробленого методичного 

матеріалу, щодо процесу формування КЕЗ учнів 7-х, 8-х, 9-х класів на уроках 

фізики з залученням вчителів фізики; проведення експерименту у пілотних 

групах учнів, з метою виявити відповідність запропонованих завдань з 

енергозбереження віковим і пізнавальним можливостям учнів. 

Метою формувального етапу педагогічного було здійснення перевірки 

ефективності методики формування КЕЗ учнів основної школи на уроках 

фізики. Експеримент проводився в умовах освітнього процесу з фізики у 

різних школах з залученням підготовлених і розроблених нами матеріалів. 

Для успішного проведення експерименту ми окреслили і здійснили такі 

завдання: забезпечили необхідні умови для впровадження методики розвитку 
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КЕЗ учнів основної школи під час навчання фізики, обради ЗЗСО для 

проведення педагогічного експерименту; здійснили впровадження методики 

формування КЕЗ учнів 7-9 класів у навчальний процес з фізики; провели 

аналіз і узагальнено результати нашого дослідження, описали отримані 

висновки та оформили результати експериментальної роботи. 

Аналіз результатів проведеного експерименту засвідчив успішність 

реалізації авторської моделі методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, де якісні й 

кількісні зміни за кожним із показників відображені у динаміці рівнів 

сформованості культури енергозбереження учнів основної школи 

контрольної та експериментальної груп. 

Усі чотири розрахованих показники (П1-П4) характеризуються 

позитивною тенденцією до поліпшення. Відносний приріст показника П1 

«Мотивація до енергозбереження» для достатнього рівня становить +4,8% і 

+2,6% для високого рівня, це відбувається за рахунок зниження низького 

рівня на 3,2% і середнього рівня на 4,2%. Відносний приріст показника П2 

«Обізнаність у сфері культури енергозбереження» для достатнього рівня та 

високого рівня становить +9,6% і +3,2% відповідно, це відбувається за 

рахунок зниження низького рівня на 1,9% і середнього рівня на 10,9%. 

Найбільшої динаміки набув показник «Обізнаність у сфері культури 

енергозбереження» і це свідчить про значне зростання зацікавленості у 

вивченні фізики та збільшення обсягу знань з даного предмету, що 

пояснюється ефективністю проведених уроків та заходів. Відносний приріст 

показника П3 «Уміння розв’язувати завдання енергозбережувального змісту» 

для достатнього рівня становить +6,7% і +3,3% для високого рівня, це 

відбувається за рахунок зниження низького рівня на 1,9% і середнього рівня 

на 8,1%. Відносний приріст показника П4 «Саморозвиток у проблемі 

енергозбереження» для достатнього рівня становить +6,6% і +5,0%, це 

відбувається за рахунок зниження низького рівня на 1,3% і середнього рівня 

на 10,3%. 
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Проведений статистичний аналіз результатів педагогічного 

експерименту підтвердив позитивну динаміку у рівнях сформованості 

культури енергозбереження учнів основної школи в контрольній і в 

експериментальній групах.  

Результати дослідження другого розділу висвітлено в публікаціях [110, 

183, 188]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації набули теоретичного й практичного вирішення проблемні 

аспекти формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики. Зокрема було отримано такі основні результати: 

 досліджено сучасний стан розробленості проблеми формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики; 

 схарактеризовано тезаурус дослідження, уточнено сутність та 

структуру поняття «культура енергозбереження учнів»; 

 розроблено та теоретично обґрунтовано методику формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, описано 

її методичний супровід; 

 статистично перевірено ефективність розробленої методики 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики. 

Результати теоретико-експериментального дослідження дають підстави 

зробити такі висновки. 

1. Енегонезалежність суспільства корелює з наявністю соціально-

економічної та екологічної привабливості підприємств і визначається не 

тільки рівнем цін і тарифів на енергію та енергоносії, але й рівнем 

сформованості культури енергозбереження населення загалом, і молоді, 

зокрема. Країни ЄС активно підтримують міжнародні проєкти з 

енергозбереження та енергоефективності. Державні енергетичні компанії 

беруть на себе зобов’язання організовувати навчання дітей, інформування 

батьків, а також підготовку вчителів. Державні установи в усіх регіонах країн 

фінансують діяльність шкільних освітніх програм і проєктів з 

енергозбереження. Водночас аналіз досліджень з проблеми формування 

культури енергозбереження учнів у процесі вивчення природничих 

дисциплін засвідчив наявність лише окремих аспектів формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. Проблема 
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енергозбереження висвітлюється у навчальних програмах з фізики для  

7-9 класів фрагментарно, бракує навчального матеріалу з питань ощадливого 

енергоспоживання. Аналіз психолого-педагогічних особливостей учнів 

основної школи також уможливлює формування в них не лише наукового 

світогляду, ціннісного ставлення до природи, громадянського виховання, а й 

уявлень, знань та вмінь в галузі енергозбереження. 

2. Культуру енергозбереження учнів основної школи слід 

сприймати як складову їхньої загальної базової культури. Водночас це 

цілісне соціально значуще утворення особистості, яке характеризується 

єдністю пріоритету ціннісного ставлення до природи та енергоресурсів, знань 

про методи їх збереження, умінь і навичок застосовувати такі методи для 

вирішення завдань, пов’язаних з енергозбереженням, та виражається у 

здатності учнів основної школи здійснювати енергозбережувальну 

діяльність, передбачати наслідки надмірного й невиваженого використання 

енергетичних ресурсів. 

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики є цілеспрямованим процесом впливу на мотиви й цінності 

учнів основної школи з метою засвоєння ними знань про енергозбереження, 

набуттям вмінь енергозбереження та самоконтролю й самооцінки їх 

виконання через складові енергетичної освіти. 

3. Методика формування культури учнів енергозбереження 

основної школи на уроках фізики передбачає: використання комплексу 

методологічних підходів (системний, аксіологічний, акмеологічний, 

культурологічний та особистісно-діяльнісний) та сукупності принципів 

(загальнодидактичних, зокрема принципів систематизації, інтегративності, 

логічності, наступності, науковості та фундаменталізації; специфічних 

принципів формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики, зокрема принципів гностичності, об’єктивності, усебічності, 

об’єктно-предметної визначеності, емпіричного аналізу, єдності теорії та 

практики); дотримання педагогічних умов формування культури 
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енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики (1) розширення 

змісту фізичної освіти енергозбережувальною складовою; 2) формування в 

учнів досвіду енергозбереження через аналітичну, дослідницьку та 

оцінювальну діяльність в умовах урочної і позаурочної роботи з фізики; 3) 

забезпечення вчителя фізики методичними матеріалами з формування в учнів 

основної школи культури енергозбереження.); удосконалення змісту курсу 

фізики матеріалом енергозбережувальної тематики; залучення специфічних 

форм, методів і засобів навчання фізики на кожному з етапів (мотиваційний, 

функціональний, контрольний)формування культури енергозбереження. 

4. Ефективність розробленої методики формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики підтверджена 

експериментально в умовах педагогічного експерименту статистичними 

методами на рівні значущості 0,05. Завдяки розробленому діагностичному 

апарату (критерії аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, поведінковий; 

показники: «мотивація до енергозбереження», «обізнаність у сфері 

енергозбереження», «уміння розв’язувати завдання енергозбережувального 

змісту», «саморозвиток у проблемі енергозбереження») схарактеризовано 

рівні культури енергозбереження учнів основної школи (високий, достатній, 

середній, низький), що уможливило статистичну оцінку та кількісний аналіз 

результатів за обраними методиками. Встановлено, що позитивної динаміки 

набули рівні сформованості культури енергозбереження для кожного з 

компонентів, при цьому максимально виріс показник «Обізнаність у сфері 

культури енергозбереження».  

Проведене дослідження не дає усебічного вирішення проблеми 

формування культури енергозбереження учнів в умовах ЗЗСО, оскільки 

відкритими залишилися питання щодо: аналізу можливих методик формування 

культури енергозбереження учнів основної школи в процесі навчання інших 

предметів, учнів профільної школи в процесі навчання фізики та /або інших 

предметів; розвиток культури енергозбереження учнів старшої школи в 
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умовах дистанційного навчання або ж неформальної освіти; розроблення 

системи задач енергозбережувального змісту та його методичного супроводу.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Уміння та навички енергокористування 

 

Уміння заощадження гарячої води 

1. Закривати воду, якщо не користуєтеся водою тут і зараз. Немає нічого 

складного в тому, щоб закрити кран під час гоління, чищення зубів, зняття шкірки 

з овочів і фруктів. Якщо простіше не думати про це – варто встановити 

електронний змішувач. Тоді вода литиметься лише тоді, коли хтось підноситимете 

руки або посуд. 

2. Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними 

двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати 

кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи 

час. 

3. Необхідно стежити за станом сантехніки та вчасно ремонтувати її. З крану, що 

протікає, щомісяця виливаються сотні та тисячі літрів води. Це дорівнює кільком 

ваннам. 

4. Якщо в будинку центральне водопостачання, то варто встановити лічильники 

на воду, як гарячу, так і холодну. Інакше людина сплачуватиме з власної кишені за 

кожен прорив на трасі або за сусіда, який не відремонтував свій кран. 

5. Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, 

витратиться у кілька разів менше води. 

6. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну 

раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій. 

7. Не рекомендується розморожувати продукти – м’ясо, рибу - під струменем. Це 

не лише марне витрачання води та тепла, але й знищення корисних речовин 

продуктів. 

8. Слід використовувати побутові прилади, які заощаджують працю, час та 

ресурси. Наприклад, автоматичні пральні машини, посудомийні машини тощо. 

9. Необхідно перекривати вентиль для води, якщо приміщення залишають на 

кілька днів. 

Уміння заощадження електроенергії 

1. Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті. 

2. Використовувати енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) 

енергозбережувальні лампочки, які не містять шкідливих речовин. 

3. Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. 

У багатоквартирних будинках їх варто встановити у коридорах, під’їзді, на сходах 

та інших місцях спільного користування. У приватному будинку – біля дверей та 

на подвір’ї. 

4. Енергозбережувальні побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». 
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Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж 

пристрій такого ж об’єму марки «В». 

5. Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька 

хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А 

ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки. Це не лише дозволить заощадити 

електроенергію, але й вбереже пристрої від впливу можливих перепадів 

електроенергії. Можна також встановити автоматичні вимикачі. 

6. Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні 

телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора. 

7. Холодильник та морозильник варто тримати в чистоті, без льоду та снігу, 

регулярно розморожуйте ці прилади. Треба стежити за тим, щоб дверцята були 

щільно закритими. 

8. Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити її в холодильник. По-перше, гаряча 

каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше, а по-друге, вона нагріє 

інші продукти, і вони можуть зіпсуватися. 

9. Оптимальна температура в холодильнику – від нуля до п’яти градусів тепла. 

Регулюйте її відповідно до температури на кухні та кількості продуктів. 

10. Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. 

Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, 

колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для 

приготування їжі, наприклад, мультиварки, дають змогу готувати 2-3 страви 

одночасно , що зберігає як газ, так і електроенергію. 

11. Використовуйте НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити – вони працюють швидко 

та економічно. 

Уміння заощадження газу та тепла 

1. Тепловий лічильник в квартирі, що підключена до центрального опалення, дає 

змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість. 

2. Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в 

будинку, квартирі чи окремій кімнаті. 

3. Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, що 

отоплюється і його слід вимикати, якщо нікого немає в будинку. 

4. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти 

меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями. 

5. Система ―тепла підлога‖ – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше 

потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці. 

6. Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто 

усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звертаючи 

особливу увагу на місця з’єднань частин системи. Це дозволить уникнути проривів 

під час експлуатації системи у холодний період. 

7. Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити, бо з 

часом ці пристрої втрачають ефективність. 
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8. Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, 

через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. Найбільш 

доступний варіант, який може обрати кожен - утеплити вікна поролоновими 

смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути 

монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі. 

9. Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька разів зменшують втрати 

тепла. 

10. Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх 

та бічні стики між дверима і стіною. 

11. Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню 

тепла з радіаторів. 

12. Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу. 

13. Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла, – це реальний спосіб 

економії. 

Уміння зменшення втрат тепла шляхом утеплення 

Утеплення огороджувальних конструкцій. Огороджувальні конструкції – це 

стіни, фундаменти, стелі, горища, підвали тощо. Використовуйте для їхнього 

утеплення такі матеріали, як пінополістирол, екструзійний пінополістирол, 

мінераловатні плити, базальтові плити, енергозбережувальні фарби. Непоганий 

варіант – спеціальні кількашарові системи утеплення. 

Утеплення конструкцій, які відкриваються. Це вікна, кватирки, двері, балкони. 

Встановлюйте двокамерні склопакети у вікна та на балконах. Коли будете 

замінювати вхідні двері, підганяйте їх за розміром та утеплюйте усі стики. Старі 

двері можна використати як додаткові (подвійні двері), якщо це конструктивно 

можливо. 

Встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням 

кількості теплоносія, який подається. Після якісних утеплювальних робіт може 

виявитися, що вам просто не потрібна та кількість тепла, яку постачає 

централізована мережа. І тому ви знову будете випускати тепло назовні, але тепер 

не через протяги, а через відкриті вікна. Цю проблему допоможе вирішити 

встановлення термостатичного вентиля на радіатор, який дозволить контролювати 

температуру в будинку, квартирі або окремій кімнаті  
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Додаток Б 

Анкета для вчителів фізики щодо проблеми формування культури 

енергозбереження учнів 

 

Метою опитування є визначення реального стану проблеми 

формування культури енергозбереження учнів на уроках фізики. 

 

1. Укажіть стаж роботи __________________________________ 

2. Чи працюєте Ви у 7-9 класах? 

Так _________ 

Ні __________ 

3. Чи ознайомлені Ви з питанням упровадження нових показників 

якості освіти? 

Так _________ 

Ні __________ 

4. Чи ознайомлені Ви зі змістом ключових компетентностей, які мають 

формуватися у процесі навчання фізики учнів основної школи? 

Так _________ 

Ні __________ 

5. Як Ви розумієте суть поняття «культура енергозбереження»? 

__________________________________________________________ 

6. Як Ви розумієте суть поняття «енергозбережувальної 

компетентності»? __________________________________________________ 

7. Як Ви розумієте суть поняття «формування культури 

енергозбереження»? 

__________________________________________________________ 

8. Чи використовуєте Ви можливості уроків фізики для формування 

культури енергозбереження учнів? 

Так _________ 

Ні __________ 
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Частково ____________ 

9. На Вашу думку, якими шляхами можна формувати культуру 

енергозбереження учнів на уроках фізики: 

 реалізація міжпредметних зв’язків  

 розв’язування задач з енергозбереження  

 ознайомлення учнів з додатковою інформацією з 

енергозбереження 

 використання методу проєктів 

 інше ____________________________________________________ 

10.  На Вашу думку, матеріал підручника з фізики, за яким навчаються 

учні 7-9 класів, спроможний у достатній мірі забезпечити ефективне 

формування культури  енергозбереження школярів? 

Так _________ 

Ні __________ 

Частково ________________ 

11. Чи виникають у Вас труднощі під час підготовки до уроку, 

пов’язані із недостатньою кількістю методичної літератури щодо 

формування культури  енергозбереження на уроках фізики? 

Так _________ 

Ні __________ 

Частково ________________ 

12. Чи бажаєте Ви підвищити свій рівень готовності до формування в 

учнів формування культури  енергозбереження на уроках фізики? 

Так _________ 

Ні __________ 

13. Якими способами Ви можете підвищити свій рівень готовності до 

формування в учнів формування культури  енергозбереження на уроках 

фізики? 
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 за рахунок методичних розробок з енергозбереження, що 

висвітлюють практичний досвід учителів фізики щодо 

формування культури енергозбереженння  

 лекцій на курсах підвищення кваліфікації  

 наявність на освітньому ринку України доступних для вчителів 

методичних посібників і рекомендацій з формування культури 

енергозбереження учнів у процесі навчання фізики 

 інше________________________________________ 

14. На Вашу думку, чи достатньо  нині на освітньому ринку України 

доступних для вчителів методичних посібників і рекомендацій з формування 

культури енергозбереження учнів у процесі навчання фізики?  

Так _________ 

Ні __________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В 

Розробка уроку «Енергозберігаючі лампи» 
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Додаток Ґ 

Розробка уроку «Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних 

ресурсів» 
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Додаток Д 

Вправи енергозбережувального спрямування 

 

1. Скільки енергії треба витратити, щоб довести до кипіння (нагріти до 

температури 100
о
С) 1 літр води з початковою температурою 0, 20 та 50

о
С? 

Відповідь вирахувати у ккал та кВт·год. 

2. Батько та син-семикласник наввипередки піднялися на третій поверх 

будинку одночасно. Чи однакову потужність розвивали  вони при цьому? 

Відповідь обґрунтуйте. 

3. Співвідношення між одиницями вимірювання потужності. 

 

Одиниця 

вимірювання 

кДж/год ккал/год кВт 

кДж/год 1   

ккал/год  1  

кВт   1 

 

4. Яку роботу виконує двигун потужністю 5 кВт за півгодини? 

5.Розрахуйте, на скільки років вистачить людству нафти і природного газу, 

користуючись даними про їхні світові запаси та щорічне використання 

(джерело: http://www.worldometers.info/uk) 
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Світові запаси 

Нафта 234 млрд т 

Газ 210 трлн м
3
 

Щорічний видобуток 

Нафта 5 млрд т 

Газ 3.276 трлн м
3
 

На скільки років вистачить 

Нафта  

Газ  

 

6. Напишіть розповідь про те, як з’явилося вугілля. 
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Додаток Е 

Анкета для визначення мотивації до енергозбереження 

 

№  Запитання Так  Можливо Ні  

1 Чи вважаєте Ви, що потрібно економно 

використовувати паливно-енергетичні ресурси 

України? 

   

2 Чи цікавитесь Ви, які тарифи зараз на 

енергопостачання у вашій оселі? 

   

3 Ви цікавитесь тим, скільки кВт електроенергії 

використовує ваша сім’я на місяць? 

   

4 Ви вимикаєте світло, коли виходите з кімнати?     

5 Чи використовує ваша сім’я енергозберігаючі 

лампи? 

   

6 Чи знаєте Ви про те, як зменшити витрати тепла в 

квартирі? 

   

7 Хотіли б Ви дізнатися на уроках більше про 

альтернативні джерела енергії? 

   

8 Хотіли б Ви в школі більше дізнатись про 

енергозбереження і енергоефективність? 

   

9 Чи отримуєте Ви достатню інформацію з питань 

енергозбереження в школі? 

   

10 Чи цікавитесь Ви тим, які сучасні заходи з 

енергозбереження проводять в Україні? 
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11 Чи цікавитесь Ви тим, які сучасні заходи з 

енергозбереження проводять в країнах Європи? 

   

12 Чи записуєте Ви щомісяця ваше 

енергоспоживання? 

   

13 Чи закриті батареї опалення у вашій оселі (штори 

або меблі біля батарей опалення)? 

   

14 Чи використовуєте Ви двозонні лічильники 

електроенергії? 

   

15 Чи відома Вам інформація про «Зелені тарифи»?    

16 Чи відомі Вам практичні прийоми та заходи для 

зменшення втрат тепла у квартирі та будинку? 

   

17 Чи намагалися Ви зменшити споживання 

електроенергії вдома? 

   

18 Чи відчуваєте Ви навантаження на сімейний 

бюджет під час опалювального сезону, коли треба 

сплачувати за опалення квартири або обігрівати 

будинок? 

   

19 Чи вважаєте Ви, що в школі повинні розповідати 

учням про енергозбереження та 

енергоефективність? 

   

20 Чи готові Ви взяти участь у конкурсі з 

енергозбереження у власному будинку?  
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Додаток Ж 

Тест для визначення обізнаності у сфері енергозбереження 

 

1 Яка форма енергії є найбільш 

універсальною?  

 електрична 

19 Повторне використання енергії 

відпрацьованої пари після 

парової турбіни призводить 

до... –  

 підвищення ефективності 
роботи ТЕС 

2 Яка речовина обертає турбіну 

теплової електростанції? 

 пара 

20 Для чого призначені плавкі 

запобіжники у системі 

електропостачання квартири? –  

 для переривання 

електричного кола при 

збільшенні сили струму 

до небезпечного рівня 
3 Які електростанції сьогодні є 

найпоширенішими у світі? –  

 теплові, атомні та 

гідроелектростанції 

21 Яким є середнє світове 

споживання електричної енергії 

на душу населення, кВт•год за 

рік? –  

 600 

4 Що є головною частиною 

турбіни теплової електростанції? 

–  

 колесо з лопатями 

22 Де споживається найбільше 

електроенергії на душу 

населення? –  

 США 

5 Споживання електричної енергії 

нетто – це... - обсяг споживання 

електричної  

 енергії кінцевими 

споживачами 

23 З якою періодичністю 

відбувається опитування 

домогосподарств Держстатом 

щодо наявності у них товарів 

тривалого користування? –  

 один раз на два роки 

6 Що змушує обертатися турбіну 

гідроелектростанції? –  

 сила водного потоку 

24 З якого року Держстатом 

включено у програму 

обстеження умов життя 

домогосподарств показник 

наявності мобільних телефонів? 

–  

 починаючи з 2004 р. 

7 Нерухома частина 

електрогенератора це... – 

 статор 

25 Споживання електричної 

енергії брутто – це... –  

обсяг споживання електричної 

енергії з урахуванням 
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технологічних втрат у мережах 

8 Що потрібно споруджувати на 

річках, будуючи 

гідроелектростанції? –  

 греблі й водосховища 

26 Населення України у 2015 р. 

порівняно з 2014 стало менше 

споживати електроенергії на... –  

 7,2% 

9 На яких електростанціях в 

Україні виробляється найменша 

частка електроенергії? – 

 що працюють на біомасі 

27 Найбільшу частку 

електроенергії серед 

перелічених груп споживачів 

використовують... –  

 комунально-побутові 

споживачі 
10 Хто, згідно міфам Стародавньої 

Греції, подарував людям вогонь? –  

 Прометей 

28 Яким терміном позначається 

ділянка місцевої теплової 

мережі до багатоквартирного 

будинку або до межі земельної 

ділянки споживача, на якій 

розташовані установки, що 

використовують тепло? –  

 тепловий ввід споживача 
11 Вкажіть джерело індивідуального 

теплопостачання в селах. –  

 груба 

29 Як називають комплекс 

пристроїв, що розташований у 

відокремленому приміщенні та 

забезпечує приєднання цих 

пристроїв до магістральної 

теплової мережі? –  

 тепловий пункт 
12 Як найчастіше працює система 

індивідуального теплопостачання у 

містах ? –  

 від газових та електричних 

котлів 

30 Які з перелічених дій не 

виконує тепловий пункт? –  

 вироблення тепла 

13 Що називають джерелом 

системи автономного 

теплопостачання? –  

 джерело теплової енергії 
невеликої потужності до 1 

Гкал/год 

31 Як називають комплекс 

трубопроводів і споруд, що 

забезпечують транспортування 

теплоносія від джерела 

теплової енергії до місцевої 

мережі? –  

 магістральна теплова 

мережа 

14 Для опалення чого, зазвичай 

використовуються системи 

автономного теплопостачання? –  

 багатоквартирного 
будинку (групи будинків) 

32 В яких одиницях вимірюється 

тепло на підприємствах 

теплопостачання? –  

 Гкал 
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15 Якщо вироблення тепла 

відбувається в одному місці, а 

подача здійснюється через 

комплекс трубопроводів та 

споруд у групу будинків, то таке 

теплопостачання називають... –  

 централізованим 

33 Залежно від чого працюють в 

опалювальний період котельні 

та ЦТП? –  

 температурних графіків  

16 Яка приблизна кількість 

котелень знаходиться в 

тепловому господарстві 

України? –  

 30 тис 

34 Який відсоток теплової енергії 

дозволяє економити ІТП при 

відхиленні в один градус 

реальної зовнішньої 

температури від закладеної в 

температурному графіку за 

рахунок автоматики погодного 

регулювання? –  

 5% 

17 Що називають теплоносієм в 

системі роботи котельні? –  

 гарячу воду чи пару 

35 Що встановлюють у 

підвальному приміщенні 

будинку для можливості 

автоматично регулювати 

теплоспоживання будівлі 

залежно від погодних умов? –  

 індивідуальний тепловий 
пункт 

18 За допомогою чого котельні 

з'єднуються зі споживачами? –  

 теплових мереж 

36 У градусах яких із перелічених 

шкал не вимірюється 

температура теплоносія? –  

 Енглера 
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Додаток З 

Задачі енергозбережувального спрямування 
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Додаток Й 

Методики для діагностики показника «Саморозвиток у темі пов’язаної з 

енергозбереженням» 

 

1. Як правило, я легко пристосовуюся до людей, ідей, умов. 

2. Мені подобається вирішувати типові стандартні завдання. 

3. Мені здається, я охочіше створював би і конструював нове, а не 

вдосконалював старе. 

4. У більшості випадків я дію самостійно, без підказок друзів і старших. 

5. Ніколи не пробував змінити відносини між собою і моїми друзями. 

6. Нерідко я стримуюся від висловлювання ідей, пропозицій, хоча маю їх. 

7. Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні шляхи вирішення 

завдань. 

8. Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності. 

9. Для мене характерно прагнення реалізувати кілька ідей одночасно, 

вирішити кілька проблем. 

10. Нерідко я один вступаю в суперечку з однолітками або старшими. 

11. Як правило, я легко погоджуюся і підкоряюся колективній думці. 

12. У мене часто виникають оригінальні ідеї. 

13. Мені подобається працювати з розробленим планом, схемою, інструкції. 

14. Я завжди охоче поширюю і пропагую нові ідеї. 

15. Мені подобається виконувати роботу пов’язану з новими ідеями, хоч це 

ризик бути незрозумілим товаришами, старшими. 

16. Я частіше працюю без істотних змін, відхилень від тих рекомендацій, які 

дають мені батьки. 

17. Мені рідко доводилося виправдовувати свої дії інструкціями, 

рекомендаціями, авторитетами. 

18. Мені подобається робити завдання дослідницького характеру. 

19. Я завжди до кінця відстоюю свою точку зору. 

 

Інструкція: на кожне запитання потрібно дати відповідь «так», «ні». 
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Додаток К 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях України 

1. Мороз І.О., Цапенко М.В. Актуальність формування 

енергозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики. Фізико-

математична освіта. 2018. № 2 (16). С. 141-146.  

2. Балабан Я.Р., Іваній В.С., Мороз І.О., Цапенко М.В. 

Концептуальні підходи до проєктування змісту фізичної освіти в основній 

школі. Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного 

університету. 2018. № 2 (82). С. 47-51. 

3. Цапенко М.В. Модель методики формування 

енергозбережувальної компетентності на уроках фізики в учнів закладу 

загальної середньої освіти. Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 2. С. 125-135.  

4. Tsapenko M.V. Methods of forming a culture of energy saving of 

primary school students in physics lessons. Актуальні питання природничо-

математичної освіти. 2020. Вип. 2(16). С. 13-20. 

Статті у закордонних наукових виданнях 

5. Tsapenko M., Uvanii V., Moroz I. The European experience of 

learning the basic of energy conservation. Sustainable development under the 

conditions of European integration : collective monograph. Ljubljana, Slovenia, 

2019. № 2. Р. 35-48.  

6. Tsapenko Marуna. Methodology of forming energy saving culture of 

secondary school students at physics lessons. Innovative Solutions in Modern 

Science. 2021. № 2 (46). p. 130-144. 

7. Балабан Я.Р., Цапенко М. В. Використання проєктних технологій 

для навчання основам енергозбереження учнів основної школи. Pedagogy in 

EU countries and Ukraine at the modern stage : Abstracts of the International 

scientific and practical conference. Baia Mare, Romania. 2018. Р. 31.  
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8. Цапенко М.В. Розвиток комунікативної компетентності студентів 

педагогічних спеціальностей під час позааудиторної роботи. Шляхи 

вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали IX науково-

методичної конференції (м. Суми, 17-18 травня). Суми : Сумський державний 

університет, 2018. С. 76.  

9. Цапенко М.В. Енергозбереження в школах Німеччини. Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» : 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Суми, 8-9 

листопада). Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. С. 146.  

10. Цапенко М.В. Енергозбережувальна компетентність як 

особливий вид компетентності сучасної особистості. Теоретико-методичні 

засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

методичної конференції, (м. Суми, 28 листопада). Суми : СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2018. С. 65. 

11. Балабан Я.В., Цапенко М.В. Методи формування переконань учнів 

на уроках фізики. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного 

знання XXI століття : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 7-8 грудня). Харків : Східноукраїнська організація 

«Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 9. 

12. Мороз І.О., Стадник О.Д., Цапенко М.В. Цілеспрямована 

діяльність викладача фізики по формуванню компетентності в сфері 

енергозбереження. Наукова діяльність як шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Суми, 6-7 грудня). Суми : 

СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. С. 41. 

13. Цапенко М. В. Вивчення досвіду енергозбереження в європейських 

школах на прикладі Бельгії. Тенденції розвитку психології та педагогіки : 
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матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 

листопада). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2018. С. 66. 

14. Цапенко М.В. Проблеми формування енергозбережувальної 

компетентності в учнів основної школи. Розвиток творчих здібностей учнів 

у освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін : матеріали 

Міжнародної науково-методичної Internet-конференції (м. Чернігів, 22-23 

лютого). Чернігів, 2019. С. 189. 

15. Цапенко М.В. Структура та визначення поняття 

енергозбережувальна компетентність учнів основної школи. Сучасні 

проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання 

фізики : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих учених (м. Суми, 22-24 квітня). Суми : СумДПУ, 2019. С. 79. 

16. Цапенко М.В. Критерії рівня сформованості енергозбережувальної 

компетентності учня. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики 

та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : 

матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції (м. Суми, 27 

листопада). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 93. 

17. Цапенко М.В. Інноваційна діяльність педагога в процесі 

формування енергозбережувальної компетентності учнів основної школи на 

уроках фізики. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та 

нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали 

V Всеукраїнської науково-методичної конференції. (м. Суми, 25 листопада). 

Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 88. 

18. Цапенко М.В. Сучасні тенденції формування 

енергозбережувальної компетентності учнів основної школи у процесі 

навчання фізики. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей 

учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-

математичного циклу – ІТМ*плюс-2020 Форум молодих дослідників : 

матеріали І Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції 
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студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Суми, 12 листопада). Суми, 2020. 

С. 105. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та результати проведеного дослідження апробовані на наукових 

заходах різних рівнів, зокрема,  

міжнародних науково-практичних конференціях: «World science: 

problems, prospects and innovations» (Canada, 2020), «Pedagogy in EU countries 

and Ukraine at the modern stage» (Romania. 2018), «Шляхи вдосконалення 

позааудиторної роботи студентів» (Суми, 2018), «Розвиток інтелектуальних 

умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін 

природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» (Суми, 2018), 

«Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI 

століття» (Харків, 2018), «Наукова діяльність як шлях формування 

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2018), 

«Тенденції розвитку психології та педагогіки» (Київ, 2018), «Розвиток 

творчих здібностей учнів у освітньому процесі з природничо-математичних 

дисциплін» (м. Чернігів, 2019), «Сучасні проблеми експериментальної, 

теоретичної фізики та методики навчання фізики» (Суми, 2019), «Теоретико-

методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (Суми, 2019), «Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2020 

Форум молодих дослідників» (Суми, 2020).  

Усеукраїнських: «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики 

та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (Суми, 

2018), «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та 

методики навчання фізики» (Суми, 2019).  
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Додаток Л 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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