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Актуальність теми дослідження  

На початку третього тисячоліття використання відновлюваних джерел 

енергії є одним з найбільш важливих елементів сталого розвитку світових 

держав, і ефективним рішенням боротьби з енергетичними проблемами 

сучасності. Сьогодні суттєва частина енергії, що використовується для 

потреб людини, надходить з викопних речовин: нафти, вугілля та природного 

газу. Оскільки енергетичні потреби країн зростають, споживання цих видів 

палива продовжує рости. Обмеженість невідновних природних ресурсів та 

забруднення навколишнього середовища є ключовою детермінантою для 

розвитку і використання альтернативних джерел енергії.  

Для України пошук та впровадження інноваційних розробок у галузі 

видобутку, переробки викопних видів палива, виробництва, трансформації, 

постачання і споживання енергії, зумовило потребу у формуванні нової 

енергетичної політики держави. Приймаючи нові економічні та технологічні 

виклики, Кабінет Міністрів України видав розпорядження «Про схвалення 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність”, де зазначено, що розвиток 

енергетичної галузі України неможливий без побудови свідомого та 

енергоефективного суспільства, стимулювання енергозбереження на рівні 

споживачів, формування енергоефективної свідомості у громадян. Таке 

суспільство доцільно формувати ще у школі, формуючи культуру 

енергозбереження учнів основної школи. Саме з таких позицій виходила 



авторка й саме тому актуальність дослідження, яке здійснила Марина 

Василівна Цапенко, не викликає сумніву. 

На актуальність теми дисертаційного дослідження М.В.Цапенко вказує 

той факт, що, незважаючи на значне посилення уваги учених до проблеми 

енергозбереження, проблема формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики не має всебічного відображення у науково-

педагогічній та методичній літературі. 

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 

освітнього середовища» (номер державного реєстру 0118U006586, період 

виконання 2018-2020 рр.). 

Наукова новизна одержаних результатів 

– 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 одержаних результатів 

Практичне значення одержаних результатів 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). 

Повнота викладення матеріалів дисертації у наукових публікаціях 

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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Обґрунтованість і вірогідність отриманих результатів та висновків 

дослідження забезпечено використанням комплексу доцільно обраних 



методів науково-педагогічного дослідження, які взаємно доповнювали один 

одного. Серед них 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 

визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів сформованості культури 

енергозбереження учнів та характеристики рівнів сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики; 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 значень для перевірки 

однорідності двох вибірок за результатами педагогічного експерименту. 

Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам до оформлення 

Свій творчий пошук дисертантка спрямовує на розв’язання виявлених 

суперечностей, що доводять необхідність вдосконалення процесу 

формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках 

фізики, зокрема, між запитом суспільства на виважене використання кожним 

громадянином національних ресурсів, у тому числі 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. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики» дисертанткою 

з’ясовано сутність базових понять: «формування», «культура», 

«енергозбереження» та «культура енергозбереження». 

Огляд літератури, здійснений дисертанткою, засвідчує, що вирішення 

глобальних енергетичних проблем можливе лише при формуванні культури 

енергозбереження, яка має виступити підґрунтям для оптимізації й 

гармонізації системи «суспільство-енергоресурси». 

Авторка зазначає, що на основі аналізу теоретичних підходів 

(системного, аксіологічного, акмеологічного, культурологічного та 

особистісно-діяльнісного) до проблеми формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики неможливе без 

стимулювання мотивації до спрямованої енергоефективної діяльності, 

використання набутих знань, умінь та навичок з енергозбереження в побуті. 

Привертає увагу аналіз поняттєво-категорійного апарату, пов’язаного з 

проблемами формування культури енергозбереження, який авторка здійснила 

на основі багатьох наукових джерел. Цей аналіз дозволив обґрунтувати 

визначення поняття культури енергозбереження особистості як елемента її 

загальної культури («…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»).  

Дисертанткою визначено і теоретично обґрунтовано структурні 

компоненти культури енергозбереження учнів основної школи, а саме: 

світоглядно-особистісний (виявляється в особистому ставленні, мотивації та 



розумінні цінності знань про енергозбереження), гносеологічно-

праксеологічний (виявляється в оволодінні теоретичними та практичними 

знаннями про енергозбереження), рефлексивний (виявляється в здатності до 

самоконтролю та самооцінки енергозбереження та передбачення наслідків, 

що пов’язані з використанням енергетичних ресурсів). 

У другому розділі – «Методичні особливості процесу формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики» - 

досліджено педагогічні умови формування культури енергозбереження учнів 

основної школи на уроках фізики, науково обґрунтовано структурно-

функціональну модель методики формування культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики, обґрунтовано вибір форм, засобів і 

методів роботи з учнями з формування їх культури енергозбереження. 

На окрему позитивну ухвалу заслуговує розроблена і теоретично 

обґрунтована М.В.Цапенко авторська методика формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, яка включає 

взаємопов’язані структурні компоненти: методологічно-цільовий (мету, а 

також методологічні підходи та принципи, на яких ґрунтується формування 

культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики), 

організаційний (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), результативний блоки (віднесено складові культури 

енергозбереження учнів, критерії, показники й рівні сформованості культури 

енергозбереження учнів основної школи).  

Обґрунтовано критерії сформованості культури енергозбереження 

учнів основної школи на уроках фізики (аксіологічний, знаннєво-діяльнісний, 

поведінковий) та відповідні їм показники, за якими схарактеризовано чотири 

рівні (низький, середній, достатній, високий). 

У третьому розділі – «Організація проведення та результати 

педагогічного експерименту» − експериментально перевірено ефективність 



методики формування культури енергозбереження учнів основної школи на 

уроках фізики. 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. 

Аналіз дисертаційної роботи М.В.Цапенко дає змогу констатувати, що 

дослідження має наукову новизну, теоретичну і практичну значущість.  

Основні ідеї та розробки дисертантки можуть бути використані 

викладачами різних закладів загальної середньої освіти (проблемні завдання, 

тематика екскурсій, вправи енергозбережувального спрямування, розробки 

виховних заходів з енергозбереження тощо). 

Проведене дослідження дає підстави для висновку про те, що авторка 

володіє методикою педагогічного дослідження, бачить шляхи подальшої 

розробки проблеми. Дисертаційна робота «Формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики» є оригінальним, 

цікавим, завершеним самостійним дослідженням й свідчить про наукову 

зрілість дослідниці, вміння ставити і розв’язувати проблеми педагогічної 

теорії і практики. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Разом з тим, оцінюючи у цілому позитивно дослідження, виконане 

М.В.Цапенко, вважаємо за доцільне висловити окремі побажання. 

1. Нам імпонує методика, розроблена авторкою, та її візуальна модель, 

проте у тексті роботи використовуються назви блоків (методологічно-

цільовий; організаційний; результативний), які хоча і є інтуїтивно 

зрозумілими, проте на самій моделі не позначені. 

2. Цілком виправданим є здійснений дисертанткою аналіз різних форм 

навчальної діяльності, що використовуються для формування культури 

енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. Водночас, на 



нашу думку, доцільним було б в межах дослідження розкрити роль практики, 

яка відіграє велике значення для обізнаності учнів основної школи у галузі 

енергозбереження та усвідомленням фінансових проблем на рівні сім’ї, 

будинку, місцевих енергетичних підприємств.  

3. У роботі цілком логічно запропоноване доповнення змісту фізичного 

компонента енергозбережувальною складовою, проте на нашу думку у 

додатках до дисертаційної роботи вартувало б більш широко розкрити це 

питання. 

4. Нам імпонує вибір авторкою педагогічних умов формування 

культури енергозбереження учнів, зокрема, третьої про забезпечення вчителя 

фізики методичними матеріалами з формування в учнів основної школи 

культури енергозбереження. Вони досить повно подані у другому розділі і 

додатках, проте, на нашу думку, потребують систематизації та окремої 

публікації навчально-методичного характеру. 

5. В якості методологічної основи формування культури 

енергозбереження учнів було обрано такі підходи як системний, 

аксіологічний, акмеологічний, культурологічний та особистісно-діяльнісний. 

На нашу думку, доцільно у роботі було б розглянути ще особливості 

компетентісного підходу, оскільки авторка у роботі говорить про поняття 

«Компетентність з енергозбереження» (рис. 1.6). 

6. Потребують пояснення окремі факти стосовно проведення 

педагогічного експерименту. А саме: 

а) «педагогічний експеримент проводився протягом 2018-2020 років на 

базі шкіл Сумської (м. Суми) та Херсонської (м. Кам’янець-Подільський) 

областей … »; 

б) « … брало участь 310 учнів 7-9 класів шкіл Сумської та Херсонської 

областей». 

Де саме проводився експеримент: на базі шкіл Херсонської чи 

Хмельницької областей? Так як у роботі вказано м. Кам’янець-Подільський. 

 



 


