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В статье выделены две группы принципов довузовской подготовки слушателей по физике и матема-
тике для обучения в высшем техническом учебном заведении, а именно: общеметодологическим принципы 
и конкретно-научные – разделены на три подгруппы (специальные, педагогические и функциональные).

Ключевые слова: принцип, предуниверситетская подготовка, подготовка по физике и математике, 
слушатель, высшее техническое учебное заведение.

The paper points out two groups of principles of pre-university training in physics and mathematics for further 
studies of the trainees’ at a technical university, namely, general methodological principles and concrete scientific 
principles, the latter being divided into three subgroups: special, pedagogical, and functional.
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ПРИНЦИПИ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ 
ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
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На сучасному етапі модернізації системи освіти України необхідним та актуальним є 
розв’язання проблеми науково-обґрунтованої підготовки слухачів до навчання у вищому тех-
нічному навчальному закладі (ВТНЗ). Перед педагогічними колективами загальноосвітніх 
навчальних закладів (ЗНЗ) і ВТНЗ, науковцями постає завдання реалізації таких умов для 
навчання і розвитку особистості, за яких відбувається її самоосвіта та саморозвиток, зрос-
тає пізнавальна самостійність, розвиваються вміння використовувати набуті знання та вміння 
для творчого розв’язання проблеми власної соціалізації, формується здатність до критичного 
мислення, опрацювання значного масиву навчальної інформації, прагнення змін на краще у 
траєкторії особистісного розвитку.

Проблема підготовки слухачів з фізики і математики до навчання у ВТНЗ є актуальною, 
оскільки сприяє розв’язанню питань наступності, неперервності та результативності їхньої 
освіти, виконанню запитів суспільства на інтелектуально підготовленого, освіченого випус-
кника ЗНЗ, здатного до якісного засвоєння змісту вищої освіти. Засвоєння слухачами знань та 
вмінь з фізики і математики за програмами ЗНЗ є частиною загального процесу їхнього роз-
витку в контексті успішного продовження навчання у ВТНЗ. 

Проектування принципів навчання пов’язано з категорією «принцип», що співвідносить 
цільові та процесуальні характеристики, закладає знання про закономірності та суперечності 
того чи іншого процесу (наприклад, процесу підготовки слухачів з фізики і математики при 
ВТНЗ). Принципи підготовки слухачів з фізики і математики до навчання у ВТНЗ розгляне-
мо (за вченим-дидактом І. Малафіїком) як загальні вимоги, які висуває середовище системи 
доуніверситетської підготовки (ДП) з фізики і математики до загальної системи підготовки   
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слухачів до навчання у ВТНЗ [1]. Визначені нами принципи вказуватимуть на спрямованість 
процесу ДП та визначатимуть вимоги до педагогічних працівників ВТНЗ, слухачів та зв’язків 
між компонентами дидактичної системи. Ці принципи є зовнішніми зв’язками дидактичної сис-
теми доуніверситетської підготовки з фізики і математики та її середовища – ВТНЗ. Вони ре-
гулюють цілі та завдання процесу підготовки, забезпечують орієнтацію науково-педагогічних 
працівників на особистість слухача, добір та структурування змісту цієї підготовки, регулюють 
методи, форми і засоби процесу підготовки, а також дають змогу оцінити його результати [2].

До принципів доуніверситетської підготовки слухачів з фізики і математики потрібно 
зарахувати загальнометодологічні та конкретно-наукові (спеціальні, педагогічні, функціо-
нальні), що відображають системний характер підготовки та загальноприйняту класифіка-
цію принципів у теорії навчання (Г. Балл, М. Бурда, С. Гончаренко, О. Ляшенко, І. Малафіїк, 
В. Чайка та ін.) [3]. 

До загальнометодологічних принципів належать такі:
 • науковості і доступності засвоєння знань і вмінь з фізики й математики;
 • єдності цілей і змісту підготовки з фізики і математики;
 • зв’язку навчального матеріалу з практикою;
 • політехнізму;
 • системності у відборі та структуруванні змісту фізики і математики та у їх вивченні у ЗНЗ;
 • інтегративності навчальних курсів природничо-математичного циклу;
 • взаємозумовленості викладання шкільних навчальних курсів;
 • розвивального характеру навчального матеріалу з фізики і математики.

До конкретно-наукових принципів можна зарахувати спеціальні, педагогічні та  
функціональні. 

До спеціальних конкретно-наукових принципів підготовки слухачів з фізики і математи-
ки належать: врахування результатів рівня розвитку фізики і математики, як науки, у змісті їх 
навчального матеріалу, єдності та протилежності логіки науки і навчальних предметів, єднос-
ті змістової та процесуальної сторін підготовки з фізики і математики.

Принцип врахування результатів рівня розвитку фізики і математики, як науки у зміс-
ті їх навчання, на нашу думку, безпосередньо пов’язаний з цілепокладанням у викладанні фі-
зики і математики (як предметів природничого і математичного циклів) та відображає сучас-
ний стан наукових досліджень у цих галузях. Реалізація його ускладнена відмінностями між 
математикою і фізикою, як науками, а також у змісті викладання їхніх шкільних курсів. Разом 
з тим, вимоги до реалізації цього принципу передбачають відмову від викривлення наукових 
положень у процесі їхнього спрощення для викладання слухачам. Це стосується відповідної 
термінології, що залишається постійною впродовж періоду навчання у ЗНЗ. Вимога науко-
вості шкільної освіти передбачає ознайомлення учнів із новітніми гіпотезами в галузі фізики 
і математики та результатами наукових дискусій. Учні повинні вміти застосовувати методи 
наукового пошуку (в т. ч. й експериментальні), з метою усвідомлення шляхів сучасного роз-
витку науки. Дотримання зазначеного принципу надає слухачам можливість обирати досто-
вірні джерела наукової інформації, формувати здатність до наукового сумніву, формулювання 
науково обґрунтованих висновків з будь-яких досліджень у галузі фізики і математики тощо.

Принцип єдності та протилежності логіки науки і навчальних предметів природно 
продовжує попередній спеціальний принцип підготовки з фізики і математики та передбачає 
знання й використання законів розвитку наукових досліджень, їхніх правил і методів. У теорії 
логіки науки розглядаються логічні структури наукових теорій, формалізація наукової мови, 
побудова наукових абстракцій, передбачень тощо. Серед шкільних предметів ці процедури 
мають значно спрощений вигляд. Єдність та протилежність логіки науки і навчальних пред-
метів полягає у тому, що простір методології фізики і математики, як наукових галузей, по-
ступово (в міру введення здобутків цих наук у шкільний курс) створює сегмент перетину зі 
змістом підготовки з фізики і математики та оновлення поняттєво-термінологічного апарату 
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в змісті шкільної освіти. Таким чином, рівень формалізації шкільного змісту підготовки з фі-
зики і математики значно відстає від зазначеного рівня в галузі теоретичної фізики і матема-
тики, тому ця протилежність ніколи не буде остаточно розв’язана. Принцип єдності та проти-
лежності логіки науки і навчальних предметів, з одного боку, виявляється у суперечності між 
необхідністю фундаменталізації наукових знань, а з іншого – вимогами доступності змісту 
освіти з фізики і математики.

Принцип єдності змістової та процесуальної сторін підготовки слухачів з фізики і ма-
тематики відображає зв’язок змісту освіти і змісту навчального процесу у ЗНЗ. На рівні 
елементів цих двох систем відбувається відстеження зв’язку структури процесу навчання та 
структури змісту освіти у межах дидактичної системи. Має місце певна суперечність між 
фронтальними формами навчання та індивідуальними способами засвоєння знань та вмінь з 
фізики і математики, між функціями навчального процесу і їхньою практичною реалізацією 
у вигляді засвоєння певного змісту навчальної дисципліни. Курс фізики у старших класах, 
наприклад, побудовано навколо фундаментальних фізичних теорій. Проте процес викладан-
ня цих фундаментальних теорій часто відбувається з певними порушеннями. Так, елементи 
теорії відносності подаються не із загальних її засад, а фактично з ядра теорії. При цьому 
порушується принцип систематичності та поступовості у засвоєнні навчального матеріалу. 
Принцип єдності змістової та процесуальної сторін підготовки з фізики і математики у ЗНЗ 
потребує узгодження наукових теорій, навчального матеріалу, педагогічної діяльності вчите-
ля та індивідуально-психологічних особливостей учнів.

До педагогічних конкретно-наукових принципів підготовки слухачів з фізики і матема-
тики до навчання у ВТНЗ можна зарахувати принципи індивідуалізації, самостійності піз-
нання, модульності, єдності фундаментальності та професійної спрямованості викладання 
навчальних дисциплін.

Принцип індивідуалізації підготовки слухачів з фізики і математики до навчання у 
ВТНЗ, з одного боку, визначається вимогами особистісно орієнтованого підходу до озна-
ченого процесу, а з іншого – забезпечується специфікою організації навчального процесу в  
доуніверситетській системі освіти. Цей педагогічний принцип визначає такий спосіб органі-
зації навчального процесу, впродовж якого здійснюється:

•• системний вплив на слухачів на підставі глибокого вивчення особистості;
•• коригування розроблених навчальних і робочих навчальних програм з математики  

і фізики;
•• підготовка навчально-методичного забезпечення, що давала б змогу враховувати інди-

відуальні особливості слухача;
•• розробка критеріїв оцінювання навчальних досягнень на основі особистісно зорієнто-

ваного підходу [4].
Принцип індивідуалізації підготовки з фізики і математики передбачає наявність певної 

педагогічної підтримки індивідуальних здібностей, нахилів та професійного вибору слухача, 
що має здійснюватися у процесі ДП до навчання у ВТНЗ, враховуючи його специфіку. 

Принцип самостійності пізнання ґрунтується на тезі про те, що навчання математики і 
фізики має будуватися як процес самостійного дослідження слухачем матеріалу з цих дисци-
плін, а також імітувати процес наукового пошуку (А. Столяр), наскільки це дозволяє система 
ДП при ВТНЗ [5]. Процес самостійності пізнання передбачає цілеспрямоване сприйняття до-
сліджуваних явищ і теорій, їх творче осмислення та практичне застосування. Основою реалі-
зації цього принципу є ефективно побудована самостійна робота слухачів у системі ДП. Для 
реалізації цього принципу мають виконуватися такі умови, як:

•• відповідність процесу навчання з математики і фізики закономірностям навчально- 
го процесу;

•• організація пізнавальної активності слухачів у процесі підготовки з фізики  
і математики;
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•• усвідомлення підготовки з фізики і математики у доуніверситетській системі як чин-
ника професійного становлення майбутніх інженерів у процесі їх навчання у ВТНЗ;

•• розвиток у слухачів здатності застосовувати методи розумової діяльності в процесі 
поглиблення, збагачення, систематизації та розширення знань та вмінь з фізики і математики.

Принцип модульності у підготовці слухачів з фізики і математики до навчання у ВТНЗ 
передбачає врахування особливостей навчального процесу, побудованого за кредитно-мо-
дульною системою. Зміст навчального матеріалу з фізики і математики в доуніверситетській 
системі побудовано за рейтинговою системою оцінювання навчальних досягнень слухачів, 
що передбачає поділ навчального матеріалу на модулі. Такий модуль передбачає певний об-
сяг навчальної інформації, який є необхідним для виконання визначеної діяльності. Модульне  
навчання – це технологія, за якої навчальний процес побудовано так, щоб слухач міг само-
стійно працювати за запропонованою йому програмою з відповідним навчально-методичним 
забезпеченням [6]. При цьому суттєво змінюється функція науково-педагогічного працівника: 
він стає переважно консультантом та координатором. Принцип модульності забезпечує поділ 
навчального курсу з математики чи фізики на самостійні компоненти і передбачає максималь-
ну індивідуалізацію процесу навчання. 

Принцип єдності фундаментальності та професійної спрямованості викладання на-
вчальних дисциплін передбачає, що вивчення математики і фізики (як фундаментальних наук) 
у системі ДП відбувається в тісному взаємозв’язку зі середовищем ВТНЗ, як інституції. У 
майбутньому це уможливлює формування та підготовку фахівця. Фундаменталізація процесу 
професійної підготовки фахівця у ВТНЗ є необхідною умовою здобуття майбутнім інжене-
ром фундаментальних базових знань, вмінь, а також формування у нього єдиної світоглядної 
системи. Знання студента ВТНЗ формуються у процесі вивчення математики і фізики. На 
думку М. Дуки, освіта більш ефективно здійснюється на засадах єдності фундаменталізації 
та професійної спрямованості навчання [7]. Особливо важливим цей принцип є для побудови 
методичної системи професійної підготовки фахівця.

Аналіз наукових досліджень надає можливість зробити висновок, що фундаменталізація 
освіти передбачає зростання якості фундаментальної професійної підготовки у ВТНЗ. Разом з 
тим, фундаментальна підготовка фахівця розширює коло його методологічних і системотвір-
них знань, що формують інваріанти людської культури, а це робить фахівця конкурентоспро-
можним ринку праці.

Доуніверситетська підготовка слухачів з фізики і математики до навчання у ВТНЗ, 
на нашу думку, має відповідати комплексу функціональних конкретно-наукових принципів:  
поетапних змін та систематичності, наступності підготовки з фізики і математики у системі 
«ЗНЗ–ВТНЗ», відкритості, зворотного зв’язку.

Принцип поетапних змін та систематичності. Його сутність полягає в тому, що сис-
тема доуніверситетської підготовки з фізики і математики передбачає дотримання певної по-
слідовності, причому зміни в системі ДП мають викликати відповідні зміни в системі нав-
чання у ВТНЗ і навпаки. Поетапні зміни також стосуються соціального статусу майбутніх 
студентів ВТНЗ, які вважають здобуття повноцінної освіти вирішальною передумовою його 
досягнення. Етап професійної освіти та отримання статусу випускника ВТНЗ сприяє подаль-
шому кар’єрному професійному зростанню. Реалізація принципу поетапності та систематич-
ності надає можливість трактувати ДП, як ланку в системі професійної освіти, що є важли-
вим, проте не має належного правового статусу, закріпленого в нормативних документах про  
діяльність ЗНЗ і ВНЗ.

Сутність принципу наступності підготовки слухачів з фізики і математики у системі 
«ЗНЗ–ВТНЗ» полягає в тому, що в доуніверситетській системі підготовки повинна бути забез-
печена єдина логіка розвитку особистості та послідовність у застосуванні технологій підго-
товки з фізики і математики. Ця логіка має пронизувати організаційну, мотиваційну, змістову 
і науково-методичну характеристики підготовки слухачів з фізики і математики до навчання  
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у ВТНЗ. Проблеми реалізації принципу наступності підготовки з фізики і математики вини-
кають через труднощі в адаптації першокурсників до навчання у ВТНЗ в цілому, а також до 
вивчення циклу математичних і природничо-наукових дисциплін, зокрема. Наступності під-
лягає також процес адаптації першокурсника до навчання за кредитно-модульною системою  
(з різними шкалами оцінювання навчальних досягнень студентів), що була прийнята після баль-
ної системи навчання у ЗНЗ та рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень – у ДП.

Принцип відкритості забезпечує можливість містити у процесі ДП додаткові суб’єкти 
соціокультурного характеру (профільні кафедри ВТНЗ, відділення Малої академії наук «До-
слідник», науково-дослідні інститути та лабораторії тощо). Реалізація цього принципу усклад-
нюється фрагментарністю взаємодії ЗНЗ–ВТНЗ у процесі професійної орієнтації слухачів та 
пов’язана із застосуванням системного підходу, яким регламентується її відкритість.

Реалізація принципу зворотного зв’язку забезпечує громадський характер обговорення 
проблем ДП як окремої освітньої інституції, а також можливість внесення своєчасних змін до 
змісту і технологій доуніверситетської підготовки слухачів з фізики і математики. Для реаліза-
ції цього принципу необхідно чітко окреслити процес ДП у ВТНЗ як окремої освітньої інсти-
туції в системі неперервної освіти, враховуючи, що фізика і математика є основою циклу про-
фільних дисциплін у ВТНЗ і суттєво впливають на якість підготовки майбутнього інженера.

Отже, в статті нами виділено дві групи принципів доуніверситетської підготовки слуха-
чів з фізики і математики до навчання у ВТНЗ, а саме: загальнометодологічні та конкретно- 
наукові, поділені на три підгрупи (спеціальні, педагогічні та функціональні). Вони охоплю-
ють організацію та функціонування такої підготовки, впливають на обґрунтування її дидак-
тичної системи та на розробку її моделі.
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