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Астрономія - єдиний шкільний предмет, що розглядає структуру й 

еволюцію матерії на «мегарівні» в усіх її поняттях та є основою формування в 

учнів сучасної наукової картини світу. Світоглядна, гуманітарна, людська 

спрямованість цього предмета дуже висока, але на сьогодні недостатньо 

використовується сучасними курсами, в яких реалізований традиційний 

конкретний природничо-науковий підхід. Велика кількість понять соціально-

філософського, суспільно-історичного рівня, які виникли й розвивалися на 

астрономічному матеріалі, у шкільній освіті втратили свої джерела, здобуваючи 

важко сприйману школярами абстрактність і віддаленість від дійсності. У 

зв'язку зі спрямованістю на гуманітаризацію шкільної освіти чітко 

проглядається тенденція на скорочення числа годин, що відводяться на 

вивчення шкільних предметів. Однак при скороченні обсягу навчального 

матеріалу не повинно відбутися зниження рівня науковості навчальних курсів і 

зниження якості знань учнів. Це протиріччя можна вирішити за допомогою 

побудови навчальних курсів на основі правил і законів діалектичної й 

формальної логіки та ефективного використання системи електронних освітніх 

ресурсів. Отже, надзвичайно цікавою є актуальність пропонованого 

дисертаційного дослідження, що має експериментальний характер і дозволяє 

розкрити один із важливих шляхів підвищення ефективності навчання 

астрономії, реалізації її виховного потенціалу є створення доступної для 

загальноосвітньої школи системи наочних засобів навчання, інваріантної 

відповідно структури загальної освіти, а ефективність навчального процесу з 

астрономії значною мірою залежить від раціонального використання системи 

наочних засобів навчання та формування астрономічних знань учнів з 

використанням електронних освітніх ресурсів. 

Новизна наукових положень дисертаційного дослідження Кузьминського 

Олександра Володимировича полягає в тому, що це перше, виокремлене 

багатоаспектне дослідження проблеми формування астрономічних знань учнів 

через використання системи електронних освітніх ресурсів при навчанні 

астрономії.  

Загалом проблема використання системи електронних освітніх ресурсів 

виняткова у своїй складності та багатогранності. По-перше, вона пов’язана з 

суто фізіологічними та психологічними механізмами сприйняття електронних 

наочних засобів навчання. По-друге, довгострокова перспектива впливу 

конкретного контенту детермінується когнітивними структурами самого 

читача, слухача чи глядача. По-третє, наочні засоби навчання або медіаефект 
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слід розглядати також і в рамках кумулятивного ефекту, коли один ефект 

накладається на інші і реципієнт уже не може визначити, що саме на нього 

вплинуло найбільше. 

У першому розділі «Напрями модернізації та особливості 

астрономічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів в 

умовах інформатизації освіти» дисертантом проаналізовано наукову 

психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження; 

досвід застосування у навчально-виховному процесі вітчизняних та іноземних 

електронних освітніх ресурсів під час навчання астрономії; дидактичні та 

психолого-педагогічні вимоги до системи засобів навчання астрономії.  

Дисертантом встановлено, що навчання астрономії, як і будь-якого 

іншого навчального предмету, нерозривно пов’язане з формуванням понять, 

система яких утворює основу змісту курсу. Визначено складові елементи 

системи астрономічних знань відповідно до вимог Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти. За структурою астрономічних 

знань дисертантом запропоновано послідовність їх формування з 

використанням електронних освітніх ресурсів.  

Проаналізовано програми пропедевтичної підготовки учнів під час 

навчання елементів астрономії у дошкільній, початковій та базовій освіті. 

Виявлено, що загальний час пропедевтичної підготовки співрозмірний з 

основним курсом астрономії в 11-ому класі. Тому виникає необхідність 

цілісного комплексного  підходу у створенні та застосуванні навчальних 

засобів з астрономії для основної та старшої школи, відповідно до якого  

електронні засоби навчання мають суттєво доповнювати традиційні на всіх 

етапах формування астрономічних знань. 

З'ясовано, що існує необхідність у створенні електронних освітніх ресурсів  

для реалізації астрономічного компоненту освітньої галузі «Природознавство». 

Визначено характеристики обсягу і змісту наявних дидактичних засобів та 

методичного забезпечення навчання астрономії, а також дидактичних засобів та 

методичного забезпечення, які вимагають розроблення, з позицій 

перспективності реалізації за їх допомогою цілей і завдань астрономічної 

освіти.   

         Про глибоке розуміння дисертантом проблеми дослідження, 

усвідомлення його логіки свідчить проведений ним і представлений на 

сторінках роботи (с.16-20; с.57-59) всебічний аналіз відповідних нормативно-

правових документів, малодосліджених праць сучасних вчених. Нам імпонує 

розгляд  дисертантом проблеми комп’ютеризації сучасної освіти у поєднанні з 

астрономічним навчанням школярів. Таке поєднання сприятиме глибокому 

засвоєнню і розумінню як наукових, так і загальнолюдських моральних 

цінностей. 

Розкриваючи зміст другого розділу «Методика формування 

астрономічних знань учнів основної та старшої школи з використанням 

електронних освітніх ресурсів» дисертантом розкрито методичні основи 

застосування електронних освітніх ресурсів у загальноосвітніх навчальних 
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закладах, визначено передумови створення та реалізації освітніх ресурсів для 

навчання астрономії у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема, 

визначено можливості поєднання запропонованих електронних освітніх 

ресурсів з існуючими та традиційними засобами навчання. 

На базі основних структурних елементів астрономічних знань дослідником 

створено систему засобів навчання астрономії у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Відповідно до якої визначено рівень забезпеченості необхідними 

засобами, розроблено електронні навчальні та навчально-методичні матеріали з 

астрономії та запропоновано методику роботи з ними. 

Дисертантом запропоновано навчальний матеріал, галерею відео, 

скомпоновану на DVD диск для відеопідтримки уроків астрономії у школі. 

Матеріали представлено у вигляді 110 відеофрагментів, що відповідають 

навчальній програмі профільного та академічного рівнів. Доведено, що 

інформація, подана у наочній формі, більш доступна для сприймання, 

засвоюється легше, швидше та у більшому обсязі. Експериментально 

підтверджено, що навчальна та виховна функції відеотехнологій визначаються 

високою ефективністю впливу наочних образів.  

З урахуванням вимог навчальної програми із шкільного предмету 

«Астрономія», у якій передбачено  використання на уроках низки демонстрацій 

з використанням астрономічних приладів, дисертантом розроблено та 

апробовано систему відеоуроків (відеоінструкцій) щодо користування 

основними приладами кабінету астрономії.  

З метою пропедевтики астрономічних знань в основній школі, 

дослідником запропоновано дидактичні матеріали у вигляді збірки 

відеофрагментів «Місія Розетта», які адаптовані до вікових можливостей учнів 

і виконують популяристичну функцію у напрямі підвищення мотивації до 

вивчення астрономії в учнів основної школи та пізнавальну функцію для учнів 

старшої школи у напрямі ознайомлення їх з досягненнями та новинами 

астрономії.  

Дослідником доведено, що сучасні засоби навчання на основі медіа-

технологій мають унікальні властивості і функції візуалізації порівняно з 

традиційними, а тому здатні суттєво модернізувати процес навчання. 

Електронні освітні ресурси надають можливість об'єднувати значний обсяг 

образотворчих, звукових, умовно-графічних, відео та анімаційних матеріалів. 

Показано, що формування понять сферичної астрономії є важливим 

компонентом повноцінного вивчення предмету. Для вивчення складних понять 

цього розділу розроблено та впроваджено у навчальний процес інтерактивні 

комп'ютерні моделі, виконані в 3D та 2D анімації і презентаціях MS PowerPoint.  

Здобувачем обумовлено, що під час вивчення питань теми «Основи 

сферичної астрономії» учень має справу з тривимірними об'єктами. Креслення і 

малюнки вимагають активізації просторового мислення, уявного перетворення 

із двовимірної площини учнівського листа або класної дошки в тривимірну 

модель, що суттєво покращується за допомогою використання комп'ютерних 

моделей. Та доведено доцільність застосування інтерактивних комп'ютерних 
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тривимірних моделей, які забезпечують ефективність розв’язання багатьох 

дидактичних задач.  

Дисертантом показано, що інтерактивні моделі орієнтовані на 

індивідуальну та самостійну роботу учнів і можуть бути використані під час 

самопідготовки, дистанційного навчання. Подані тривимірні інтерактивні 

моделі легко вписуються в структуру уроку і надають можливість 

конструювати візуалізовані та  інформаційно-насичені заняття з астрономії. 

Доречно зазначити, що в методичному аспекті вони мають максимальні 

переваги перед звичайними комп'ютерними моделями і перед набором 

класичних демонстраційних наочних посібників.  

Надзвичайно цінним є те, що розглянуто розв’язування астрономічних 

задач. З метою повноти формування астрономічних понять під час 

розв’язування астрономічних задач дисертантом запропоновано електронні 

освітні ресурси, які спрощують математичний апарат щодо складних 

обчислень, вивільнюючи час для інших видів діяльності на уроці, що в цілому 

сприяє формуванню практичних умінь і навичок застосування астрономічних 

знань. 

Цікавим та необхідним є запропонована дисертантом система 

астрономічних контурних карт для уроків астрономії, проведення 

лабораторного практикуму, позакласної роботи.  

Дисертантом розглянуто важливу роль астрономічних спостережень у 

розвитку астрономії як науки, та запропоновано комплексний підхід до 

проведення навчальних спостережень об’єктів зоряного неба на основі 

комбінованого поєднання реальних засобів наочності, цифрової техніки та 

електронних освітніх ресурсів. Показано, що слід виокремлювати два типи 

шкільних спостережень: неозброєним оком та з використанням оптичних 

приладів. Для ефективності процесу спостережень, підтримки та підвищення 

інтересу учнів запропоновано використання віртуального планетарію  

Stellarium.  

У процесі виконання другого етапу педагогічного експерименту 

дослідником було розроблено низку нових авторських засобів навчання 

астрономії, опис яких подано у другому розділі дисертації. Подані засоби 

навчання були апробовані і рекомендовані для застосування у навчально-

виховному процесі. Серед розроблених засобів навчання астрономії 

найбільший інтерес і значущість представляє новий комбінований тип 

шкільних астрономічних спостережень, що ґрунтується  на застосуванні 

сучасної цифрової техніки. 

У третьому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка 

ефективності методичних підходів до астрономічної підготовки учнів в 

умовах інформаційного освітнього середовища» здобувачем визначено 

завдання та умови педагогічного експерименту, описано констатуючий, 

пошуковий і навчально-формувальний етапи його проведення.  

Результати статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту 

свідчать про те, що рівні навчальних досягнень в експериментальних класах є 
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більш високими порівняно з рівнями навчальних досягнень у контрольних 

класах. 

Крім перевірки рівнів знань учнів, дисертантом оцінювався також рівень 

мотивації до вивчення астрономії шляхом проведення опитування та 

анкетування. Результати досліджень дисертанта свідчать про ефективність 

використання електронних освітніх ресурсів як для підвищення рівнів знань 

учнів, так і для формування в них мотивації до вивчення астрономії, що у 

підсумку забезпечує підвищення рівня предметної компетентності з астрономії.  

Таким чином, на завершальній стадії дослідницької роботи дослідником 

було встановлено, що розроблені електронні освітні ресурси для реалізації 

астрономічного компоненту освітньої галузі «Природознавство», а також 

методичні підходи до їх використання є педагогічно доцільними, оскільки  

забезпечують позитивні зміни у формуванні астрономічних знань учнів та їх 

мотивації  до вивчення астрономії, а отже, сприяють підвищенню рівня 

предметної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів.   

Системну цінність мають висновки щодо результатів проведеного 

дисертаційного дослідження з формування астрономічних знань в учнів 

основної та старшої школи з використанням електронних освітніх ресурсів та 

вказано недоліки навчання астрономії.  

Результати виконаного дослідження не охоплюють весь спектр 

можливостей стосовно застосування електронних освітніх ресурсів для 

формування астрономічних знань учнів основної та старшої школи. В 

подальшому дослідження може бути продовжене у напрямі застосування 

обладнання із сенсорним типом керування та віртуальних симуляторів тощо, з 

метою підвищення рівня наочності об’єктів вивчення в освітній галузі 

«Природознавство», а також удосконалення методичної підготовки учителів 

астрономії та підвищення рівня їх фахової компетентності.  

Таким чином, дослідно-експериментальна перевірка проведена 

дисертантом на підставі обчислень довела, що в процесі реалізації 

використання електронних освітніх ресурсів на уроках астрономії 

спостерігаються якісні зміни у формуванні астрономічної освіти учнів 

експериментальних класів. Все це свідчить про те, що застосування 

електронних освітніх ресурсів в навчально-пізнавальному процесі з астрономії 

істотно сприяє підвищенню рівня сформованості предметної компетентності 

учнів старшої школи. 

       Дисертант повністю доводить доцільність упровадження електронних 

освітніх ресурсів, їх використання у навчанні астрономії та позитивний вплив 

на рівень сформованості астрономічних знань учнів. Особливо варто 

відзначити не тільки традиційні, але й новітні інтерактивні методи, що є 

інноваційним у сучасному освітньому просторі. Як результат проведеної 

вище роботи його позитивні зрушення в плані підвищення (за всіма нормами 

показників і рівнів сформованості такого виду готовності) є результатом 

формувального експерименту. 
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З огляду на цікавий міждисциплінарний характер роботи, очевидно, що 

таких робіт у вітчизняній, так і світовій, науці мало. Важливо, що дисертант 

упорався з поставленим завданням і, незважаючи на складний науковий 

бекґраунд, зробив важливий експериментальний крок у царині використанням 

системи електронних освітніх ресурсів при навчанні астрономії.  

Не дивлячись на істотні здобутки роботи дисертація Кузьминського 

Олександра Володимировича має окремі недоліки, щодо яких необхідно 

зробити певні зауваження, а саме: 

1. Дисертаційна робота є логічно завершеною, легко читається й 

переконливо сприймається. Однак окремі дисертаційні матеріали наприклад, на 

с. 73-88 розміщуються у другому розділі і висвітлюють огляд існуючих 

електронних освітніх ресурсів з астрономії, мали б описуватись у першому 

розділі. При викладі результатів дослідження дисертант не завжди рівномірно 

розподіляє матеріал по розділам і підрозділам. Це дещо звузило розкриття 

відповідних теоретико-методологічних положень, які розглядаються в роботі. 

Однак, як відомо, структурування дисертаційних матеріалів є прерогативою 

самого дисертанта.  

2. В теоретичному розділі дисертації не завжди чітко представлена 

власна позиція автора стосовно окремих теоретичних положень, визначень 

деяких понять, які стосуються досліджуваної проблеми. 

В обґрунтуванні вибору теми дисертації автору варто було б більш 

детально провести аналіз конкретних досліджень з проблем загальноосвітньої 

астрономічної підготовки учнів. 

3. Автор дисертаційного дослідження вважає, що ним вперше 

запропоновано теоретичні і методичні засади використання електронних 

освітніх ресурсів та цифрової техніки під час проведення навчальних 

спостережень з астрономії. Однак слід зазначити, що астрономи та астрономи–

аматори   використовують окремі описані засоби у своїй дослідницькій роботі 

та просвітницькій діяльності. 

4. У роботі зустрічаються окремі неточності та слабко аргументовані 

місця. Наприклад, на с. 158-161 розглядається, «методика проведення сучасних 

астрономічних спостережень з використанням електронних освітніх ресурсів». 

У даному розділі не розглянута методика використання Інтернет-ресурсів при 

проведенні сучасних астрономічних спостережень.  

5. В дисертації перераховано освітні заклади, де відбувалася апробація 

дослідження, але недостатньо висвітлено аналіз та порівняльний аналіз 

особливостей впровадження розроблених матеріалів у навчально-виховний 

процес загально-освітніх навчальних закладів та ВНЗ.  

6. Якість окремих рисунків (рис.14-20 та інші) та окремих таблиць можна 

було б покращити.  

7. Дисертація містить незначну кількість друкарських помилок (зірка та 

інші) і стилістичних зворотів. 

Наведені зауваження не носять принципового характеру, тому не 

зменшують наукову, теоретичну й практичну значимість дослідження. У 
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дисертації поставлено і розв’язано концептуальну наукову проблему, всебічно 

проаналізовані одержані результати, сформульовані теоретично й практично 

значимі висновки і рекомендації. Сукупність результатів, отриманих в процесі 

дослідження, а також в опублікованих автором роботах, дає можливість 

стверджувати, що представлені в дисертації теоретико-методичні засади 

навчання та оцінювання учнів з астрономії мають практичне застосування і 

перспективи для подальшого розвитку, а також дозволяють кваліфікувати 

запропоновану роботу як самостійне завершене дослідження, яке має 

фундаментальний характер у галузі педагогічних наук.   

Представлена на захист дисертація є ґрунтовним науковим дослідженням, 

що свідчить про розв’язання важливої проблеми в педагогічній науці та 

відповідає спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (астрономія). У 

публікаціях здобувача та авторефераті відбиті основні положення дисертації.  

Таким чином, дисертація Кузьминського Олександра Володимировича 

«Формування астрономічних знань учнів основної та старшої школи з 

використанням електронних освітніх ресурсів» відповідає вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. № 567 до кандидатських дисертацій, а його автор 

Кузьминський Олександр Володимирович заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (астрономія). 
 

12.05.2016 р. 

 
 


