
 
 

Відгук 

офіційного опонента на дисертацію Кузьминського Олександра 

Володимировича «Формування астрономічних знань учнів основної та 

старшої школи з використанням електронних освітніх ресурсів» на здобуття 

наукового ступеня кандидата  педагогічних наук зі спеціальності  

13.00.02 – теорія та методики навчання (астрономія)  

 

Дисертаційна робота О. В. Кузьминского присвячена актуальній 

проблемі теорії й методики навчання астрономії в загальноосвітній школі та 

є складовою загальної проблеми забезпечення якості загальноосвітньої 

підготовки молоді.  

Запити сучасного суспільства щодо такої підготовки в цілому, і її 

астрономічної  компоненти, зокрема, означено Національною доктриною 

розвитку освіти, Законом України «Про освіту», Концепціями загальної 

середньої і астрономічної освіти, науково-просвітницькою програмою «За 

астрономічну культуру в Україні» та іншими освітно-творчими актами. 

Безпосередньо, вимоги до освіченості учнів загальноосвітньої школи 

визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти. Згідно з 

ним, астрономічна підготовка є обов’язковою складовою загальної 

середньої освіти. Цим стандартом стверджується, що реалізація 

астрономічної підготовки має бути спрямована не лише на формування 

власне астрономічної компетентності, але й на забезпечення успішного 

формування галузевої (природознавчої), предметної (астрономічної) та 

інших компетентностей. З-поміж останніх, необхідно (в контексті 

дисертаційного дослідження, що опонується) виділити інформаційно-

комунікаційну компетентність, - тобто здатність учня використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання 

особистісно і суспільно значущих  завдань. При   цьому Державним 

стандартом освіти наголошується, що зміст цієї компетентності є 

інтегративним, а її формування має відбуватися під час вивчення всіх 

предметів навчального плану на основі діяльнісного підходу.   

Викладене вище дозволяє оцінювати вибір теми, виокремлення об’єкту 

і предмету та формулювання завдань дослідження як досить вдалими.  Ці та 

інші основні поняття так званого наукового апарату дослідження (включно 



 
 

й з методами дослідження) потрактовано у вступній частині дисертаційної 

роботи достатньо кваліфіковано. 

В цілому, дисертаційна робота Кузьминського О. В. є чітко 

структурованою, та такою, що відповідає завданням і логіці  педагогічного 

дослідження.  

У першому розділі роботи дисертантом проаналізовано наукову 

літературу з проблеми дослідження, висвітлено досвід застосування у 

навчально-виховному процесі з астрономії наявних в обігу вітчизняних та 

іноземних електронних освітніх ресурсів, а також дидактичні та психолого-

педагогічні вимоги до системи засобів навчання астрономії, у тому числі 

засобів освітніх електронних ресурсів (ОЕР). Виходячи з того, що навчання 

астрономії, як і будь-якого іншого навчального предмета, нерозривно 

пов’язане із формуванням понять, система яких утворює основу змісту 

навчання, дисертантом визначено складові елементи системи астрономічних 

знань відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти.  

Проаналізовано зміст пропедевтичної астрономічної підготовки учнів 

під час їх навчання у дошкільній, початковій та базовій освіті та з’ясовано 

необхідність цілісного комплексного підходу у створенні та застосуванні 

навчальних засобів з астрономії для основної та старшої школи. Згідно з цим 

встановлено, що електронні засоби навчання астрономії 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» 

на всіх ступенях шкільної освіти. Визначено характеристики обсягу і змісту 

наявних дидактичних засобів та наявного методичного забезпечення навчання 

астрономії, а також нових засобів навчання (та методичного забезпечення), які 

вимагають розроблення з позицій перспективності їх реалізації з метою 

досягнення цілей і завдань астрономічної освіти. 

Доведено, що розв’язання проблем формування в учнів астрономічних 

знань вимагає, насамперед, забезпечення доступу учнів і вчителів до 

інформаційно-методичних ресурсів, використання яких забезпечить 



 
 

підвищення якості астрономічної підготовки, а отже, рівня предметної 

компетентності учнів з астрономії.     

Показано, що формування астрономічних знань учнів, у тому числі їх 

практичного компоненту, суттєво залежить від наявності астрономічних 

приладів та засобів. Разом з тим, аналіз відповідного обладнання свідчить про 

те, що в переважній більшості загальноосвітніх навчальних закладів 

практично відсутні кабінети астрономії, астрономічні майданчики та засоби 

для проведення астрономічних спостережень. Учителі астрономії 

використовують головним чином глобус, телурій, модель Сонячної системи, 

чого вочевидь недостатньо. Доведено, що за таких умов формування в учнів 

астрономічних знань та наукової картини світу значно ускладнюється. Це 

спонукає до розв’язання означеної проблеми шляхом використання сучасних 

електронних освітніх ресурсів. Створення на їх основі статичних, динамічних, 

інтерактивних моделей, симуляторів, електронних посібників надасть 

учителеві змогу якісного формування знань, зокрема з астрономії. 

Обґрунтовано, що поєднання традиційних методів та сучасних 

мультимедійних засобів забезпечує можливості впливу на різні аналізатори 

(аудіо, відео, тактильні) особистості і сприяє підвищенню ефективності 

сприйняття, розуміння, запам’ятовування, відтворення та застосування знань, 

умінь і навичок, а, отже, формуванню відповідних складових предметної 

компетентності з астрономії.  

У другому розділі дисертаційної роботи дано розгорнуту характеристику 

методичних підходів до формування астрономічних знань учнів основної та 

старшої школи з використанням електронних ресурсів. При цьому 

визначальним в пропонованому дослідженні  є методичний підхід, який 

полягає в забезпеченні безперервності астрономічної освіти на різних етапах 

шкільної освіти (п. 2.1). Інші методичні підходи автор з’ясовує за загальною 

структурою завершеного навчального циклу: вивчення нового матеріалу 

(п. 2.3), практичне застосування набутих знань (п. 2.4 і п. 2.6), контроль 

навчальних досягнень учнів (п. 2.5).  

Відповідно до завдань дослідження, дисертантом запропоновано 

колекцію електронних дидактичних засобів навчання астрономії, зокрема, для 



 
 

відеосупроводу уроків астрономії в старшій школі та пропедевтичної 

підготовки учнів основної школи обсягом 110 відеофрагментів. Колекція 

містить відеофрагменти для формування умінь і навичок проведення 

спостережень, виконання практичних робіт, астрономічних розрахунків тощо. 

Розроблено та апробовано систему авторських відеоінструкцій щодо 

користування основними приладами астрономічного кабінету, які подано на 

диску електронних дидактичних демонстраційних матеріалів. Для 

забезпечення позаурочної діяльності учнів та підвищення мотивації до 

вивчення астрономії для учнів укладено розвивально-ілюстративні матеріали 

«Місія Розетта». Вперше теоретично та методично обґрунтовано можливості 

інтегрованого використання авторських та традиційних дидактичних засобів з 

метою підвищення якості знань учнів з астрономії.  

В дисертаційній роботі представлено навчально-методичні розробки 

щодо використання системи авторських інтерактивних комп’ютерних 

моделей, колекції електронних освітніх ресурсів для відеосупроводу уроків 

астрономії та пропедевтичної підготовки з астрономії, відеоматеріалів для 

вивчення питань, які не внесені до навчальної програми. Запропоновано 

методику роботи учнів з астрономічними контурними картами на паперових 

та електронних носіях. Доведено, що комбіноване використання сучасних 

технічних засобів та електронних освітніх ресурсів сприяє підвищенню рівня 

навчальних досягнень учнів з астрономії. Запропоновано комплексний підхід 

до проведення начальних спостережень на основі комбінованого поєднання 

реальних засобів наочності, цифрової техніки та ЕОР. Доступність процесу 

спостережень, підтримки та підвищення інтересу учнів забезпечується з 

використанням віртуального планетарію  Stellarium. Показано, що під час 

спостережень неозброєним оком доцільно використовувати лазерний 

випромінювач для демонстрації елементів небесної сфери у поєднанні з 

віртуальним планетарієм. 

Розроблено, апробовано та впроваджено у навчально-виховний процес 

систему комп’ютерних моделей І-ІІІ рівня інтерактивності для вивчення 

розділу «Основи практичної астрономії». Її складовими є: моделі для 

поетапного формування астрономічних понять, розширення їх обсягу і 



 
 

поглиблення змісту, вивчення астрономічних явищ, законів, закономірностей; 

моделі для формування практичних умінь і навиків з астрономії з метою 

формування світогляду і методологічної складової системи астрономічних 

знань; моделі-симулятори для встановлення координат положення світила у 

визначений момент часу, для визначення основних ліній і точок небесної 

сфери. Розроблено методику їх використання під час формування 

астрономічних знань учнів. З метою поточного і підсумкового контролю 

навчальних досягнень учнів з астрономії укладено графічні тестові завдання. 

Вперше запропоновано критерії перевірки рівня мотивації учнів основної та 

старшої школи до вивчення астрономії. 

Здійснено експериментальну перевірку розроблених електронних 

освітніх ресурсів та методичних підходів до їх реалізації у процесі 

формування астрономічних знань в учнів основної та старшої школи. 

Результати педагогічного експерименту щодо впровадження запропонованої 

методики формування астрономічних знань засобами електронних освітніх 

ресурсів підтвердили її ефективність. Порівняння одержаних результатів у 

контрольних та експериментальних класах за критерієм Колмогорова-

Смірнова та критерієм Пірсона засвідчило позитивні якісні зміни у 

сформованості астрономічних знань в учнів експериментальних класів. 

Результативність формування астрономічних знань в експериментальних 

класах є більш високою порівняно з темпами їх формуванням у контрольних 

класах. Підтверджено доцільність застосування колекції дидактичних засобів 

на основі електронних освітніх ресурсів на пропедевтичному етапі 

формування астрономічних знань (1-10 класи) та на етапі систематичного 

вивчення астрономії в 11-му класі.   

Висновки, сформульовані дисертантом наприкінці дисертаційної 

роботи структуровано у повній відповідності до основних завдань 

дослідження та конкретного змісту дисертаційної роботи в цілому.  

Список використаних джерел сповна презентує стан розробленості 

проблеми дослідження в теорії і методиці навчання (астрономії). 

Основні результати дослідження висвітлено на 215 сторінці, у тому 

числі: основний текст – 185 сторінок; список використаних джерел – 23 



 
 

сторінки (208 найменувань). Робота містить 8 таблиць і 81 рисунок. 

Результати дослідження обговорювалися на різного рівня 

конференціях.  Вони  висвітлені   в  у 12 наукових працях, з них: 6 статей у 

виданнях, зареєстрованих ВАК України як фахові  з педагогічних наук, з яких 

5 одноосібні; 2 одноосібні статті у закордонних наукових періодичних 

фахових виданнях; 4 публікації у збірниках матеріалів конференцій, з яких 3 

одноосібні. Отже, результати дослідження можна вважати як такі, що є 

достатньо повно апробованими. 

Автореферат дисертації достатньо повно презентує зміст і структуру 

дисертаційної роботи  

Дисертаційне дослідження Кузьминського О. В. має й певні недоліки 

та упущення: 

1. Назва теми дисертаційної роботи «Формування астрономічних знань 

учнів основної та старшої школи з використанням електронних освітніх 

ресурсів» наштовхує на думку щодо дослідження методичних особливостей 

формування астрономічних понять у, відповідно, основній та старшій школі. 

Такий підхід є логічним й з огляду, на те, що в основній школі названий 

процес формування відбувається за умов інтегрування астрономічних знань в 

зміст навчання інших навчальних предметів  (природознавства – 5 клас, 

географія – 6 клас, фізика 7 – 9 класи і ін.), а в старшій школі (11 клас) – 

відбувається систематичне вивчення учнями окремого навчального курсу 

астрономії.  

Натомість такого розділення в тексті самої дисертаційної роботи не 

реалізовано. Проте в контексті концептуальних основ Державного стандарту 

освіти, та з огляду на великий інтегративний потенціал сучасних електронних 

освітніх ресурсів, - диференційований підхід до формування астрономічних 

знань на пропедевтичному етапі (1 – 10 класи) і на етапі систематичного 

вивчення астрономії був би надзвичайно корисним, як в науково-

теоретичному, так й у власне методичному (практичному) контекстах. 

2. В другому розділі дисертаційної роботи «Методика формування 

астрономічних знань учнів основної та старшої школи з використанням 

електронних освітніх ресурсів» варто було б виокремити й означити власне 



 
 

методичні підходи, які фактично зреалізовано в процесі дослідження й досить 

змістовно представлено в її тексті.  

3. Дисертант досить коректно обґрунтовує кожне з використаних ним 

понять, зокрема чітко визначає їх суть. Однак, є й окремі виключення з цього. 

Наприклад, це стосується термінів: «колекція електронних освітніх ресурсів» 

(автореферат, с. 1),  «галерею відео» ( там само, с. 7). На с. 192 

необґрунтованим є термін «темпи формування понять». 

4. Подекуди в дисертаційній роботі є судження, які можна було б означити 

більш коректно, наприклад:  

 на с. 17 на наш погляд треба використати термін не «російською 

мовою», а словосполучення «не державною (російською) мовою»; 

  назву п. 2.1 варто було скоректувати вказавши на «безперервність» 

формування астрономічних знань (і далі по тексту); 

 на с. 26, і с. 89 варто було б більш чітко окреслити авторство 

пропонованих схем; 

 на с. 80 термін «змістовна частина» не коректний; тут  йдеться про 

«змістову частину»; 

 на с. 171  використано вираз «брало участь» замість «взяли участь»;  

 на с. 192 стверджується про «пропедевтичні курси астрономії (навчальні 

предмети «Я у Світі», «Природознавство», «Географія», «Фізика»)». Цілком 

очевидно, що, наприклад «Фізика» не є пропедевтичним курсом астрономії.   

5.  В роботі дисертант використовує терміни на кшталт «пояснюючий» 

(с. 67), «розвиваюча» (с. 136), констатуючий (с. 166 та інші). Проте 

дієприкметників такого роду  в сучасній українській мові не існує.  

6. У списку використаних джерел (п. 190) є робота Усової А. В. (1986 р.). 

Натомість, цієї дещо «застарілої» (хоч і досить важливої в контексті історії 

становлення сучасної теорії і практики формування наукових понять), варто 

було б вказати на відповідні за змістом літературні праці видані значно 

пізніше (наприклад, це відповідна монографія академіка НАПН України О. І. 

Ляшенко та інші наукові праці, у тому числі й праці українських авторів).  

В цілому, дисертаційне дослідження Кузьминського Олександра 

Володимировича на тему «Формування астрономічних знань учнів основної  



 
 

 


