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Три шляхи ведуть до знань: 

шлях наслідування – найлегший, 

шлях роздумів – найскладніший 

і шлях дослідження – найцікавіший. 

 

У сучасних умовах розвитку суспільства перед школою особливо гостро 

постає проблема підготовки не «носіїв знань», а активних, мислячих особистостей, 

які здатні не лише орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов, але й 

змінювати їх, пізнавати оточуючий світ та впливати на нього. Саме тому 

першочерговим завданням, що постає перед учителем, є озброєння учнів системою 

умінь і навичок. У навчанні фізики провідну роль відіграють експериментальні 

вміння. Це обумовлено тим, що фізика — експериментальна наука. Усі її висновки і 

досягнення спираються на правильно поставлений експеримент, спостереження і 

вимірювання. Тому одним з головних завдань курсу є формування і розвиток в учнів 

експериментальних умінь і дослідницьких навичок.  

          Навчання учнів відповідно до потреб інформаційного суспільства вимагає 

широкого запровадження у навчальний процес сучасних педагогічних й 

інформаційно-комунікаційних технологій, застосування яких сприятиме 

інтенсифікації процесу навчання, підвищенню навчально-пізнавальної активності 

учнів, формуванню інформаційної культури і суттєвому поліпшенню їхньої 

підготовки. Експеримент є основою фізичної освіти і на нього не може не вплинути 

процес інформатизації освіти. Аналіз літературних джерел і практики використання 

комп’ютерних засобів показує, що нині впровадження у процес навчання 

інформаційних технологій, зокрема побудованих на використанні новітніх 

комп’ютерних засобів, є актуальною проблемою, яка потребує суттєвого науково-

теоретичного й експериментально-методичного обґрунтування. 

У зв’язку з цим я розумію, що в загальноосвітній школі назріла гостра 

необхідність в адаптації вчителів до нових умов роботи та досить актуальним є 

застосування цифрових технологій в експериментальній і дослідницькій діяльності 



 

учнів. Інтеграція реального фізичного експерименту і сучасних технологій, 

моделюючих фізичні явища і процеси, сприяє активізації в учнів прагнення до 

дослідницької діяльності і формуванню їх предметної компетентності. Саме тому 

проблема над якою я працюю – «Розвиток дослідницької та експериментальної 

діяльності учнів під час уроків фізики на основі сучасної цифрової техніки». 

Основні завдання, які я ставлю: удосконалення науково-методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу з фізики; підвищення ефективності 

уроків, інтенсифікація навчання за рахунок використання цифрової техніки; пошук 

оптимальних форм і методів інтегрування реального і віртуального експериментів, 

що сприятимуть наочності й доступності сприйняття матеріалу; формування 

експериментальних та дослідницьких умінь учнів під час вивчення фізики; 

залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на 

самостійні узагальнення та висновки; розвиток критичного мислення, творчих 

здібностей учнів; розвиток особистості учня та його адаптація у світовому 

інформаційному просторі; формування інформаційної культури учнів, забезпечення 

їх інформаційних потреб. 

Для того, щоб учні могли якісно оволодіти основами фізичного 

експерименту, необхідно спланувати роботу вчителя та створити систему завдань, 

виконання яких передбачало б формування експериментальних умінь. Для 

успішного формування експериментальних умінь під час уроків фізики я 

використовую експериментальні задачі, експериментальні завдання творчого та 

дослідницького характеру. Метою експериментальних задач є формування в учнів 

важливої психологічної установки: знання потрібні для того, щоб їх застосовувати 

на практиці. Експериментальні задачі навчають учнів ставити мету експерименту, 

планувати хід виконання і виконувати експеримент, робити відповідні висновки. 

Використання реального або віртуального фізичного експериментів безумовно 

активізують пізнавальну діяльність учнів, позаяк лише їх поєднання приносить 

бажаний результат під час навчання фізики. Використання віртуальних моделей у 

навчальній діяльності пов’язане з розв’язанням двох основних завдань: 

цілеспрямоване формування в учнів уміння самостійно проектувати у віртуальному 



 

середовищі найпростіші моделі фізичних об’єктів. Саме тому під час уроків фізики я 

використовую прикладне програмне забезпечення «Фізика,7 клас», «Фізика,8 клас», 

«Віртуальні фізичні лабораторії» для 7 та 8 класів виробництва товариства «Нова 

школа». Також використовую продукт «Квазар-мікро» ППЗ «Бібліотека 

електронних наочностей» 7-9 класи, 10-11 класи, "Віртуальну фізичну лабораторію 

Фізика 10-11", віртуальну фізичну лабораторію «Архімед», інтерактивний проект 

Phet-моделювання Університету Колорадо (Phet) (https://phet.colorado.edu/uk/), в 

якому розміщено  велику кількість безкоштовних, цікавих, інтерактивних, науково- 

обґрунтованих комп’ютерних моделей для предметів природничо-математичного 

циклу. ППЗ містять багато ілюстрацій, прикладів, фотографій, відеороликів, 

анімаційних ілюстрацій віртуального досліду. ППЗ, коли це можливо, використовую 

в комплексі з реальними дослідами. 

Підволочиська гімназія ім. І. Франка була учасником національного 

пілотного проекту «Відкритий світ». В гімназії обладнаний кабінет інтерактивних 

технологій, в якому з використанням інтерактивної дошки я проводив уроки в 7 

класі, які створені в спеціальній програмі Smart Notebook. В рамках проекту я став 

номінантом загальнонаціонального конкурсу зі створення електронних освітніх 

ресурсів у номінації «Фізика, 7 клас».  

Найкращим варіантом є проведення комп’ютеризованого реального 

фізичного експерименту. Кабінет фізики обладнаний 18 сучасними цифровими 

лабораторіями «Архімед». В основі даної цифрової лабораторії – спеціальний 

комп’ютер Nova 5000 та набір із 10 фізичних датчиків. Цифрова лабораторія  

використовується під час проведення фронтальних експериментів та демонстрацій, 

під час проведення лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму, в науково-

дослідницьких проектах («Моделювання парникового ефекту», «Залежність 

показника ph мінеральних та підсолоджених вод від температури та терміну 

споживання»), екологічних проектах («Дослідження шумового забруднення 

залізничного транспорту», «Визначення рівня шуму та освітленості в гімназії»). 

Використовуючи цифрову лабораторію, учні  виконують більшість лабораторних 

робіт та робіт фізичного практикуму, зокрема в 9 класі під час вивчення розділів 

https://phet.colorado.edu/uk/


 

«Магнітні явища», «Механічні та електромагнітні хвилі», «Рух і взаємодія. Закони 

збереження», в 10 класі – розділів «Кінематика», «Динаміка», «Властивості газів, 

рідин, твердих тіл»,  в 11 класі – розділів «Електромагнітна індукція», «Механічні 

коливання і хвилі», «Електромагнітні коливання». Використання цифрових 

лабораторій значно підвищує наочність як в ході самої роботи так і при обробці 

результатів. Обладнання лабораторії універсальне, дозволяє проводити вимірювання 

в польових умовах, економить час учнів та вчителя, спонукає учнів до творчості, 

сприяє підвищенню інтересу до вивчення фізики. 

Урок фізики немислимий без створення атмосфери зацікавленості. І я прагну 

досягти цього на своїх уроках за допомогою різних методів та прийомів. Зокрема під 

час формування фізичних понять використовую такі типи завдань: завдання на 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків; на складання узагальнюючих схем, 

таблиць, графіків, опорних конспектів; на побудову «дерева» певного поняття. Під 

час фізичного експерименту: завдання на експериментальне підтвердження 

теоретичних положень; на постановку проблемних ситуацій і розв’язання їх за 

допомогою експерименту; на розв’язування експериментальних задач. Для 

створення позитивного мікроклімату в класі використовую такі прийоми: «Ми – 

сила», «Зараження», «Повернення змісту», «Довіра». Також використовую прийоми 

інтерактивного навчання: «Акваріум», «Мозковий штурм», «Мікрофон», 

«Дискусія», «Метод групового дослідження». На уроках фізики та астрономії 

створюю ігрові ситуації: « Фізичний пінг-понг», «Кросворд», «Ланцюжок», «Вилучи 

зайве», «Знайди помилку», «Сенкан», «Науково-дослідницька лабораторія», 

«Хорове розв’язування задач». Також практикую взаємоопитування,взаємоперевірку 

письмових відповідей, метод навчального турніру. Перевірку знань учнів поряд із 

традиційними методами часто проводжу, використовуючи комп’ютерні тестові 

програми, наприклад програму My Test Student, тести ППЗ. 

Комп'ютеризація фізичного експерименту не лише розширює можливості 

експерименту як виду наочності і джерела знань, але й підвищує зацікавленість 

учнів до процесу пізнання, що забезпечує значне поліпшення ефективності навчання 

фізики, розширює рамки обізнаності учнів з досліджуваним фізичним явищем, 



 

формує навички лабораторних вимірювань і надає їм упевненості у використанні 

сучасних експериментальних методів, ознайомлює з передовими способами 

пізнання, видами контролю за технологічними процесами на виробництві, дає змогу 

по-новому підійти до робіт шкільного фізичного експерименту. 

Будь-якому суспільству потрібні обдаровані люди, і завдання суспільства 

полягає в тому, щоб побачити та розвинути здібності кожного. Одним із 

найважливіших завдань школи, на мою думку, є підтримати дитину та розвинути ці 

здібності, підготувати ґрунт для  їх реалізації. З моєї ініціативи з 2012 року в гімназії 

відкрито секцію фізики Підволочиської філії Тернопільського відділення МАН 

України. Як керівник секції я багато уваги приділяю науково-дослідницькій роботі 

під час навчальних занять різного типу. Також активно співпрацюю з лабораторією 

МанЛаб – лабораторним комплексом Національного центру «Мала академія наук 

України», з кафедрою фізики Тернопільського національного технічного  

університету імені Івана Пулюя.   

Гімназисти, яких я навчаю , постійно є переможцями та призерами ІІ етапу і 

учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з фізики та астрономії. У 2011 та 2012 

роках учні гімназії були лауреатами IV та V Всеукраїнської виставки-фестивалю 

«Обдаровані діти України». Гімназисти є переможцями ІІ етапу і учасниками ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, активними учасниками всеукраїнського фізичного 

конкурсу «Левеня». 

Як на уроках фізики так і в позаурочній діяльності я намагаюсь формувати 

активного члена суспільства, який не буде боятися впроваджувати свої ідеї у життя. 

Допомагаю учню розкритися, проявити свої таланти, тим самим реалізувати свій 

потенціал, допомагаю визначитись із майбутньою професією. Таким чином моя 

робота направлена на створення нового суспільства, куди увійдуть активні 

професіонали, які будуть використовувати свої здібності на благо людства. 

Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, 

треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє!  


