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ПРО ДЕЯКI ОСОБЛИВОСТI НАВЧАННЯ ФIЗИКИ В
КЛАСАХ ГУМАНIТАРНОГО ПРОФIЛЮ
В данiй статтi наведенi деякi особливостi навчання фiзики у класах гуманiтарного профiлю, зокрема: цiлi характернi для цих класiв, iдеї викладання, принципи вiдбору змiсту
навчання, засоби, методи, форми навчання, а також деякi методи психодидактики, якi
характернi для учнiв гуманiтарного профiлю.
Ключовi слова: гуманiтарний профiль, гуманiтарiзацiя, методологiя

Вступ
Введення профiльного навчання в старших класах ЗОШ нинi оцiнюється
як одна з найважливiших iнновацiй сучасної школи; адже профiлiзацiя сприяє профорiєнтацiї та полiпшенню вибору життєвого шляху на професiйнiй
нивi.
У зв’язку з цим виникає потреба перегляду цiлей, мотивiв, змiсту курсу
фiзики, методiв та засобiв його викладання у класах рiзних профiлiв. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує проблема аналiзу означених компонентiв
для класiв гуманiтарного профiлю. Саме в них фiзика не є дисциплiною, що
вивчається учнями з особливою зацiкавленiстю, iнтересом, «необхiдними здiбностями», а отже iз бажаним результатом. Учнiв цих класiв бiльш приваблює
лiтература, мови, iсторiя, музика, малювання i т.п.
Мiж тим науковцi фiзики, дидакти, методисти впевненi, що фiзика, незважаючи на профiль навчання, повинна бути обов’язковим предметом шкiльної
освiти. Фiзика – дисциплiна, що покликана забезпечити розвиток свiтогляду
майбутньої особистостi, вiдповiдного стилю мислення, в тому числi креативного, екологiчної культури, експериментальних умiнь i дослiдницьких навичок. Без цiєї науки людина не зрозумiє основи сучасного виробництва, технiки
i технологiй, методи наукового пiзнання i не буде здатна використовувати набутi знання в побутi, практичнiй та професiйнiй дiяльностi. Метою нашого
дослiдження є систематизацiя та обґрунтування iнформацiї, що стосується
особливостей викладання фiзики у класах гуманiтарного профiлю.
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На сторiнках науково-методичних видань друкуються матерiали, що освiтлюють означену проблему, але вони не узагальненi, не сконцентрованi; рiзнi
автори придiляють увагу окремим питанням, а вчителi-практики надають
розрiзненi рекомендацiї щодо втiлення цих iдей в навчально-виховний процес
ЗОШ. Отже, результатом нашої роботи вбачається розгляд та рекомендацiї
щодо викладання фiзики, а саме:
– аналiз особливостi мотивацiї навчання у класах гуманiтарного профiлю;
– розгляд головних принципiв, iдей та методiв викладання дисциплiни в
означених класах, особливостей застосування деяких психодидактичних технологiй навчання;
– з’ясування змiсту предмету фiзики, вимог до шкiльних пiдручникiв;
– опис результатiв викладання фiзики у класах гуманiтарного профiлю у
ЗОШ № 145 м. Донецька (з урахуванням означених особливостей).

Основна частина
Навчання фiзики, як i iнших предметiв, має загальнi дидактичнi цiлi:
освiтнi, виховнi та розвивальнi. Мiж ними немає чiтких меж нi за змiстом,
нi за методами i засобами їх досягання - вони мають досягатися в єдиному навчально-виховному процесi. [3] Специфiка цiлей навчання фiзики учнiв
класiв рiзного профiлю визначається в тому, якi загальнi цiлi набувають
для них головної значимостi. Для учнiв гуманiтарного класу важливi цiлi
формування уявлення про шляхи та етапи розвитку фiзики у зв’язку з розвитком суспiльства, економiки, культури, фiлософських iдей; формування
фiлософського осмислення наукових iстин; формувати уявлення про фiзику
як про компонент загальнолюдської культури; формування уявлення про те
що, фiзика впливає на суспiльний розвиток i тiсно пов’язана iз суспiльноекономiчними науками.
Уваги потребують i iдеї викладання фiзики. Головними iдеями в класах
гуманiтарного профiлю стають гуманiтаризацiя, гуманiзацiя, диференцiацiя
та iнтеграцiя. Про необхiднiсть гуманiтаризацiї народної освiти наполегливо
говорять в останнiй час, розумiючи її, як повернення школи до проблеми
розвитку особистостi, виховання громадянських якостей, розвиток мислення,
залучення до культурних цiнностей.
Проблема гуманiтаризацiї народної освiти повинна вирiшувати не перерасподiл годин мiж природничими та гуманiтарними предметами на користь
останнiх, а за рахунок пiдсилення гуманiтарної направленостi усiх предметiв
i насамперед, фiзики. Для цього потрiбно перебудувати викладання шкiльного курсу дисциплiни таким чином, щоб виявити та активно використовувати
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її величезний гуманiтарний потенцiал. Для учнiв гуманiтарного профiлю потрiбно проводити iнтеграцiю з iншими предметами, наприклад лiтературою,
мовами, природознавством, бiологiєю i т.п.. Тут важливо пiдкреслити iстотний розвиток iдеї мiжпредметних зв’язкiв, а точнiше iнтеграцiї, – перехiд
вiд погодження викладання фiзики та сумiжних предметiв до дiалектичної
взаємодiї предмета «Фiзика» з iншими навчальними дисциплiнами, причому
не тiльки природничого, але i гуманiтарного циклу.
Велике значення для навчально-пiзнавальної дiяльностi мають мотиви
навчання. Прийнято розрiзняти двi групи мотивiв: 1) пiзнавальнi, пов’язанi зi змiстом навчальної дiяльностi та процесом її виконання; 2) соцiальнi,
пов’язанi iз взаємодiєю учня з iншими людьми.
Наше дослiдження мотивiв учнiв гуманiтарних класiв дозволили зробити висновки про те, що «мотив – як потреба» вивчення фiзики у цих дiтей майже цiлком вiдсутнiй, учнi–гуманiтарiї найчастiше «запрограмованi»
на несприйняття природничо-наукових, непрофiльних предметiв. Не є визначальними для них мотив, пов’язаний iз почуттям вiдповiдальностi, найважливiшим для них є iнтерес. В учнiв гуманiтарних класiв iнтерес викликає
змiст матерiалу, характер розумової дiяльностi; на вiдмiну вiд представникiв
iнших напрямiв для учнiв гуманiтарного профiлю може бути цiкавою рiзноманiтнiсть навчально-пiзнавальної дiяльностi, що ґрунтується на спiвпрацi,
змаганнi, iнтерактивi, успiху, зв’язках з можливою майбутньою дiяльнiстю.
Таким чином, основним мотивом вивчення фiзики в класах гуманiтарного профiлю навчальних закладiв, i це пiдтверджено нашою роботою, є пiзнавальний iнтерес. Пiзнавальний iнтерес є одним iз найдiєвiших мотивiв. [3]
Проаналiзувавши принципи вiдбору змiсту навчання фiзики видiлили
основнi з них для класу з гуманiтарною направленiстю:
• принцип генералiзацiї, який вiдноситься до вiдбору змiсту шкiльного
курсу фiзики та його структуруванню, на основi видiлення стержневих iдей
та об’єднання навколо них навчального матерiалу;
• принцип циклiчностi – угрупування матерiалу навколо фiзичної теорiї,
що дозволяє формувати в учнiв теоретичний спосiб мислення;
• наглядностi та доступностi;
• єдностi змiстової та процесуальної компонент навчання. [4]
Наше ознайомлення з пiдручниками фiзики надрукованi за старими та
новими програмами (авторiв як Гончаренко С.У., Коршак Є.В., Божинова
Ф.Я., Кiрюхiн М.М та iншi) дозволяє констатувати, що пiдручник нового
поколiння для учнiв гуманiтарного профiлю – це пiдручник, який створений на засадах нової фiлософiї освiти, вiн має оновлений трансформований
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змiст, структуру й методичний апарат, розроблений в такий спосiб, аби сприяти особистiсно-орiєнтованому навчанню, придатний для самонавчання, має
зв’язок фiзичних знань з життям людини та суспiльним розвитком. [2]
Щодо методiв навчання у вiдповiдних класах, то вони обов’язково повиннi
бути двостороннiми, що поєднують навчальну дiяльнiсть учителя та навчальну дiяльнiсть школяра. Як вiдомо у вiдповiдностi до видiв евристичної освiтньої дiяльностi вони подiляються на когнiтивнi, креативнi, органiзацiйнодiяльнiснi. Для учнiв гуманiтарного профiлю не менш важливим є iнтерактивний метод навчання, що передбачає органiзацiю комфортних умов навчання та виховання, за якої всi учнi взаємодiють мiж собою i вчителем,
використовуючи моделювання життєвих та професiйних ситуацiй пошуку та
успiху, спiвпереживання, суперечностей, ризику, сумнiву, переконання, задоволення, аналiзу та самооцiнки своїх дiй, спiльне розв’язання проблем. Також
видiлили метод наочностi. [1]
Основною формою навчання фiзики в класах гуманiтарного профiлю
(мiж iншим як i для iнших) є звичайно, – урок, але його можливо рiзноманiтити проводячи:
• уроки – пiзнавально-розважальнi iгри;
• уроки – сценарiї популярних телепередач;
• урок – професiйно-рольової гри;
• уроки-пошуки;
• уроки-драматизацiї та iншi.
В той же час для учнiв гуманiтарних класiв, на наш погляд, важливо проводити екскурсiї, лекцiї та семiнари, iнтегрованi за змiстом з iншими шкiльними предметами, що збагачують пiзнавальний iнтерес до фiзики.
Практика викладання фiзики у класах гуманiтарного профiлю свiдчать,
про те, що поряд з iншими є дiти, якi ще не визначили свiй життєвий шлях,
майбутню професiйну дiяльнiсть; разом з гуманiтарними нахилами вони зацiкавленi сучасною технiкою, виробництвом природними явищами. Для їх
навчання, на наш погляд, будуть корисними рекомендацiї американського
вченого та вчителя С.Вайнбреннера який пропонує використання технологiй,
ефективних у подiбних випадках [1]:
• «перший крок» – виявлення потреби учнiв;
• ущiльнення навчальної програми;
• навчальнi контракти;
• «незалежне» навчання;
• тренiнг творчих здiбностей;
• таксономiя мислення.
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Висновки
Основне призначення означених технологiй – допомогти вчителю у розвитку креативностi учнiв, що мають рiзнi пiзнавальнi iнтереси та мотиви
навчання. [1]
Цiкавим для нашого дослiдження вважаємо досягнення наукового знання,
що займає межу мiж педагогiкою та психологiєю. Це область науки, що пропонує систему впливу на особистiсть, названа «психодидактикою». Для учнiв
гуманiтарного профiлю вона розробила методичнi пiдходи, що сприятимуть
осягненню оптимальних результатiв у навчальному процесi. Ми маємо на увазi iсторико-бiблiографiчний , модельний, системно-логiчний пiдходи, якi стимулюють викладання фiзики у гуманiтарних класах. Обмежений об’єм статтi, не дозволяє нам навести приклади розроблених матерiалiв та проведених
урокiв, якi iлюструють особливостi викладання фiзики у класах гуманiтарного профiлю. Результати, що отриманi нами, пiд час дослiдницької роботи,
пiдтверджують її актуальнiсть та кориснiсть для вчителiв–початкiвцiв.
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