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НА УРОКАХ ФIЗИКИ

Стаття розкриває поняття проблемно-модульного навчання, його особливостi та компо-
ненти, в нiй показана можливiсть використання даної технологiї на уроках фiзики при
розвитку елементiв критичного мислення учнiв.
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Вступ
В наш час педагогiка з науки про виховання, освiту та навчання людини

повинна стати наукою про управлiння розвитком творчої iндивiдуальностi в
цiлiсному педагогiчному процесi, а вивчення шкiльних предметiв реалiзоване,
ґрунтуючись на принципi єдностi навчання, виховання та розвитку.

Неабияку роль у досягненнi цiєї мети вiдiграють такi дидакти як
М.А.Алексюк, В.В.Гузєєв, М.А.Чошанов, М.I.Махмутов, А.В.Фурман та iн-
шi, дослiдження яких вийшли на новий виток розвитку методичної думки, а
саме проблемне навчання вони зв’язують з принципово новою технологiєю.

Хоча означена тематика активно розглядається у психолого-педагогiчнiй
та методичнiй лiтературi, на практицi у загальноосвiтнiй школi великої уваги
вона не отримала. Мiж тим, актуальнiсть її сучасних форм, способiв i методiв
навчання визначається увагою до дiяльностi учнiв, що враховує їх iндивiду-
альнi особливостi, забезпечує iндивiдуальний темп просування за програмою.
Викладене обумовлює актуальнiсть для подальшої розробки та впроваджен-
ня у шкiльному навчальному процесi.

Ми вважаємо, що в результатi використання трьох провiдних факторiв:
«стиснення», модульностi та проблемностi i побудови на цiй основi проблемно-
модульного технологiї, з’являється можливiсть пiдвищити результативнiсть
процесу навчання фiзики. Застосування технологiї проблемно-модульного на-
вчання надасть можливостi забезпечення iндивiдуального темпу просування
за програмою «слабкому, середньому та сильному учням», а упровадження
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проблемно-модульної технологiї у процес навчання фiзики забезпечить бiльш
широкi можливостi для розвитку критичного мислення учнiв.

Основна частина
Основи проблемно-модульного навчання в Українi для загальноосвiтньої

школи розробленi пiд керiвництвом А. В. Фурмана.
За його ствердженням, проблемно-модульна технологiя передбачає наяв-

нiсть пакету програм для iндивiдуального навчання, що забезпечує навчальнi
досягнення учня з певним рiвнем попередньої пiдготовки. Воно здiйснюється
за окремими функцiональними вузлами вiдображеними у змiстi, органiзацiй-
них формах i методах — модулях, призначення яких — досягнення конкре-
тних педагогiчних цiлей. [1]

Складовою проблемно-модульного навчання є навчальний модуль, визна-
чення якого дидакти дають по-рiзному. Наприклад, за Фурманом: це вiдносно
самостiйна, цiлiсна частина реальної розвивальної взаємодiї педагога з учня-
ми, яка характеризується завершеною сукупнiстю взаємозалежних навчаль-
них, виховних та освiтнiх ритмiв, що оптимiзують психосоцiальний розвиток
кожного на певному вiдрiзку вивчення навчального курсу (роздiл, тема).[2]

Специфiку проблемно-модульного навчання вiдображають наступнi
основнi принципи її побудови:

— системне квантування. Даний принцип забезпечується вiдповiдним
структуруванням навчальної iнформацiї в проблемному модулi;

— проблемнiсть. Даний принцип вiдображає вимоги психолого-
педагогiчної закономiрностi, згiдно з якою введення таких стимулюючих
ланок, як проблемна ситуацiя та практична спрямованiсть, пiдвищує
ефективнiсть засвоєння навчального матерiалу;

— модульнiсть. Принцип модульностi визначає динамiчнiсть i мобiльнiсть
функцiонування системи. [3]

Складовою частиною будь-якого модуля в проблемно-модульному навчан-
нi є проблемна ситуацiя.

А.М.Матюшкин характеризує проблемну ситуацiю як «особливий вид ро-
зумової взаємодiї об’єкта i суб’єкта, що характеризується таким психiчним
станом суб’єкта (учня) при вирiшеннi ним завдань, що вимагає виявлення
(вiдкриття або засвоєння) нових, ранiше суб’єкту невiдомих знань чи спосо-
бiв дiяльностi». [4]

Iнакше кажучи, проблемна ситуацiя — це така ситуацiя, при якiй суб’єкт
хоче вирiшити якiсь важкi для себе задачi, але йому не вистачає даних i вiн
повинен сам їх знаходити.
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В процесi навчання на уроках створюються проблемнi ситуацiї, що дають
змогу активiзувати процес мислення учнiв. М.I. Махмутов вказує наступнi
способи створення проблемних ситуацiй:

— при зiткненнi учнiв з життєвими явищами, фактами;
— при органiзацiї практичної роботи учнiв та формулюваннi гiпотез;
— при спонуканнi учнiв до аналiзу життєвих явищ, якi приводять їх в зiт-

кнення з колишнiми життєвими уявленнями про загальнi явища;
— при спонуканнi учнiв до порiвняння, спiвставлення i протиставлення;
— при спонуканнi учнiв до попереднього узагальнення нових фактiв;
— при дослiдницьких завданнях. [5]

Керувати навчально-пiзнавальною дiяльнiстю в процесi вивчення фiзи-
ки за даною технологiєю допомагає система дидактичних засобiв навчання,
до яких ми вiдносимо постановку мети, планування, вiдбiр завдань репро-
дуктивного та пошуково-творчого характеру, демонстрацiй та фронтальний
експеримент, роботу з навчальною i додатковою лiтературою, рiзнi форми
рейтингового контролю. [6]

Велику роль в побудовi навчально-виховного процесу з означеної
технологiї вiдiграє система занять, яка повинна мiстити такi модулi:
установочно-мотивацiйний, змiстовно-пошуковий, контрольно-смисловий,
адаптивно-перетворювальний, системно-узагальнюючий та контрольно-
рефлексивний. [6]

Ефективне функцiонування проблемно-модульної технологiї може бути
забезпечене тiльки за умови цiлiсностi всiх цих компонентiв навчального мо-
дуля.

У технологiї проблемно-модульного навчання недостатня, на наш погляд,
придiляється увага такому малодослiдженому аспекту, як формування кри-
тичного мислення учнiв.

Критичне мислення є складовим елементом компетентностi учня. Кри-
тичнiсть передбачає вмiння дiяти в умовах вибору i прийняття альтерна-
тивних рiшень, вмiння спростовувати завiдомо неправдивi рiшення, нарештi,
вмiння просто сумнiватися. Формування критичностi у процесi проблемно-
модульного навчання ми вбачаємо, через пiдбiр змiсту, прийомiв навчання,
цiлеспрямоване створення спецiальних ситуацiй i т.д. [5]

При розвитку критичного мислення учень набуває таких вмiнь:
• з’ясування причинно-наслiдкових зв’язкiв, ґрунтовне доведення i розу-

мiння iдей;
• здiйснення вибору та ухвалення комплексних рiшень;
• розумiння взаємозв’язкiв мiж системами;
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• визначення та постановка суттєвих питань для прояснення рiзних пози-
цiй, що дозволяє ухвалювати кращi рiшення;

• оформлення, аналiз та синтез iнформацiї для розв’язання проблем i вiд-
повiдей на запитання.

Умiле, вiдповiдальне мислення дозволяє людинi формулювати надiйнi вi-
рогiднi судження для окреслення, аналiзу й розв’язання проблем за умови їх
систематичного залучення до активного свiдомого виконання розумових дiй.

В нашiй роботi ми проаналiзували теоретичний матерiал з даної теми, на
основi науково-методичної моделi з фiзики побудували навчально-виховний
процес. Для педагогiчного дослiдження ми обрали учнiв 11 кл. загальноос-
вiтньої школи № 30 м. Краматорська.

Перед впровадженням проблемно-модульного навчання ми виконали на-
ступне:

— розробили модульну програму роздiлу «Електродинамiка» (тема «Пос-
тiйний струм»);

— склали календарно-тематичний план роботи, де вказали методи та при-
йоми активiзацiї критичного мислення;

— розробили мiнi-пiдручник, в якому описаний теоретичний матерiал та
особливостi його викладання, а також методи та прийоми роботи;

— створили розгорнутi плани-конспекти вiдповiдно до нашої технологiї до
кожного уроку. При розробцi планiв-конспектiв ми використовували три
групи навчальних елементiв: iнформацiйнi, операцiйно-iнтелектуальнi та
операцiйно-практичнi.

Перед початком дослiдження ми дiагностували рiвень критичного
мислення учнiв в обох групах за допомогою психологiчних методик В.Н. Бу-
зiна, О.М. Воронiна та Г.В. Резапкiної. Його показники виявилися приблизно
на однакових рiвнях (переважно низькому).

 

Рис. 1: Початковий рiвень розвитку критичного мислення
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В однiй групi навчання ми проводили традицiйно, а в iншiй за проблемно-
модульною технологiєю.

Пiд час проведення занять за нашими розробками ми створювали проб-
лемнi ситуацiї, використовували рiзнi методи та прийоми активiзацiї критич-
ного мислення такi як «сенкан», «гронування», «асоцiативний кущ», метод
мозкового штурму i т.д. Всi цi методи направленi на розвиток таких компо-
нентiв критичного мислення, як гнучкостi, вмiння аналiзувати, систематизу-
вати, порiвнювати, робити висновки i т.д.

Пiсля використання проблемно-модульної технологiї навчання, яку ми
направляли на розвиток компонентiв критичного мислення, можна зроби-
ти висновок про те, що та група (друга), яка займалася за технологiєю
проблемно-модульного навчання отримала лiпшi результати (рис.2).

 

Рис. 2: Кiнцевi результати експерименту

Висновки
В результатi експериментального дослiдження було пiдтверджено ефек-

тивнiсть використання проблемно-модульного навчання на уроках фiзики, на
прикладi теми «Постiйний струм» в загальноосвiтнiй школi.

Дана технологiя дозволяє в комплексi вирiшувати всi три завдання нав-
чання: освiтню, виховну, розвиваючу. Вона сприяє формуванню в учнiв не
тiльки системи знань, умiнь i навичок, але i розвивати у школярiв елементи
критичного мислення, її гнучкiсть, сприяє розвитку їх здiбностей до самона-
вчання, самоосвiти.

Отже, ми робимо висновок, що наша гiпотеза отримала своє експеримен-
тальне пiдтвердження.
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