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Remote experiment as a means of conscious learning of the educati-
onal material by senior pupils

The article outlines possible approaches to the use of a remote experiment
during the organization of an educational process in physics at an elementary
school. The given classification of a home remote experiment is based on the
consideration of the purpose of its use. The experiment is disclosed in a new
technological aspect, proved the feasibility of using it as a kind of homework.
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ОРГАНIЗАЦIЯ СВIДОМОГО ПIДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ
ФIЗИКИ У СТАРШIЙ ШКОЛI

Стаття присвячена дослiдженню проблем формування навичок свiдомого навчання в курсi
фiзики старшої школи. Розглянуто можливi прийоми їх вирiшення на сучасному ета-
пi розвитку шкiльної освiти. Зазначений дiяльнiсний пiдхiд до набуття знань формує
впевненiсть особистостi у цiлiсностi та пiзнаваностi науки. Визначенi пiдходи дозволяють
засобами фiзики розвивати в учнiв стiйкi навички до самоосвiти та подальшого навчання
впродовж життя.

Ключовi слова: навчальний процес, фiзичний експеримент, експериментальна за-
дача, дослiд, свiдомiсть, самостiйнiсть, мотивацiя.

Вступ
Вiковi особливостi учнiв старшої школи та вимоги й структура програми

докорiнно змiнюють дидактичнi й методичнi пiдходи до органiзацiї навчаль-
ного процесу. В основi побудови програми з фiзики для старшої школи —
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науковий пiдхiд. Учнi мають навчитися розглядати оточуючий свiт крiзь
призму науки, в тому числi використовуючи її елементи для органiзацiї са-
монавчання.

Переломний у шкiльнiй фiзичнiй освiтi є 10 клас, коли школярi вважають
себе достатньо дорослими i «казка» йде в минуле втрачаючи свою цiннiсть, а
пропедевтичнiсть поступається мiсцем науковостi. Проблемою програми з фi-
зики 10 класу є те, що починається вона iз занадто математизованого роздiлу
«Кiнематика», що значною мiрою послаблює рiвень зацiкавленостi особисто-
стi фiзикою, вiд чого уповiльнюється її активнiсть.

Окрiм того, дехто з учнiв уже визначається з подальшим вибором напрям-
ку освiти, в той час коли iншi - потребують активної допомоги оточуючих (в
тому числi i учителя) для здiйснення такого вибору. Таким чином, рiвень за-
цiкавленостi фiзикою та свiдомий пiдхiд до набуття знань рiзко знижуються,
що стає все бiльшою проблемою з часом.

Тому, метою статтi ставимо встановлення ефективних пiдходiв до моти-
вацiї свiдомого навчання учнiв 10-х класiв загальноосвiтнiх шкiл засобами
фiзики.

Основна частина
Вивчення роздiлiв фiзики «Механiка» та «Молекулярна фiзика i термо-

динамiка», якi розглядаються саме у програмi 10 класу надають значнi мо-
жливостi для широкого використання домашнього фiзичного експерименту у
навчальному процесi. Теми зазначених роздiлiв не вимагають складного обла-
днання для органiзацiї на проведення домашнього експерименту. У такому
випадку експеримент дозволяє пiдтримати зацiкавленiсть, свiдомо встанови-
ти причинно-наслiдковi зв’язки явищ навколишнього свiту i у такий спосiб
значною мiрою сприяти формуванню свiдомого пiдходу особистостi до вивче-
ння фiзики.

Будь-яка активнiсть особистостi забезпечує пiдвищення рiвня оволодiння
навчальним матерiалом, розумiння його практичної значущостi та усвiдом-
лення меж застосування. За таких умов у нагодi стає пiдготовка рефератiв
та презентацiй якi охоплюють iсторичнi вiдомостi та/або сучасне практичне
застосування. Така iнформацiя розширює кругозiр, вiдволiкає вiд «сухої» ма-
тематики, розкриває практичну цiннiсть матерiалу та створює основу для
подальшого розкриття iндивiдуальних схильностей особистостi й органiзацiї
її вiдповiдної професiйної орiєнтацiї.

Домашнiй та додатковий експеримент забезпечують також формування
практичних навичок роботи. Простота обладнання дозволяє в домашнiх умо-
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вах спостерiгати явища, робити необхiднi вимiрювання та у такий спосiб
самостiйно переконуватися у практичнiй потребi математичного апарату. До
того ж, покрокова iнструкцiя (яка може бути надана) забезпечує усвiдомле-
ння загального алгоритму проведення будь-якого наукового експерименту з
будь-якої теми.

Добровiльнiсть вибору додаткового експерименту сприяє пiдвищенню iн-
тересу та мотивацiї оцiнювання самостiйної домашньої практичної дiяльностi.
Якщо учень пiдготував додатковий експеримент, то вiдтворення його в кла-
сi конче необхiдне по-перше — для пiдтримки зацiкавленостi, мотивацiї та
оцiнювання особистостi, по-друге — для зацiкавлення та залучення iнших
школярiв до такої дiяльностi.

Власна iнiцiатива учня в цьому випадку має обов’язково заохочуватися
та за необхiдностi методично пiдтримуватися. Додатковий фiзичний експери-
мент з обраної теми може бути цiлком запозичений iз Internet-ресурсу (при
цьому посилання на ресурс є обов’язковим) або змiнений чи розширений (при
цьому обсяг змiн має бути зазначений при його вiдтвореннi).

Важливим при органiзацiї навчання на основi експерименту є те, що iдея
наступностi має бути реалiзована у межах теми стовiдсотково аби не був
втрачений iнтерес, а також простежуватися на межi тем з метою пiдтвер-
дження практичної значущостi та цiлiсного сприйняття фiзики як науки.
Запропонованi домашнi експерименти мають вiдображати зв’язок мiж со-
бою. А саме: у наступному експериментi - використанi знання, вмiння чи
результати попереднього, або кожний наступний iз експериментiв бути ча-
стиною експериментальної задачi. У такий спосiб пiдтримується впевненiсть
школяра-дослiдника у практичнiй доцiльностi окремих виконуваних дiй, як
елементiв навчальної дiяльностi та комплексного пiдходу до отримання освi-
ти в цiлому.

З огляду на проблему, що дослiджується, окремо вважаємо за доцiльне
акцентувати увагу на експериментальних задачах. Вони одночасно вiдобра-
жають рiвень сформованостi знань, вмiнь та навичок, ступiнь готовностi
особистостi до самостiйних практичних дiй, здатнiсть до взаємодiї з iншими
учасниками навчального процесу i, безумовно, рiвень сформованостi свiдо-
мого пiдходу дотримання освiти.

Експериментальнi задачi можуть проводитися як на уроцi так i в домаш-
нiх умовах. За кiлькiстю дослiдницьких етапiв експериментальнi задачi мо-
жуть бути однокомпонентними або багатокомпонентними. З метою поєднання
дiяльностi учня на уроцi та дома: бiльш складнi етапи (дослiди) мають вико-
нуватися в класi, а для домашнього виконання мають залишитися простiшi.
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Особливої уваги заслуговують експериментальнi задачi, що складаються iз
череди взаємопов’язаних експериментiв, виконання яких передбачає отрима-
ння конкретного практичного результату. Цiннiсть такої задачi полягає ще й
у тому, що учнi знайомляться iз реальними практичними результатами вико-
нання експерименту.

Органiзоване у такий спосiб навчання створює пiдстави для реалiзацiї
наступностi навчання, що в свою чергу забезпечує усвiдомлення єдностi i
послiдовностi знань та їх практичну значущiсть.

Перевагою експерименту у роздiлi «Кiнематика» є те, що надпросте обла-
днання, якого зазвичай вiн вимагає, в домашнiх умовах замiнюється на пiд-
ручнi пристрої i дозволяє у такий спосiб вiдтворити (переробити, повторити)
та виконати заплановане експериментальне завдання.

Роздiл «Динамiка» є бiльш цiкавим незважаючи на математизованiсть
«Механiки» в цiлому. Аналiз програми дозволяє стверджувати, що експери-
мент з динамiки є бiльш широкий, чисельний та цiкавий, тому принципово
важливо забезпечити його єднiсть iз попереднiми знаннями учнiв. Так напри-
клад, при вивченнi «Динамiки» у задачах доцiльно на практицi показати як
додаються сили та результат дiї кiлькох сил спiвпадає з результатом дiї ре-
зультуючої сили. Для цього кiлька учнiв докладають сили, що вимiрюються
динамометрами, у рiзних напрямках, а у iншому випадку докладають лише
одну (результуючу) силу та переконуються у рiвностi результату. У бiльш
складному випадку етапом вирiшення експериментальної задачi з динамiки є
виконання експерименту з кiнематики. Таким чином забезпечується не лише
повторення вивченого ранiше матерiалу, але, що важливiше, усвiдомлення
реальностi практичного застосування набутих ранiше знань.

Завданням пiдвищеної складностi для учнiв може бути творче завдан-
ня iз самостiйного складання експериментальної задачi на основi життєвого
досвiду та її вирiшення. Наприклад, за темами 10 класу можна запропонува-
ти такi напрямки iндивiдуальних експериментальних задач для домашнього
використання:

1. Визначення залежностi сили тертя ковзання вiд рiзних характеристик.
2. Визначення залежностi коефiцiєнта поверхневого натягу рiдин вiд рiзних

характеристик.
3. Визначення сили натягу пiдвiсу (перевантаження) пiд час руху по колу

у вертикальнiй площинi.
4. Дослiдження залежностi перiоду коливань математичного маятника вiд

рiзних характеристик.
5. Визначення центрiв тяжiння пласких тiл рiзної форми.
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6. Дослiдження пружних властивостей речовини — перевiрка кривої наван-
таження.

7. Дослiдження швидкостi спливання зануреного тiла.
8. Визначення / порiвняння коефiцiєнтiв лiнiйного розширення твердих тiл.
9. Визначення та порiвняння коефiцiєнтiв об’ємного розширення рiдин.

10. Визначення / порiвняння швидкостi поширення тепла у твердому тiлi
(теплопровiдностi речовини).

Заслуговує на увагу iнтегроване завдання «фiзика – iнформатика»: ство-
рення комплексної комп’ютерної програми (наприклад, в Eхсel) для обчисле-
ння середньої швидкостi руху тiла. Така програма має передбачати наявнiсть
введення рiзних даних (швидкiсть, час, шлях) на рiзних дiлянках траєкто-
рiї. У такий спосiб вчитель зацiкавлює учнiв, яких приваблює обчислювальна
технiка, як подальший професiйний напрямок; переконує практичнiсть та до-
цiльнiсть створення аналогiчних «помiчникiв». Окрiм того, така програма
шляхом багаторазового використання дозволить учням переконатися у єди-
нiй правильнiй формулi для обчислення середньої швидкостi Vсер = Sвесь/tвсе ,
яка нажаль зазвичай не дуже здається зручною для учнiв, а також дове-
де хибнiсть обчислення середньої швидкостi як середнього арифметичного
швидкостей на рiзних дiлянках шляху.

Висновки
Пiдводячи пiдсумки слiд зазначити що фiзичний експеримент усiх видiв

на всiх етапах навчання можна вважати головним iнструментом у свiдомо-
му формуваннi практичних навичок та осмисленого пiдходу особистостi до
отримання освiти в цiлому.

Особливостi програми фiзики старшої школи в цiлому та 10 класу зокрема
дають пiдстави стверджувати, що пiдтримка та стимулювання вмотивова-
ної самоосвiтньої дiяльностi школярiв має посiдати одне з основних мiсць
у навчальному процесi. За таких умов значною мiрою зростає важливiсть
використання експериментальних задач та їх елементiв для усвiдомлення осо-
бистiстю практичного призначення вивченого матерiалу, його поглиблення та
набуття свiдомих навичок подальшої самомотивацiї та самоосвiти.

Перспективи подальших розвiдок вбачаємо у розробцi дидактичних мате-
рiалiв для органiзацiї вивчення фiзики 10 класу на експериментальнiй основi
та методичних рекомендацiй щодо такої органiзацiї навчання.
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Organization of a conscious approach to the study of physics in high
school

The article is devoted to research of problems of formation of skills of conscious
learning in the course of physics of high school. Possible methods of their solution
at the present stage of school education development are considered. This activity
approach to the acquisition of knowledge forms the confidence of the individual
in the integrity and knowledge of science. The identified approaches allow physics
to develop students with sustainable skills for self-education and further lifelong
learning.
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