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ДОСЛIДНИЦЬКI ЛАНЦЮЖКИ В КУРСI ОПТИКИ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена дослiдженню проблеми використання навчальних дослiдницьких лан-
цюжкiв при вивченнi курсу «Оптики» у старшiй школi. Розглянуто можливостi пiд-
вищення рiвня зацiкавленостi учнiв, значної економiї навчального часу та поступового
переходу вивчення фiзики на експериментальнiй основi. Наведено можливi класифiкацiї
дослiдницьких ланцюжкiв залежно вiд мети їх використання. Обґрунтовано доцiльнiсть
використання домашнього експерименту для забезпечення формування стiйкої уяви про
практичнiсть матерiалу, що вивчається.

Ключовi слова: навчальний процес, спостереження, дослiд, експериментальна за-
дача, дiяльнiсний пiдхiд.

Вступ
Досвiд роботи свiдчить про те, що «Оптика» пiддається вивченню школя-

рами досить складно незважаючи на її яскравiсть та кольоровiсть. Тому, ви-
кладачi зайвий раз переконуються, що «Свiтло — найтемнiша тема фiзики».
Обумовлений такий результат її щiльним поєднанням з рiзними роздiлами
математики та необхiднiстю абстрактного мислення. Виходячи iз цього, для
уникнення зазначеної проблеми, є необхiднiсть знайти методи та прийоми
вивчення «Оптики» засобами конкретного, предметного мислення.

Тому, за мету ставимо розгляд дослiдницьких ланцюжкiв в аспектi ефе-
ктивностi вивчення школярами свiтлових явищ, наведення систем послiдов-
них домашнiх експериментiв з «Оптики» та визначення практичної доцiль-
ностi такого пiдходу до органiзацiї вивчення фiзики школярами.

Основна частина
Розвиток дослiдницьких навичок школярiв виступає фундаментом фор-

мування в учнiв логiчно-практичного мислення. Дiяльнiсний пiдхiд, що ле-
жить в його основi, забезпечує наочнiсть навчання та самоосвiти.
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У широкому сенсi, дослiдницький ланцюжок являє собою логiчно завер-
шену послiдовнiсть дослiдiв з фiзики, що складається iз:

• попереднiх спостережень та нескладних мотивацiйних дослiдiв iз чiткою
iнструкцiєю та зрозумiлi для виконання.

• демонстрацiйних дослiдiв зi спецiальним обладнанням, що вiдтворюють
етап наукового вiдкриття, надають можливiсть практичної перевiрки те-
оретичних фiзичних знань.

• додаткового експерименту для зацiкавлення, розширення кругозору, де-
монстрацiя практичної значущостi навчального матерiалу.

• домашнього експерименту з вiдтворення вивченого матерiалу (для акту-
алiзацiї вивченого на уроцi), експериментальних задач та дослiдницьких
ланцюжкiв у вузькому сенсi слова.

Дослiдницький ланцюжок (у вузькому сенсi) являє собою чiтко визначе-
ну послiдовнiсть виконуваних експериментiв, що призводить до встановлення
фiзичних закономiрностей чи законiв, виявлення спiльних чи вiдмiнних хара-
ктерних ознак явищ або логiчного зв’язку мiж темами, що вивчаються. Вiн є
логiчно завершеним та обмеженим у часi. Експерименти, що його складають
є максимально наближеними за змiстом.

Дослiдницький ланцюжок може бути:
за кiлькiстю учасникiв:

• iндивiдуальний — виконується самостiйно окремим учнем;
• груповий — пропонується для групи учнiв, кожний учасник при цьому

виконує один iз експериментiв, що виступає складовим елементом дослi-
дницького ланцюжка;

• колективний — виконуються всiма учнями в класi (окремий дослiд ви-
конується рiзними учнями та згодом поєднується вiдповiдними пояснен-
нями);

за тривалiстю виконання:

• короткочаснi — обмеженi темою (уроку), або кiлькома темами,
• довготривалi — охоплюють один або кiлька роздiлiв,
• незалежний — виступає окремим варiантом: можуть бути попереднi неза-

лежнi дослiди, що лише в процесi вивчення теми поєднаються у логiчний
дослiдницький ланцюжок.

Окремо наголосимо на використаннi контрольного дослiдницького лан-
цюжка. Вiн може бути:
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• Теоретичний — є кiлька описаних дослiдiв, якi учень має поставити у
певнiй послiдовностi, обґрунтовуючи свiй вибiр теоретичними знаннями
з теми або учень робить опис експериментiв, що складатимуть зазначе-
ний в умовi ланцюжок.

Наприклад : як змiнюється зона видностi у дзеркалi iз змiною радiуса
кривизни дзеркальної поверхнi? (при цьому є кiлька зображень предметiв
у межах зони видностi або словесний опис спостережень у рiзних дзеркалах).
Учень, аналiзуючи надану iнформацiю, розташовує її в певнiй послiдовностi
i робить висновок. У iншому випадку, вiн сам описує послiдовнiсть викону-
ваних дiй та очiкуваний результат, аргументуючи його знаннями з фiзики та
математики.

• Практичний — учень особисто виконує череду знайомих поодинцi екс-
периментiв з метою досягнення поставленої у завданнi мети (встановити
. . . , дослiдити . . . , визначити . . . ).

Наприклад : визначити оптичну силу системи лiнз. Учень добирає вiдпо-
вiдне обладнання, проводить необхiднi дiї та розрахунки, визначає фокуснi
вiдстанi кожної з обраних лiнз та їх системи.

• Комбiнований — учень поєднує теоретичнi розрахунки та практичнi
дослiди.

Наприклад : визначити оптичну силу системи лiнз. Учень здiйснює тео-
ретичний розрахунок формули для визначення оптичної сили системи лiнз,
добирає вiдповiдне обладнання, проводить необхiднi дослiди та розрахунки
(визначає фокуснi вiдстанi кожної з обраних лiнз та їх системи), проводить
перевiрку теоретичної формули на достовiрнiсть, робить вiдповiдний висно-
вок.

Дослiдницькi ланцюжки з «Оптики» дуже схожi на експериментальнi за-
дачi. Визначити чiткi межу мiж ними неможливо. Головною вiдмiннiстю є те,
що експериментальна задача завжди передбачає виконання обмеженої кiль-
костi експериментiв для отримання кiнцевого результату, а дослiдницький
ланцюжок може виступати прийомом, який пов’язує теми що вивчаються та у
такий спосiб мотивувати учнiв до подальшої дiяльностi. На основi вище зазна-
ченого доходимо висновку, що при вивченнi «Оптики» зi старшокласниками
можна запропонувати кiлька варiантiв логiчно завершених та методично об-
ґрунтованих навчальних дослiдницьких ланцюжкiв.

При вивченнi прямолiнiйного поширення свiтла можна запропону-
вати таку послiдовнiсть домашнiх експериментiв:

• провести якiсний аналiз змiни розмiрiв власної тiнi залежно вiд часу
доби,
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• дослiдити, як має рухатися людина вiдносно плаского дзеркала, щоб вiд-
стань мiж нею та її зображенням залишалася незмiнною,

• переконатися у iснуваннi або вiдсутностi зображення людини у дзеркалi,
якщо сама людина не бачить себе у дзеркалi,

• дослiдити як змiниться зображення люстри у дзеркалi якщо закрити
його половину,

• дослiдити як змiниться зона видностi люстри у дзеркалi якщо закрити
його половину,

• визначити якi друкованi лiтери не змiнюються при вiдображеннi у дзер-
калi, встановити спiльнi їх характеристики та довести, що вiдповiдь є
однозначною або неоднозначною,

• з’ясувати в якому випадку зображення предмета не вiдрiзняється вiд
предмета,

• дослiдити в якому випадку при дзеркальному вiдображеннi лiве та праве
не мiняються мiсцями в той час, коли верх i низ мiняються,

• провести моделювання спостережуваного явища та довести правильнiсть
чи хибнiсть висновкiв, зроблених при виконаннi попереднього завдання,

• встановити залежнiсть розмiрiв тiнi та пiвтiнi залежно вiд розмiру освi-
тлювача,

• встановити залежнiсть розмiрiв тiнi та пiвтiнi залежно вiд вiдстанi освi-
тлювача до предмета.

При вивченнi законiв вiдбивання свiтла вiд дзеркал:

• встановлення зон видностi та/або кута бачення i їх накладання,
• розширення i звужування зони видностi та/або кута бачення i їх пра-

ктичне значення,
• пошуки максимальної зони видностi та/або кута бачення залежно вiд

положення дзеркала (точки розташування та кута повороту вiдносно
вертикальної чи горизонтальної осi),

• визначення кiлькостi зображень, що дають кiлька пласких дзеркал, за-
лежно вiд кута їх вiдносного розташування,

• визначення мiнiмального розмiру плаского дзеркала у якому людина мо-
же бачити себе у повний зрiст,

• перевiрка твердження «вночi калюжi виглядають свiтлими плямами на
темному фонi», «вдень вiкна будинкiв ззовнi здаються темними». Чи є
вiдповiдь однозначною?

• перевiрка, що перед вами фотографiя вулицi, а не її дзеркальне вiдобра-
ження.
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При вивченнi дисперсiї свiтла та основних складових кольорiв свiтла:
• довести, що людина бачить у вiдбитому свiтлi,
• дослiдити змiшування кольорiв та можливостi отримання заданого ко-

льору,
• дослiдити кольоровi надписи на кольоровому фонi при освiтленнi моно-

хроматичним свiтлом.

Наведена у прикладах система дослiдiв може виступати дослiдницьким
ланцюжком для домашнього виконання (це значною мiрою економить час
уроку). В той же час окремi його етапи можуть бути визначенi як самостiйний
дослiдницький ланцюжок.

Творчi завдання також можуть являти собою дослiдницькi ланцюжки.
Так, наприклад, завдання на дослiдження руху Землi та Мiсяця навколо
Сонця i встановлення моментiв вiдсутностi тiнi або пiвтiнi небесних тiл зале-
жно вiд їх взаємного розташування вимагає використання знань з астрономiї,
вмiнь якiсного проведення спостережень та навичок пошуку i теоретичної
обробки iнформацiї розмiщеної в Internet-ресурсах. Такi завдання можуть
бути iндивiдуальними та довготривалими у виконаннi.

Висновки
Пiдводячи пiдсумки слiд зазначити, що дослiдницький ланцюжок як ме-

тод навчання повнiстю себе виправдовує з методичної та дидактичної точок
зору. Опанування та використання його у навчальному процесi допоможе вчи-
телю значно пiдвищити активнiсть школярiв та згодом органiзувати вивчення
фiзики на основi експериментального пiдходу. Варто зазначити, що вiн вима-
гає вiд учителя не аби якої далекоглядностi: цiлiсне бачення не лише теми,
але й всього навчального процесу та урахування здiбностей школярiв. Осо-
бливостi програми фiзики старшої школи дають пiдстави стверджувати, що
використання дiяльнiсного пiдходу до вивчення дисциплiни сприятиме пiд-
тримцi та стимулюванню вмотивованої самоосвiтньої дiяльностi школярiв. За
таких умов перспективи подальших розвiдок бачимо у створеннi варiативних
дослiдницьких ланцюжкiв з усiх тем «Оптики» та методичних рекомендацiй
щодо їх використання у навчальному процесi з фiзики в сучаснiй загально-
освiтнiй школi.
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Research chains in the course of general education optics
The article is devoted to the research of the problem of the use of educational

research chains in the study of the course "Optics" in the senior school. Possibi-
lities of raising the level of interest of students, considerable saving of educational
time and gradual transition of the study of physics on an experimental basis are
considered. Possible classifications of research chains depending on the purpose of
their use are given. The expediency of using a home experiment is substantiated
to provide a stable idea of the practicality of the studied material.

Keywords: educational process, observation, research, experimental task,
activity approach.
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