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Важливим завданням сучасної освіти є формування особистості учня у 

процесі навчання шкільних дисциплін. Відомо, що фізика – наука експеримента-

льна. Це означає, що не можна добре знати фізичні закони, правильно пояснювати 

фізичні явища, застосовувати фізичні теорії, не проводячи фізичні досліди і спо-

стереження, не тримаючи майже ніколи в руках фізичних приладів. Саме тому у 

навчальних програмах шкільного курсу фізики передбачено виконання учителем 

демонстраційного експерименту та учнями лабораторних робіт і робіт фізичного 

практикуму. Завдання учителя у даному випадку – правильно організувати навча-

льну діяльність учнів під час виконання зазначених дослідів. 

Із позицій психології фізичний експеримент виступає потужним чинником, 

що активізує усі когнітивні процеси: мислення, увагу, сприйняття, пам'ять; є сти-

мулятором пізнавального інтересу — одного з найсильніших позитивних мотивів 

навчання. Але досвід навчання свідчить про те, що навіть за умови виконання всіх 

передбачених програмою дослідів, їх буде замало для того, щоб учні добре засвої-

ли предмет фізики. Тому застосування інших видів шкільного фізичного експери-

менту, які не є обов`язковими, але бажаними, є актуальною проблемою методики 

навчання фізики.  

Завдання нашого дослідження полягало у: дослідженні стану використання 

фізичних дослідів у навчанні; з`ясуванні особливостей шкільного експерименту; 

визначенні шляхів підготовки учителя фізики до його застосування у навчанні. 



  

Проблема методики і техніки постановки шкільного фізичного експерименту 

не нова. Вона розроблена у працях В.Бурова, Б.Зворикіна, О.Покровського (де-

монстраційний та фронтальний фізичний експеримент) [2], С.Хорошавіна (фізи-

ко-технічне моделювання), М.Шульги (демонстраційні досліди) [4] та інш.  

З метою з`ясування стану використання учителями фізичних дослідів у нав-

чанні нами було проведене опитування учнів 8-10 класів м.Херсона. У ході дослі-

дження виявлене наступне. Значна частина учнів (64%) зацікавлена експеримен-

тами, які потребують пояснення. Із всіх видів шкільного експерименту найчастіше 

у навчанні фізики виконуються лабораторні роботи (80%) і демонстраційні дос-

ліди (52%). Такі види експерименту, як експериментальні задачі (15%) і домашні 

досліди і спостереження (15%) пропонуються учням у недостатній кількості. Ко-

роткочасні фронтальні досліди (22% - в середньому) використовуються у навчанні 

недостатньо і несистематично.  

Такий стан, на нашу думку, залежить не тільки від об`єктивних причин, та-

ких, як нестача фізичного обладнання в кабінеті фізики, відсутність зайвого часу 

у вчителя тощо. Справа в тому, що на 80% застосування фронтального короткоча-

сного експерименту залежить від учителя, його бажання і зацікавленності у своїй 

праці. Якщо вчитель сам полюбляє фізику, експериментування, він знайде час і 

можливість організувати учнів і зібрати нескладні побутові предмети для вико-

нання фронтальних дослідів, навіть якщо не вистачає навчального обладнання у 

фізичному кабінеті. У методиці фізики виділяють наступні шість видів шкільного 

фізичного експерименту: демонстраційні досліди; фронтальні лабораторні роботи; 

короткочасні фронтальні досліди; лабораторний фізичний практикум; експери-

ментальні задачі; домашні досліди і спостереження [1].  

Аналіз зазначеної класифікації з точки зору виду діяльності учителя і форм 

організації діяльності учнів показав, що п`ять із шести видів шкільного фізичного 

експерименту припадають на навчальну діяльність учнів. Тому учитель повинен 

не тільки уміти сам підготувати і провести демонстрацію, але й володіти методи-

кою організації учнів для самостійного проведення й аналізу ними фізичних дос-

лідів.  



  

У цілому фахова підготовка учителя до застосування навчального фізичного 

експерименту при вивченні фізики повинна, на нашу думку, проводитись одноча-

сно у трьох напрямках: технічному, психологічному, методичному. До складу те-

хнічної підготовки учителя можна віднести: знання будови і принципу дії основ-

них вимірювальних приладів, що використовуються у шкільних дослідах; знання 

правил техніки безпеки при роботі з фізичними приладами; володіння технікою 

постановки фізичних дослідів. Психологічна підготовка повинна полягати, на наш 

погляд, у: формуванні психологічної підготовленості учителя до використання у 

навчанні фізичного експерименту; формуванні впевненості учителя фізики у ве-

ликих дидактичних можливостях навчального фізичного експерименту; усвідом-

ленні необхідності знаходження позаурочного часу для попередньої підготовки 

дослідів. Методична підготовка учителя повинна мати наступні складові: з`ясу-

вання методичної мети досліду; визначення місця досліду в структурі уроку фізи-

ки; володіння методикою формування експериментальних умінь і навичок учнів; 

володіння методикою організації пізнавальної діяльності учнів під час демонстру-

вання та пояснення досліду. 

Аналіз проблеми застосування шкільного фізичного експерименту дозволив 

зробити певні висновки. Шкільний фізичний експеримент має великі можливості 

для формування міцних знань та розвитку особистості учнів у процесі навчання. 

Стан використання більшості видів фізичних дослідів у шкільній практиці не-

задовільний. Однією з важливих причин цього є, на наш погляд, недостатня під-

готовка учителів фізики до здійснення зазначеного виду діяльності. Підготовка 

учителя фізики у цьому напрямку має такі аспекти: технічний, психологічний, 

методичний. Подальше дослідження передбачає розробку технологій технічної, 

психологічної та методичної підготовки майбутнього учителя фізики. 
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