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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ  
В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ В АСПЕКТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

На даний момент актуальним є той стан навчання школярів, будь-
якої категорії, щоб набуті теоретичні знання набували обов’язкового ста-
тусу практичного впровадження та перевірки. Тому, проблему постановки 
та виконання лабораторних робіт з фізики розглядаємо з цієї позиції. 

Глобальна мета фізичної освіти – забезпечення засвоєння наукових і 
прикладних основ фізики та опанування методології здобування фізичних 
знань на рівні інтелектуального, світоглядного й соціально-культурного 
збагачення особистості. Мета завжди має конкретну очікувану цінність та 
мотиваційний сенс. Виходячи із цього, можна стверджувати, що стандарт 
фізичної освіти – це своєрідний план, який становить головну частину 
освітньої фізичної моделі як суспільного ідеалу в навчанні, як результату 
передбачення розвитку фізичної освіти в теперішньому часі та в найближ-
чій перспективі. Змістова складова фізичного стандарту відображається в 
навчальному плані, підручниках, методиках та розроблених цільових на-
вчальних програмах. Якщо пізнавальний акт розглядати як процес суб’єкт-
об’єктної взаємодії, спрямованої на досягнення мети, то ці змістові елеме-
нти набувають якостей орієнтування, нормування, регулювання та управ-
ління в результативному навчанні фізики. 

Навчальний план унормовує навчальне навантаження, а конкретніше 
– реґламентує не лише навчальний, але й вільний час учня. Вільний час – 
це не тільки розваги, спілкування, відпочинок, це – можливості для розду-
мів, пошуків, професійного самовизначення тощо [1; 3]. 

Навчальна програма відображає не тільки зміст освіти, а й функції 
управління навчальним процесом. На нашу думку, цільова навчальна про-
грама має визначати зміст конкретної навчальної дисципліни та розподіл її 
за роками навчання, а також окреслювати еталонні вимоги до знань учнів 
із цієї дисципліни. Цільовий характер навчальної програми відразу ж роз-
ширює її функції до меж своєрідного регулятора навчально-пізнавальної 
діяльності учня. Схему такої розгорнутої цільової програми, яку можна 
використати для вивчення навчальної дисципліни, подано на рис. 3. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 143 

 

Об’єктивно-предметні умови  
досягнення мети 

Рівень засвоєння навчального 
матеріалу Назва розді-

лу, кількість 
годин, список 
основних 

пізнавальних 
задач 

Педагогічна 
технологія; 
метод, база, 
навчання 

Навчально-
матеріальна 
база, навча-
льно-

методичний 
комплекс 

Вид інтелек-
туальної ак-
тивності; тип 
завдань 

У ході 
заняття 

У процесі 
вивчення 
розділу 
(теми) 

По завер-
шенні ви-
вчення на-
вчального 
предмета 

 
Рис. 3. Схема-матриця цільової навчальної програми 

 
У схемі відображено характерні впливи, які надалі має враховувати 

вчитель, який розробляє стратегію й тактику навчання. Ті впливи, які сто-
суються більшою мірою розробників навчальних програм та авторів підру-
чників і методик (міжпредметні зв’язки, ціннісно-поведінкові орієнтації, 
інтеґративні тенденції, диференціація навчання тощо), в наведеній схемі не 
відображено, але опосередковано враховано через зміст навчального плану 
та програми, підручника, методики, еталонних вимірників якості знань. 

Відомо, що навчальний матеріал засвоюється за трьома параметрами, 
що охоплюють весь часовий простір діяльності людини: стереотипність, 
усвідомленість, пристрасність [1; 2]. Для цих параметрів введено основні 
критерії, які виступають як еталонні показники результативного навчання 
фізики: заучування (3), наслідування (НС), розуміння головного (РГ), по-
вне володіння знаннями (ПВЗ), уміння застосовувати знання (УЗЗ), навич-
ка (Н), переконання (П). Ціннісно-орієнтувальна значущість пізнавальної 
задачі визначається тим, які переконання, ідеали, інтереси, ціннісні 
судження, життєво важливі висновки про спрямованість власної діяльності 
відображаються в її змісті. 

Проблему розвитку мислення школярів не можна закривати засвоєн-
ням розумових дій учнями, оскільки вміння учня теоретично розміркову-
вати про певну систему дій ще не забезпечує вміння виконати ці ж дії реа-
льно. Завершальним етапом у розвитку розумових операцій учнів є не ста-
новлення розумової дії, а реалізація цієї дії в практичній діяльності. Тому 
навчання фізики передбачає залучення школярів до таких видів діяльності, 
які дозволяють використовувати набуті знання на практиці, що виступає 
ознакою їх дієвості. Зрозуміло, що лабораторні роботи можуть бути доб-
рим засобом формування дієвості знань учнів. 

Особлива дидактична роль лабораторних робіт, очевидно, зводиться 
до цілеспрямованої їх постановки і організації проведення. Основою ціле-
орієнтацій кожної лабораторної роботи мають виступати доцільно дібрані 
ксперементальні завдання та проблеми, які за своїм змістом мали б задово-
льняти наступним вимогам: 

– бути пізнавально-привабливими для учня та орієнтувати на про-
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гнозований рівень його обізнаності; 
– бути підсильними для суб’єкта навчання (навчальна проблема має 

бути узгодженою з рівнем обізнаності індивіда); 
– має орієнтувати на певну перспективу (які конкретні компетент-

ності та світоглядні якості мають набуватись в ході проведення конкретної 
лабораторної роботи та внаслідок наступних внутрі та міжпредметних 
зв’язків); 

– цільової навчальної програми (яка будуватиметься на основі вра-
хування внутрі та міжпредметних зв’язків, ціннісно-орієнтованої значущо-
сті навчального матеріалу і головних установок профільного навчання). 

Отже, лабораторні роботи мають також важливе виховне значення, 
оскільки вони дисциплінують учнів, привчають їх до самостійної роботи, 
прищеплюють навички лабораторної культури. 

У системі навчального фізичного експерименту особливе місце на-
лежить фронтальним лабораторним роботам, які здійснюють практичну 
підготовку учнів. 

Фронтальні лабораторні роботи – це такі заняття, в яких учні самі ві-
дтворюють і спостерігають фізичні явища або проводять вимірювання фі-
зичних величин, користуючись при цьому спеціальним (лабораторним) об-
ладнанням. Слово «фронтальний» означає, що в даному випадку всі учні 
класу проводять однаковий експеримент, користуючись при цьому одна-
ковим обладнанням. Якщо тривалість фронтальних лабораторних робіт не 
перевищує 10–15 хвилин, то їх часто називають фронтальними дослідами. 
Фронтальні лабораторні роботи проводяться під час вивчення відповідного 
матеріалу [3]. 

Наприклад, в основній школі фронтальні лабораторні роботи за 
змістом експериментальної діяльності можуть бути об’єднані в такі групи: 

– спостереження фізичних явищ і процесів (дії магнітного поля на 
струм, броунівського руху, інтерференції та дифракції світла, суцільного 
та лінійчатого спектрів); 

– вимірювання фізичних величин і констант (густини твердих тіл, 
питомої теплоємності речовини, прискорення вільного падіння, 
коефіцієнта тертя ковзання, модуля пружності, питомого опору 
провідників, показника заломлення світла); 

– вивчення вимірювальних приладів (мензурки, важільних терезів, 
термометра, амперметра, вольтметра, психрометра, омметра) і градуюван-
ня шкал (динамометра, спектроскопа, термістора); 

– з’ясування закономірностей і встановлення законів (умов 
рівноваги важеля, закону збереження енергії, закону Ома, другого закону 
Ньютона, закону збереження імпульсу); 

– складання простих технічних пристроїв і моделей та дослідження 
їхніх характеристик (електромагніта, двигуна постійного струму, 
напівпровідникового діода і транзистора, радіоприймача, дифракційної 
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решітки, лінз). 
Виконання лабораторних робіт передбачає володіння учнями певною 

сукупністю умінь, що забезпечують досягнення необхідного результату. У 
кожному конкретному випадку цей набір умінь залежатиме від змісту 
досліду і поставленої мети, оскільки визначається конкретними діями 
учнів під час виконання лабораторної роботи [4]. 

Сьогодні уже неможливо викладати предмети традиційно: у центрі 
навчального процесу знаходиться вчитель, учні слухають пояснення, вико-
нують завдання. Введення в школі інтерактивних методик дає можливість 
докорінно змінити ставлення до об’єкта навчання. Підхід до учня, який 
знаходиться в центрі процесу навчання, базований на повазі до його думки, 
на спонуканні до активності, на заохоченні до творчості. Він полягає, на-
самперед, у підвищенні навчально-виховної ефективності занять, і як 
наслідок – у значному зростанні рівня реалізації принципів свідомості, 
активності та якості знань, умінь і навичок. Цей підхід має назву «навчан-
ня за методом участі» або інтерактивне навчання, коли створюється 
можливість обговорення кожної проблеми, доведення, аргументування 
власного погляду. 

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Воно 
ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати 
справжнім лідером дитячого колективу. 

Сучасний школяр досить невиразно уявляє межі своєї 
інформативності, а межі пізнання наук зовсім йому не відомі. Звідкіля ж 
тоді взялися допитливості, без якої будь-яке навчання – лише виховання 
виконавців. Головне надбання школи – це не сума вкладених у голову 
відповідей на стандартний перелік питань. Виправданим і привабливим 
видом жадібності можна назвати жагу пізнання і саморозвитку. Щоб знан-
ня перетворювалися на інструмент, учень має з ними працювати. Поки 
вивчення і повторення здійснюється в режимі заучування, поки перевіркою 
знань вважається відповідь-переказ, школа працює на 90 % даремно. Що 
означає працювати зі знаннями? Це означає їх застосовувати, шукати умо-
ви на межі придатності, перетворювати, розширювати і доповнювати, зна-
ходячи нові зв’язки та співвідношення, розглядати в різних моделях і кон-
текстах. 

Наприклад, проаналізувавши лабораторні роботи з фізики в 7-му 
класі, ми можемо зробити висновок, що досліди з оптики є одними з най-
складніших для виконання. Це надзвичайно відчутно для школярів, у яких 
фізика викладається 1 урок на тиждень. Вивчення оптики відбувається пе-
реважно з використанням зорового сприймання та індивідуального досвіду 
кожного окремого учня, оскільки ще не сформовані достатньо ні компете-
нції індивідуального експериментування , ні фізичне мислення взагалі. За-
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значимо також , що згідно з програмами математики, учні 7 класу тільки 
починають вивчати геометрію, а значить вивчення елементів геометричної 
оптики теж ускладнюється. Окрім того, учні 7 класу ще не мають навичок 
роботи з дробово-раціональними виразами. Тому, навіть, при обчисленні 
фокусної відстані та оптичної сили лінзи за прямими формулами з викори-
станням калькулятора виникає багато помилок, не говорячи про викорис-
тання формули тонкої лінзи. Тому лабораторну роботу запропоновану про-
грамою, ми вважаємо, що можуть зробити тільки сильні учні, які бажають 
одержати вищий бал, виконавши її у післяурочний час. 

А з класом ми пропонуємо провести роботу в парах. 
Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання 

учнів. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної ме-
ти: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. За умов парної роботи 
всі діти в класі отримують рідкісні за традиційним навчанням можливість 
говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час обдумати, 
обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед 
класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюва-
тись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію [5]. 

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть 
ухилитися від виконання завдання, які за інших умов потребують великої 
затрати часу. 

Для того, щоб організувати роботу ми запропонуємо учням завдання, 
поставимо запитання для невеликої дискусії чи аналізу ситуації. Після по-
яснення питання або фактів, наведених у завданні, дамо їм 1–2 хвилини 
для продумування можливих відповідей або рішень індивідуально. Потім 
об’єднаємо учнів у пари, визначимо, хто з них буде висловлюватись пер-
шим, і попросимо обговорити свої ідеї один з одним. Краще відразу визна-
чити час на виконання кожного в парі та спільне обговорення. Це 
допомагає звикнути до чіткої організації роботи в парах. Вони мають до-
сягти згоди щодо відповіді або рішення. А по закінченні часу на обгово-
рення кожна пара представляє результати роботи, обмінюються своїми 
ідеями та аргументами з усім класом. За потребою це може бути початком 
дискусії або іншої пізнавальної діяльності. 

Отже, підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що репродук-
тивна активність учнів при вивченні лабораторних робіт здатна себе вияв-
ляти на раціонально-логічному рівні пізнавальної діяльності, однак пошу-
кова та креативна активність немислима без поєднання обох сторін пізна-
вального акту – раціонально-логічного та емоційно-ціннісного (духовно-
го). Тому, дотримання вимог цільових програм як засобу орієнтації навча-
льного процесу на досягнення мети сприяє поліпшенню, а саме: самороз-
витку, самопізнанню, самовизначенню й самореалізації особистості учня, а 
отже, належній зорієнтованості на майбутню продуктивну і творчу діяль-
ність. 
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Таким чином, запропонована технологія інтерактивного навчання 
сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного 
мислення, вміння переконувати й вести дискусію. Використання інтерак-
тивного навчання не – самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмос-
фери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню та добро-
зичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване 
навчання. 
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