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Реферат
Об’єкт дослідження процес навчального пізнання під час вивчення фізики в
загальноосвітніх школах.
Мета дослідження: виявити умови, методи й засоби формування інтересу
учнів в загальноосвітніх школах.
Предмет
дослідження
–
розвитокпізнавальногоінтересу
до
вивченняфізикиучнівв загальноосвітніх школах.
Методи дослідження:
теоретичні: для вивчення та аналізу психолого-педагогічної літератури,
наукових-методичних досліджень, нормативно-правових документів,
підручників, навчальних посібників, програмних засобів навчального
призначення.
емпіричні: спостереження за педагогічним процесом, проведення
педагогічного експерименту, опрацювання отриманих експериментальних
результатів.
Завдання дослідження:
 проаналізувати методи формування інтересу до вивчення фізики у
загальноосвітніх школах.
 розробка та експериментальне застосування нетрадиційних уроків
викладання для підвищення інтересу учнів до вивчення фізики.
 провести аналіз результатів використання нетрадиційних методів
викладання для підвищення інтересу учнів до вивчення фізики в
загальноосвітніх школах.
 обґрунтувати перспективи використання нетрадиційних методів
викладання за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій.
Результати дослідження: проаналізовано та систематизовано методи і
засоби формування інтересу учнів до вивчення фізики в загальноосвітніх
школах, а також розроблено нетрадиційні проведення занять з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Область застосування:
 загальноосвітня школа, гімназії, ліцеї, технікуми та коледжі.
Рекомендації щодо використання результатів роботи:
 Результати роботи можуть бути використані викладачами,
методистами та студентами вищих навчальних закладів.
Значення роботи та висновки:
 Розроблено методи формування інтересу учнів до вивчення фізики.
 Ключові слова: пізнавальний інтерес, проблемне навчання,
нетрадиційні уроки, інтерактивні та інформаційні технології
викладання.
В роботі наведено:
таблиць-4; використаної літератури-36; сторінок-96; рисунків-20.

Abstract
Theobjectofthestudyprocessacademicknowledgewhilestudyingphysicsinsec
ondaryschools.
Objective:
toidentifytheconditions,
methodsandmeansofformationofinterestofstudentsinsecondaryschools.
Purposeofthestudy
thedevelopmentofcognitiveinterestinthestudyofphysicsstudentsinsecondaryschools.
Researchmethods:
Theoretical:
tostudyandanalyzethepsychologicalandeducationalliterature,
methodologicalresearch, legaldocuments, textbooks, educationalsoftware.
Empirical:
monitoringeducationalprocessofpedagogicalexperiment,
processingofexperimentalresults.
Objectivesofthestudy:
• analyzemethodsofforminginterestinthestudyofphysicsinsecondaryschools.
•
Developmentandexperimentaluseofnontraditionalteachinglessonstoenhancetheinterestofstudentstostudyphysics.
•
toanalyzetheresultsoftheuseofalternativeteachingmethodstoenhancetheinterestofstu
dentstostudyphysicsinsecondaryschools.
•
prospectsjustifytheuseofalternativemethodsofteachingusingmoderninformationandc
ommunicationtechnologies.
Results:
analyzedandsystematizedmethodsandmeansofformationofinterestofstudentstostudy
physicsinsecondaryschools, anddevelopedinnovativeconductingclassesusing ICT.
Application domain:
• secondaryschool, highschool, highschools, technicalschoolsandcolleges.
Recommendationsfortheuseofwork:
•
Theresultscanbeusedbyteachers,
trainersandstudentsofhighereducationalinstitutions.
Thevalueoftheworkandconclusions:
• Methodsofformationofinterestofstudentstostudyphysics.
• Keywords: cognitiveinterest, problemteaching, innovativeclasses,
interactiveteachingandinformationtechnology.
Thepaper contains: table-4; literature-36; pages-96; figures-20.
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СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Проблема формування пізнавальних інтересів учнів в процесі навчання
займає

одне

з

провідних

місць

педагогічнихдослідженнях.

в

сучасних

Відвирішенняцієїпроблеми

значніймірізалежитьефективністьнавчальногопроцесу,
важливим

мотивом

психолого-

пізнавальноїдіяльності

в

оскількиінтерес

школяра,

і,

є

одночасно,

основнимзасобомїїоптимізації.
Рішенняпроблемиформуванняпізнавальнихінтересів - потреба суспільства,
життя,

практики

навчання

і

вихованняпідростаючихпоколінь.

Необхідністьтеоретичноїрозробкицієїпроблеми і здійсненняїї практикою
навчання доведена педагогічною наукою.
Сучаснатеоріянавчання і виховання все більше і більшезвертається до
особистостідитини,

до

тих

внутрішніхпроцесів,

яківикликаються

у

ньогодіяльністю, спілкуванням і спеціальнимипедагогічнимивпливами.
Цілкомзакономірно

тому

увагу,

щонадаєтьсясучаснимипедагогічнимидослідженнямипізнавальнимінтересам,
які в становленніособистостівідіграють роль ціннихмотивівдіяльності, а при
деякихумовахстаютьрисоюособистості і виявляють себе в допитливості,
допитливості, в постійній і невичерпноюбажанняотримуватизнання.
Формуванняпізнавальнихінтересівдослідники (Ланин І.Я [1], Щукіна
Г.І.[2],

і

ін)

пов'язують

головнийзмістйогожиттяполягає

в

з

вченням

школяра,

коли

поступовомуобов'язковомупереході

з

одного ступенязнань на інший, з одного рівняоволодінняпізнавальними і
практичнимивміннями

до

іншого,

самійструктурінавчальногопроцесу

є

більшвисокого.

безлічоб'єктивнихпідстав

У
для

формуванняпізнавальнихінтересівучнів.
Сьогодніпедагогічнідослідження,
оперуючипсихологічноїзакономірністю

про

перехідзовнішніхвпливівпідвнутрішній план особистості, в їїсвідомість,

переживання, спонукання, призводять до пошуку таких шляхівнавчання і
виховання, які б з великим ефектомтрансформувалися в цівнутрішніпроцеси.
Мовайде не тільки про те, щоб в процесінавчаннявідбулосязасвоєннязнань,
умінь і навичок, а й про націленістьнавчання на розвиток школяра, на
створеннятакоївнутрішньогосередовища, яка забезпечувала б йогосамостійно
чиниться зустрічнийпроцес до діяльностівчителя і тим самим посилювала б
ефектрозвитку,

виховання

тих

морально-трудовихякостей,

тих

індивідуальнихвластивостей, якінеобхіднігармонійнорозвиненоїособистості.
Особливостісучасногорухупедагогічної

і

психологічної

науки

створюютьтаку атмосферу діяльностівчителя, в якійвін не моженавчати і
виховуватисвоїхвихованців, не розвиваючиїхпізнавальнихінтересів.
Актуальність

дослідження. Разом із радикальними суспільними

змінами і розбудовою незалежної України, зазнає істотного реформування
освітня галузь. Важливим напрямком освітніх реформ

є становлення

загальноосвітніх навчальних закладів нового типу, зокрема ліцеїв та гімназій.
Розвитоктакихзакладів

ставить

за

мету

відродженняінтелектуальногопотенціалунації,
становленнятворчоїособистостігромадянинаУкраїни.
Згідно до концепції загальноосвітньої школи з 2002 р. старша школа в
Україні функціонує переважно як профільна. Це створює значно кращі умови
для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей
розвитку учнів, які відрізняються перед усім якісним складом своїх
здібностей. Залежно від умов роботи конкретної школи профільність
навчання може бути реалізована як у межах всього навчального закладу, так і
в окремих класах або групах учнів (що створює при об’єднанні
багатопрофільність). Серед загальноосвітніх навчальних закладів України
з’явилися і професійні ліцеї на базі професійних технічних училищ.
У теорії і методиці навчання фізики дістав визнання той факт, що за
умови пробудження в учнів інтересу до предмета створюються умови для їх
самостійної, творчої роботи, подолання різноманітних труднощів на шляху

оволодіння знаннями. Однак є досить переконливі свідчення того, що в
останні роки стало помітним загострення невідповідності між розвитком
шкільної фізичної освіти і пізнавальними інтересами та здібностями значної
частини учнів, які цікавляться гуманітарними науками, або із недостатньо
розвинутим логічним мисленням.
Фізиказаймаєособливемісцесередшкільнихдисциплін. Як навчальний
предмет, щомаєвласнубагатуісторіюстановлення і розвитку, значнийвплив на
становлення і культуру людськоїцивілізації, вона створює в учнівуяву про
наукову

картину

переконання.

світу,

формуєтворчіздібностіучнів,

їхсвітогляд

Такіцілінавчаннябудутьдосягненілишетоді,

процесінавчанняформуєтьсяінтерес

та

коли

до

в
знань.

Сформованістьпізнавальнихінтересівучнівсприяєпідвищеннюїхактивності на
уроках, розвиткупозитивноїмотиваціїнавчання, активноїжиттєвоїпозиції, що
в сукупностізабезпечуєпідвищенняефективностіпроцесунавчання.
Комплекс об’єктивнихпротиріч у поступальномуреформуваннішколи і
практичнійдіяльностізагальноосвітніхнавчальнихзакладів

нового

типу

обумовлюєпроблему дослідження– удосконалення, модернізаціяіснуючих,
та

розробказасобівформуванняпізнавальногоінтересу

до

вивченняфізикиучнями у загально-освітніх школах.
Психолого-педагогічних,

дидактичнихаспектівпроблемививчення

і

формуванняпізнавальногоінтересуторкалися
своїхдослідженняхГ.І.Щукіна[2],

І.Я.

в

Ланін[1],О.І.

Іваницький[3],

Л.

Чельмак[4], А. І. Бугаєв[7], М. І. Блудов[6], Р. І. Малафєєв[13], В. І.
Лозова[12], Я. І. Перельман[15], А. М. Алексюк[18], М. М. Горбань[23] та ін.
Особливо
важливоюстаєактуальністьпроблемиформуванняпізнавальногоінтересуучнів
до вивченняфізики на фонійого фактичного відносногозменшення, і
навітьпадіння.

Пізнавальнийінтересучнів

умовахсучасноїшколи

входить

до

до

вивченняфізики

перелікутаксономіїцілейнавчання

визнаєтьсяважливим і безпосереднім предметом педагогічнихдосліджень.

в
і

Враховуючиполіаспектністьпроблемиформуванняпізнавальнихінтересі
вучнів,

виникає

потреба

у

розглядімодернізованих

і

розробціновихдидактичнихзасобівформуванняпізнавальногоінтересуучнів як
для

класівфізико-математичногопрофілю,

так

і

прикладного

та

гуманітарногоспрямувань.
Об’єктдослідження

процеснавчальногопізнанняпід

-

час

вивченняфізики в загально-освітніх школах.
Предмет

дослідження

–

розвитокпізнавальногоінтересу

до

вивченняфізикиучнівв загально-освітніх школах.
Мета дослідженнявиявити умови, методи й засоби формування
інтересу учнів в загально-освітніх школах.
Гіпотеза дослідження: формування інтересу до вивчення фізики у
загально-освітніх школах стає більш результативним за умов уточнення
психолого-педагогічних підходів до феномену пізнавального інтересу та його
формування; модернізації існуючих, розробки та реалізації на цій основі
нових засобів формування інтересу та відповідної методики їх застосування
у навчанні фізики.
У

відповідності

до

мети

та

дослідження

феномену

проблемийогоформування

у

гіпотезидослідженнябуливизначенітакізавдання:
1.

Проаналізуватисучасний

пізнавальногоінтересу

та

стан

процесівивченняфізики в загальноосвітніх в філософських, психологопедагогічних та методичнихджерелах.
психолого-

2.З’ясуватизагальні

педагогічніособливостірозвиткупізнавальногоінтересу в учнів-підлітків до
вивченняфізики у багатопрофільних школах-ліцеях.
3.

Визначити

та

уточнитизагальну

модель

форму-

ванняпізнавальногоінтересу до вивченняфізикизагально-освітніх школах.
4. Виявитиприйомирозвиткулогічногомислення
основиактивізаціїпізнавальногоінтересу в учнів при вивченні курсу фізики.

як

5. Виявитиприйомирозвиткутворчогомислення

як

основиактивізаціїпізнавальногоінтересу в учнів при вивченні курсу фізики.
6. Позначитиспецифічніприйомиактивізаціїпізнавальногоінтересу

в

учнів при вивченні курсу фізики.
Для

вирішенняпоставлених

задачбудуть

використанітакіметодидослідження:
 аналіз

психолого-педагогічної

та

методичноїлітератури

з

теми

дослідження, аналізшкільнихстандартів, програм і підручників з
фізики;
 аналізрезультатівдіяльності; педагогічніспостереження, анкетування,
бесіди з учнями та вчителямифізикипід час педагогічної практики в
школі.

P.S. Повнийваріантдипломноїроботизнаходиться в
архівікафедризагальноїфізики та фізики твердого тіла.

