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Анотацiя
У статтi розкриваються питання доцiльностi використання iнформацiйних технологiй у процесi навчання
фiзики. У статтi розглянуто використання методу проектiв для розвитку пiзнавального iнтересу учнiв.
The article deals with the sensibility of information technology of education usage form of general school. The article
deals with the use of the method of projects for the development of cognitive interest of pupils.

Вступ
Проблема формування пiзнавального iнтересу в навчаннi iснує впродовж всього iсторичного процесу
педагогiчної думки. Питання формування пiзнавальних iнтересiв школярiв розглядалися в працях А.
М. Алексюка, А. Ананьєва, Ю. К. Бабанського, Н. М. Бiбiк, С. М. Бондаренко, Л. А. Гордона, В. К.
Демиденка, В. Д. Iванова, I. Я. Лернера, А. К. Маркової, М. Т. Мартинюка, Н. Г.Морозової, Г. I. Щукiної
та iнших.
На сучасному етапi викладання фiзики в основнiй школi спостерiгається зниження пiзнавального iнтересу до даного предмету. Сприймання фiзики як складного предмету призводить до того, що в учнiв
не виникає бажання знайомитися з фiзичними явищами. Таким чином перед вчителем постає завдання –
сформувати пiзнавальний iнтерес в учнiв, сприяти виникненню позитивного вмотивованого вiдношення
до фiзики, особливо на початку систематичного вивчення фiзики в основнiй школi (7 клас). Дослiдження,
присвяченi проблемi формування пiзнавального iнтересу до навчання у учнiв основної школи, показують,
що вмотивований пiзнавальний iнтерес у них викликає використання на уроках сучасного обладнання, сумiщеного з комп’ютером. Використання засобiв iнформацiйних технологiй дозволяє пiдсилити мотивацiю
навчання не лише завдяки новизнi роботi з комп’ютером, але й завдяки можливостi регулювати завдання
певного рiвня складностi, заохочувати правильнi розв’язки.
Питання впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчальний процес дослiджувались у працях С. П. Величка [1], М. I. Жалдака [2], Ю. О. Жука [3] та iнших.
Виклад основного матерiалу
Учень, працюючи в дидактичному iнформацiйному середовищi зацiкавлений не лише кiнцевим результатом своєї дiяльностi, але i в самiй дiяльностi. Вищий етап формуванню та розвитку пiзнавального iнтересу при навчаннi з використанням електронних засобiв навчання – це iнтерес до продуктивної дiяльностi.
Доцiльно видiлити наступнi можливостi iнформацiйних технологiй, якi сприяють розвитку пiзнавального
iнтересу учнiв:
- психофiзiологiчне орiєнтоване навчання, при якому iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї забезпечують множиннi канали подачi iнформацiї та створюють умови, якi сприяють запам’ятовуванню;
- наочне представлення рiзного роду процесiв, явищ, подiй;
- моделювання за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, яке дозволяє вивчити об’єкт
або явище в рiзних умовах, з рiзних точок зору;
- iнтерактивнiсть.
Пiд час проведення урокiв фiзики для формування пiзнавального iнтересу учнiв учитель використовує:
-

презентацiї;
електроннi енциклопедiї, програмованi педагогiчнi засоби;
програми-тренажери;
програмнi системи контролю знань (комп’ютерне тестування).

Напрямки використання iнформацiйних технологiй у позаурочний час:
- використання електронних комунiкацiй й електроннi форми звiтiв при виконаннi домашнiх лабораторних робiт i творчих завдань;
- проведення учнiвських конференцiй;
- домашнi лабораторнi роботи й творчi завдання;
- створення i органiзацiї особистого сайту вчителя для органiзацiї дистанцiйного спiлкування з учнями;
- проведення мiнi-проектiв (проекти, якi розрахованi на невелику кiлькiсть годин) [4, c. 55].
Проектна дiяльнiсть учнiв на уроках i позаурочний час завдяки можливостям сучасних IКТ є досить
популярною та сприяє формуванню iнформацiйної компетентностi учнiв. При пiдготовцi проекту учнi
вчаться збирати, аналiзувати та вiдбирати необхiдний матерiал. Проектну дiяльнiсть варто розпочинати
з учнями на уроках природознавства в 5-му класi [5] i продовжувати протягом вивчення фiзики в основнiй
школi. Як приклад, наведемо декiлька проектiв, якi було проведено у 8-х класах «Чи можливий свiт без
тертя» [6] та у 9-х класах «Постiйний струм у нашому життi» [7].
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Використовуючи цифровi засоби при виконаннi домашнiх експериментальних завдань учнi можуть
створювати медiатеку для використання на уроках (вiдеодослiди): http://wiki.iteach.com.ua (Збiрка учнiвських навчальних вiдео "Фiзичний дослiд вдома").
На уроках фiзики рiзних типiв доцiльно використовувати засоби IКТ як наочнiсть. Вiдомо, що пошукова дiяльнiсть продуктивнiша, якщо навчальна проблема вiзуалiзована. Тому перед вивченням нової
теми, на етапi актуалiзацiї знань, необхiдних для засвоєння нового матерiалу за допомогою IКТ варто
здiйснювати дiагностичний контроль, взаємоконтроль; розв’язувати рiзнорiвневi якiснi задачi, графiчнi
задачi; проводити фiзичнi диктанти.
На уроках узагальнення та систематизацiї знань (при можливостi проведення уроку фiзики в комп’ютерному класi) варто розв’язувати задачi та будувати графiки за допомогою програми MS Excel: 8 клас –
«Розрахунок тиску в твердих тiлах та рiдинах за допомогою електронних таблиць Excel», 9 клас – «Закон
Ома для дiлянки кола. Розв’язування розрахункових задач, побудова графiкiв за допомогою електронних
таблиць Excel», 9 клас – при вивченнi теми «Закони електролiзу» пiд час виконання експериментальної
задачi побудувати графiк «Залежнiсть сили струму вiд роду розчиненої речовини». Складнiсть проведення таких урокiв полягає в тому, що учнi загальноосвiтньої школи вивчають роботу з електронними
таблицями в старшiй школi, тому вчитель повинен учням чiтко пояснювати алгоритм роботи в даному
редакторi.
Переваги використання IКТ в процесi вивчення фiзики:
-

Iндивiдуалiзацiя навчання.
Iнтенсифiкацiя самостiйної роботи учнiв.
Зростання об’єму виконаних на уроцi завдань.
Пiдвищення пiзнавального iнтересу за рахунок рiзноманiтностi форм роботи, використання дидактичних iгор.
- Проведення бiнарних урокiв (можливiсть використання мiжпредметних зв’язкiв для створення стiйких мотивiв навчання). Наприклад, 7 клас фiзика та бiологiя - «Око як оптична система», 9 клас
фiзика та бiологiя - «Електричнi явища в живiй природi».
- Застосування комп’ютерних тестiв (при проведеннi уроку фiзики в комп’ютерному класi) дозволить
вчителю за короткий час визначити рiвень засвоєння учнями матерiалу. Учень при цьому вiдразу
дiзнається результат та може дiзнатися про допущенi ним помилки пiд час виконання тестового
завдання.
Висновки
Використання пiд час навчання фiзики в основнiй школi мультимедiйних презентацiй створених учителем та учнями, програмних педагогiчних засобiв, комп’ютерних тестiв, сприяє:
- формуванню та розвитку пiзнавального iнтересу до фiзики;
- стимулюванню активностi та самостiйностi учнiв при пiдготовцi матерiалу, в роботi з лiтературою,
позакласнiй роботi;
- формуванню навичок комунiкацiйної колективної роботи при обговореннi семiнарських занять;
- забезпечення об’єктивного контрою якостi засвоєння матерiалу.
Застосування IКТ на уроках фiзики є засобом формування пiзнавального iнтересу учнiв основної
школи до даного предмету. Моделювання рiзноманiтних процесiв та явищ у жодному разi не замiнює
традицiйних фiзичних експериментiв, але у поєднаннi з ними дозволяє на бiльш високому рiвнi пояснити
фiзичнi явища та процеси. Проведення урокiв з мультимедiйною пiдтримкою, урокiв з комп’ютерною
пiдтримкою (кожен учень працює за персональним комп’ютером) та бiнарних урокiв з використанням IКТ
сприяє пiдвищенню пiзнавального iнтересу учнiв до вивчення фiзики i сприяє пiдвищенню ефективностi
навчального процесу.
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