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ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ 
МЕТА. Уточнити і поглибити знання про методику підготовки, 

проведення і оформлення лабораторних робіт. Оволодіти методами і 
прийомами розвитку творчих здібностей учнів при виконанні різних видів 
лабораторних занять. 

 
№ Основні питання Форми роботи на 

семінарі 
Література 

1 Організація, методика 
проведення фронталь-
них лабораторних робіт 

Узагальнюючий 
виклад основних по-
ложень із залученням 
студентів до обгово-
рення питань диску-
тивного характеру. 
Рецензування висту-
пу. Аналіз рецензій 

1,С.65-б9 
4,С.38-44 
6,С.171-183 
38,С.103-109 
42,С. 103-110 
44,С.68-72 
8л,С.53-63 

2 Підготовка і методика 
проведення фізичного 
практикуму. 

Розповідь з елементами 
бесіди про особливості 
фізичного практикуму. 
Обгрунтування та 
оцінка виступу 

1.С,69-70  
6,С.184-190 
38,С.109-110 
42. С.111-114 
44,С.77-79 

3 Домашні досліди і спо-
стереження − одна з 
важливих форм нав-
чальної роботи.  

Повідомлення про ха-
рактер і експерименту з 
актуалізацією опорних 
знань студентів. Обго-
ворення виступу. 

6,С. 190-191 
38,С.110-111 
44,С.114-115 
65,С.5-25 
3л,С.. 137-140 

4 Активізація пізнавальної 
діяльності учнів при ви-
конанні різних видів ла-
бораторних занять 

Аналіз прийомів ак-
тивізації з постановкою 
пізнавальних задач пе-
ред аудиторією. 
Критична оцінка ви-
ступу 

42,С.106-110 
44,С.72-76 
3л,С.73-78 

 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 

1. У посібнику /38,С. 106/ сказано, що «в большинстве работ прибори 
не следует выставлять на столы учащихся до непосредственного выполнения 
работы» в посібнику /6.С.175/ підкреслено, що «лучше, если к началу всту-
пительной беседи необходимое оборудование уже находится на столах уча-
щихся.» Порівняйте дані поради щодо виставлення приладів для лаборатор-
ної роботи. Як слід поступити, на вашу думку? 



2. У методичній літературі існують протилежні думки щодо ви-
користання письмових інструкцій при підготовці і виконанні лабораторних 
робіт. Одні вважають їх необхідними, інші - зайвими. А яка ваша думка? 

3. Прагнучи активізувати пізнавальну діяльність учнів при виконанні 
лабораторних робіт, учитель привчив учнів ставити мету лабораторної робо-
ти самим. Що ви скажете про доцільність такого прийому? 

4. Висловіть свою думку з приводу рекомендацій. що стосуються 
оцінювання лабораторних робіт. «Все лабораторные работы, как правило, 
необходимо оценить» /38,С.108/ «не обов'язково виставляти оцінки усім уч-
ням класу /1,С.69/. 

5. Під час виконання фронтальної лабораторно роботи вчитель виявив, 
що значна частина учнів допускає одну й ту ж помилку (наприклад, непра-
вильної включає вольтметр). Що має зробити вчитель? 

6. Програмою з фізики передбачено ознайомлення учнів з методами 
наукових досліджень, які використовуються при вивченні фізичних явищ. Як 
розв'язується це завдання в процесі виконання лабораторних робіт? 

7. У нині діючих підручниках фізики даються описи лабораторних 
робіт. У зв'язку з цим розкрийте особливості попередньої (домашньої) підго-
товки учнів до Тх виконання. Як можна використати ці описи в процесі 
підготовки і виконання лабораторних робіт з фізики? 

8. У посібнику для вчителів [8л,С.55] сказано, що фронтальні лабора-
торні роботи – «’это прежде всего обучение, а не самообучение». Викласти 
свою думку з приводу цього висловлювання. Запропонуйте засоби і прийоми 
підвищення самостійності учнів при виконанні лабораторних робіт. 

9. У чому особливості організаційних форм фізичного практикуму в 
порівнянні з фронтальними лабораторними роботами? 

10. Назвати основні відмінності лабораторного обладнання від демон-
страційного. Розкрити їх на конкретних прикладах. 

ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Розробити два підходи (ілюстративний і евристичний ) для виконан-

ня лабораторної роботи «З'ясування умов плавання тіла в рідині». Перевіри-
ти їх ефективність під час педагогічної практики. 

2. Розкрити в науковому повідомленні роль планування навчального 
процесу на уроках формування експериментальних умінь. 

3. Підготувати реферат на тему «Активізація пізнавальної діяльності 
учнів при організації фізичного практикуму». 

4. 3'ясувати характер помилок, що допускаються учнями при виконанні 
лабораторних робіт. Скласти план індивідуальних занять, спрямованих на 
усунення виявлених помилок. 

3. Підготувати реферат на тему «Аналіз причин помилок, які допуска-
ють учні в процесі виконання лабораторних робіт». Підібрати систему зав-
дань, спрямованих на усунення виявлених помилок, з матеріалу, який вивча-
тиметься у період педагогічної практики в тому класі, де працюватиме сту-
дент. 



4. Написати рецензію на книгу О.В. Сергєєва «Наблюдения учащихся 
при изучении физики на первой ступени.обучения»[65]. 

5. Написати відгук на посібник О.В.Сергєсва «Наблюдения уча- щихся 
при изучении физики на второй ступени обучения'»[66]. 

6. .Скласти бібліографічний список навчально-методичної літератури 
про організацію і методику проведення лабораторних робіт з фізики в школі. 
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