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САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ З ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. 
МЕТА. Засвоїти педагогічні вимоги до організації самостійної роботи учнів з 

фізики. Конкретизувати сутність самостійної роботи учнів та функції вчителя 
при її виконанні. 

№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 

1 Види самостійної 
роботи учнів з фізики 
та педагогічні основи 
їх організації 

Короткий аналіз сутності, значення та 
педагогічних основ організації різних 
видів самостійної роботи учнів з 
актуалізацією опорних знань студентів. 
Рецензування виступу 

4,С.48-51 
6,С.235-242 
38,С.134-138 
7л,С.З-22 
8л,С.4-29 

2 Методика організації 
самостійної роботи 
учнів з підручником 

Розповідь про основні вимоги з 
постановкою перед аудиторією 
проблемних завдань. З'ясування 
відповідності змісту і форми виступу 
поставленим вимогам 

4,С.51-52 
6,С.236-239 
25,С. 110-
113 
38,С.138-143 
42,С.122-135 
Зл,С.55-68 
7л,С.22-37 
8л;С.34-38 

3 Формування навичок 
самостійної роботи під 
час розв'язування задач 

Логічний виклад основних положень, 
конкретизація їх прикладами. Аналіз  
змісту виступу і методики збудження 
пізнавальної активності студентів 

4,С.55 
42,С.143-148 
7л,С.37-53 
8л,С.53-56 
4,С.53-55 
6,С.176-178 
6л,С.41-43 
7л,С.70-79 
8Л.С.56-60 

4 Організація 
самостійної діяльності 
учнів при виконанні 
лабораторних робіт. 

Розповідь з елементами бесіди. 
Створення полемічних ситуацій. 
Критична оцінка виступу. 

5 Система самостійної 
роботи учнів при 
вивченнні теми 8 класу 
«Двигун внутрішнього 
згоряння» 

Письмове рецензування домашніх 
методичних розробок. Аналіз рецензій, 
їх відповідності змісту розробок 

4,С.57 
38,С.306-309 
7л,С.105-14( 
8л,С.72-111 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 



1. Співставте подані нижче міркування щодо сутності самостійної 
роботи учнів і дайте їм педагогічне обґрунтування: 

а) Пізнавальна самостійність є властивість особистості, що 
характеризується прагненням і вмінням учнів без сторонньої допомоги 
оволодіти знаннями і способами діяльності [4,С.48]. 

б) Провідна роль вчителя при виконанні учнями самостійної роботи 
не тільки цілком зберігається, але й розширюється, ускладнюється. Він не 
лише спостерігає за практичними діями учнів, але й контролює ці дії, дає 
учням своєчасні вказівки, попереджує можливі помилки. 

2. Скориставшись посібником [8], скласти плани узагальнюючого 
характеру для вивчення таких структурних елементів наукових знань як 
теорія, закон, явище.  

3. Існує думка, що підручник - посібник для домашньої роботи. 
Широке використання його на уроці - свідчення недостатньої ерудиції 
вчителя, ознака слабкого володіння фактичним матеріалом. Яка ваша 
думка про роль і місце підручника під час формування, закріплення і 
перевірки знань учнів? 

4. Вважаючи, що виклад матеріалу в межах і логіці підручника 
обмежує творчу діяльність вчителя, студент-практикант змінив зміст і 
логіку матеріалу підручника. Чи правильно поступив студент? Чи доцільно 
учням вести конспект уроку? 

5. У практиці викладання фізики має місце методичний прийом, коли 
один учень розв'язує задачу біля дошки, а інші самостійно розв'язують її в 
зошитах. Охарактеризуйте педагогічну доцільність даного прийому. 

6. Навчити учнів самостійно розв'язувати задачі з фізики - складна 
дидактична проблема. Одні вчителі вважають, що чим більше задач 
розв'язано тим краще, другі, навпаки, віддають перевагу ґрунтовній роботі 
над окремими складними задачами, треті звертаються до програмованих 
методів, а четверті - до алгоритмів. А як би ви поступили? 

Досить поширеною є практика виконання лабораторних робіт, коли 
учням пропонується заздалегідь підібраний комплект обладнання і перед 
ними не виникає питання про самостійний вибір необхідних приладів. 
Запропонуйте методи усунення або послаблення цього недоліку в 
організації лабораторних робіт з фізики. 

ЗАВДАННЯ З НДРС. 
1. Дослідити стан проблеми формування в учнів навичок самостійної 

роботи в педагогічній науці і шкільній практиці. 
2. Визначити роль і місце самостійної роботи учнів у навчальному 

пізнанні. 
3. З'ясувати дидактичні можливості традиційної методики в 

формуванні вмінь і навичок самостійної роботи учнів з підручником. 
4. Виявити навчальні можливості персональних комп'ютерів у 

вдосконаленні самостійної роботи учнів при розв'язуванні фізичних задач. 
5. Підготувати наукове повідомлення на тему «Організація пошукової 

самостійної роботи учнів при проблемному навчанні».Підготувати наукове 



повідомлення на тему «Підвищення самостійності учнів під час 
вдосконаленні лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму». 

6. Розробити самостійну роботу контролюючого характеру на чотири 
варіанти з теми «Електричний струм у різних середовищах». 

7. Під час педагогічної практики вивчити і узагальнити кращий 
педагогічний досвід керівництва самостійною роботою учнів на уроці 
фізики. 
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