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Вибір теми та її актуальність зумовлені тим, що система середньої освіти на 

сучасному етапі переживає складні зміни, так як на неї впливають економічні, 

соціальні, технологічні фактори. Зміни в задачах системи освіти висувають нові вимоги 

до активізації процесу навчання і розвитку творчого потенціалу майбутніх випускників. 

Вид досвіду за характером новизни - раціоналізаторський. Новизна досвіду полягає в 

оригінальному використанні інноваційних технологій (інтерактивного навчання, 

проблемного навчання, ІКТ, елементів дослідницької роботи) в урочній та в 

позаурочній діяльності.  

  Основна ідея досвіду. Сутність досвіду полягає в особливостях проектування 

педагогічного процесу, який базується на основі раціонального поєднання елементів 

названих вище інноваційних технологій, традиційних засобів навчання та розвитку 

особистості.   Це дозволяє школярам відчувати почуття власного відкриття в науці, 

пережити радість творчості і успіху, стимулює на кожному наступному етапі навчання 

нові прояви творчості, народжуючи новий успіх.  

 Теоретична основа досвіду. Елементи проблемного навчання мали місце ще в 

античності, а потім в епоху Відродження. Це евристичні бесіди Сократа, бесіди і 

діалоги Галілея. У зарубіжній педагогіці концепція проблемного навчання розвивалася 

під впливом ідей Дж. Дьюї. Мислення, стверджує Дж. Дьюї, є рішенням проблем. 

Суттєву роль у розвитку теорії проблемного навчання відіграла концепція 

американського психолога Дж. Брунера. В її основі лежать ідеї структурування 

навчального матеріалу і домінуючої ролі інтуїтивного мислення у процесі засвоєння 

нових знань.  Особливий внесок у розробку теорії проблемного навчання внесли 

М.І. Махмутов, А.М. Матюшкін, А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, І.Я. Лернер, 

І.А. Ільницька та ін. 

Технологія реалізації досвіду. Моєю  метою щодо впровадження проблемного 

навчання є   направлення  процесу  навчання на вирішення практичних проблем, 



наближення до реальних умов  за допомогою ІКТ технологій. Мультимедійні засоби 

можуть використовуватися практично на всіх етапах уроку: під час мотивації як 

постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу; у поясненні нового матеріалу 

як ілюстративний матеріал; під час закріплення та узагальнення знань;  для контролю 

знань. Таким чином, поєднання комп'ютерних технологій і проблемного навчання 

дають бажаний результат: високий рівень засвоєння знань з фізики й усвідомлення їх 

практичного застосування. 

Результативність  досвіду. Впровадженням проблемного навчання  засобами ІКТ 

на уроках фізики показав динаміку змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні 

практичними уміннями і навичками, а також підвищився інтерес до вивчення фізики. 
Позитивними результатами у роботі вважаю успіхи моїх учнів на районних олімпіадах, 

МАН,  Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості («Левеня», «Колосок»),  активна 

участь учнів в позакласних заходах (тижнях фізики та астрономії, учнівських 

конференціях), свідомий і успішний вибір подальшого навчання випускниками, а також 

здача ЗНО. 
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