
Розробка дидактико-методичного забезпечення експериментальної 

діяльності здобувачів загальної середньої освіти з використанням 

цифрових вимірювальних пристроїв на уроках фізики 

Методичні рекомендації 

 

Використання смартфона як вимірювального пристрою у фізичному 

експерименті сприяє ознайомленню учнів із науковим методом пізнання 

природи та формуванню експериментальної компетентності здобувачів освіти як 

складової предметної компетентності учнів з фізики. 

Наукове пізнання – свідома цілеспрямована діяльність щодо вироблення й 

теоретичної систематизації об'єктивних знань про дійсність [2]. 

Науковий метод пізнання починається із спостереження. Уперше помічене 

явище необхідно пояснити, тому висувається гіпотеза, яка потім перевіряється 

під час експериментальних досліджень. І якщо гіпотеза підтверджується, то за 

результатами експериментів встановлюються кількісні співвідношення між 

фізичними величинами у вигляді законів фізики. Подібні явища об’єднуються та 

формується фізична теорія, з якої виводяться наслідки. Наслідки перевіряються 

експериментально. Інколи вони приводять до відкриття нових явищ. І цикл 

наукового пізнання замикається, починається його новий виток на більш 

високому рівні пізнання, дослідження більш глибоких шарів реальності.  

Невід’ємною складовою наукових досліджень є експеримент. Науковий 

експеримент є основою навчального фізичного експерименту, якому він дає 

експериментальні засоби, методи дослідження і фактологічний матеріал. Варто 

відмітити, що повної тотожності між ними немає. Головна відмінність полягає у 

тому, що науковий експеримент ставиться з метою дослідження природи і 

одержання нових знань про неї, а навчальний експеримент покликаний довести 

ці знання до учнів [3].  

Проєктуючи завдання кожного етапу наукового методу пізнання на 

відповідні пізнавальні задачі під час навчання фізики отримуємо систему 

дослідницьких експериментальних завдань: «відкриття явища», якісні та 

кількісні дослідницькі експерименти, експериментальні задачі. 

Завдання «відкриття явища» моделює експериментальні дослідження як 

засіб активізації первинного уявлення про явище, чуттєвих образів, що сприяє 

формуванню змісту понять, ідеалізованих об’єктів теоретичного знання, не 

відірваних від предметів та об’єктів реального світу. 

Найчастіше таке завдання використовується під час демонстраційного 

експерименту для створення проблемної ситуації та передбачає виконання 

спостережень, виділення та опису суттєвих ознак явищ. 

Важливою особливістю демонстраційного експерименту є те, що 

експеримент проводить учитель, а учень залишається пасивним суб’єктом. 

Переведення його в роль активного дослідника допоможе використання учнем 

смартфона та виконання експерименту як фронтального. 

Смартфон можна використати, коли необхідно зафіксувати вплив 

процесів, які неможливо спостерігати неозброєним оком (вплив магнітного поля) 



або відбувається зміна фізичних величин на малі значення, непомітні для 

візуального спостереження (наприклад, прискорення). 

Будь-яке первинне спостереження закінчується поясненням 

спостережуваних фактів. Під час пояснення учні спираються на власний 

життєвий досвід або попередньо сформовані знання, яких, зазвичай, недостатньо 

для пояснення явища. Доцільно запропонувати учням якісні експериментальні 

дослідження з метою висуненням гіпотези. Гіпотеза є науково обґрунтованим 

припущенням, яке висуваються для пояснення якогось процесу, що після 

перевірки можуть виявитися істинними або хибними [2]. 

Якісні експериментальні дослідження в системі фізичного навчального 

експерименту моделюють фізичні ситуації та створюють умови для прояву 

закономірностей явища, виявляють причинно-наслідкові зв'язки [4]. У даному 

випадку розв’язок завдань зводиться до передбачення подій.  

За змістом якісне експериментальне завдання повинно бути спрямоване на 

безпосередні вимірювання фізичних величини, без наступного використання 

результатів цих вимірювань для визначення інших величин.  

За допомогою смартфона, як вимірювального приладу, під час прямих 

вимірювань можна отримати графіки і фіксувати якісні зміни фізичних величин. 

Тобто якісні досліди відрізняються від спостереження тим, що учень не просто 

описує факти, а фіксує зміну фізичних величин за допомогою функціональних 

залежностей, особливо в тих ситуаціях, коли око не сприймає явище. Тоді прилад 

стає складовою людини як біологічного тіла і розширює можливості сприйняття 

органів відчуття. 

Кількісні дослідницькі експерименти доцільно використати для 

встановлення функціональних залежностей фізичних величини з метою 

встановлення законів фізики.  

Прикладом кількісного дослідження є лабораторна робота «Дослідження 

залежності сили пружності від деформації тіла», яка може проводитися на уроці 

вивчення нового матеріалу. Деформуючи пружини або гумові нитки з різним 

коефіцієнтом жорсткості на різну величину, отримують різні значення сил 

пружності. Установивши у вигляді графіка функціональну залежність сили 

пружності від величини деформації, учні самостійно можуть відкрити закон 

Гука. 

Щоб закріпити теоретичні знання та показати їх часткове застосування 

доречно використати експериментальні задачі. Експериментальні задачі – це 

задачі, розв'язування яких органічно пов’язані з постановкою експеримента, а 

виміряні дані призначені для визначення непрямих величин, які задовольняють 

вимогу задачі [1]. 

Але задачі не можна вважати експериментальними, які розвязуються 

теоретично, а експеримент ставиться після отримання теоретичного результату 

лише для його перевірки. Алгоритм розв’язування значної кількості 

експериментальних задач передбачає поєднання теоретичних методів з 

експериментальними та експериментальними вміннями учнів. Виокремлюють 

чотири основних етапи розв’язування експериментальних задач [5]. 

На першому етапі відбувається: 



‒ ознайомлення учнів з умовою задачі, переліком приладів та матеріалів, 

необхідних для постановки та проведення експерименту; 

‒ актуалізація понять, означень фізичних величин, які будуть 

вимірюватися під час експерименту. 

На другому етапі виконується моделювання фізичної ситуації, 

представленої в умові задачі, її аналітичне розв’язування з виводом робочої 

формули.  

На третьому етапі: 

‒ здійснюється пошук можливості постановки експерименту для 

вимірювання фізичних величин; 

‒ складається план виконання експерименту (встановлюється порядок і 

послідовність виконання фізичних дослідів, добираються відповідні 

прилади і матеріали, визначаються ціна поділки шкал приладів, межі їх 

вимірювання); 

‒ складається експериментальна установка, налагоджується її 

функціонування, визначаються найефективніші умови для дослідження. 

На четвертому: 

‒ здійснюється експеримент; 

‒ вимірюються, накопичуються експериментальні дані; 

‒ дані обробляються та обчислюється шукана фізична величина.  

Іноді правильність розв’язку перевіряється експериментально, але частіше 

за даними довідників або вказаними на приладах. 

Рекомендуємо вчителям фізики – членам обласної творчої групи під час 

розробки завдань дотримуватися послідовності їх укладання. 

Експериментальне завдання «Відкриття явища» 

1. Клас. 

2. Тема уроку. 

3. Опис експерименту. 

4. Виконання завдання: 

‒ Яке фізичне явище Ви будете спостерігати. 

‒ Спостерігайте явище. 

‒ Запишіть назви тіл або властивості об’єктів, з якими відбуваються 

зміни. 

‒ Сформулюйте мету спостереження, тобто виберіть тіла або 

властивості об’єктів, за зміною яких Ви будете спостерігати. 

‒ Складіть план спостереження. 

‒ Проведіть спостереження повторно й запишіть зміни, які 

відбуваються з спостережуваними тілами або процесами. 

‒ Проведіть повторні спостереження з метою детального опису 

виявлених змін з вибраними тілами або властивостями. 

‒ Які зміни були для Вас новими під час спостереження? 

Якісне експериментальне дослідження 

1. Клас. 

2. Тема уроку. 

3. Умова-опис явища з вимогою передбачити закономірність процесу. 



4. Обладнання. 

5. Виконання завдання: 

‒ Сформулюйте гіпотезу та наведіть аргументи щодо її теоретичного 

обгрунтування. 

‒ Опишіть та обгрунтуйте умови, які сприятимуть прояву 

закономірності явища. 

‒ Опишіть дослідницьку установку, принцип її дії та методи 

вимірювання фізичних величин. 

‒ Проведіть експеримент, спостерігайте за явищем, фіксуйте зміни 

фізичних величин. 

6. Висновок: 

‒ Чи співпали установлені в експерименті закономірності явища з 

Вашим передбаченням? 

‒ Якщо не співпали, то проаналізуйте, які Ваші аргументи були 

хибними. 

‒ Поясніть установлені в експерименті закономірності явища. 

Кількісне експериментальне дослідження 

1. Клас. 

2. Тема уроку. 

3. Умова (Дослідіть …) 

4. Обладнання. 

5. Теоретичне обґрунтування способу експерименту. 

6. Опис установки, принцип її дії та методи вимірювання фізичних 

величин. 

7. Результати експерименту (укладені в таблиці, графіки). 

8. Обробка результатів експерименту (для учнів 10-11 клас повинні бути 

розрахунки похибок вимірювання). 

9. Висновок. Математична модель досліджуваної закономірності. 

10. Способи підвищення точності вимірювань.  

Експериментальна задача 

1. Клас. 

2. Тема уроку. 

3. Умова задачі. 

4. Обладнання. 

5. Аналітичний розв’язок задачі (отримання робочої формули). 

6. Обґрунтування способу експерименту (опис установки, принцип її дії та 

методи вимірювання фізичних величин). 

7. План експерименту. 

8. Прямі вимірювання фізичних величин. 

9. Розрахунок величини, яка задовольняють умову задачі. 

10. Розрахунок похибок (для учнів 10-11 класів) 

11. Відповідь. 

 

Експериментальні завдання можуть характеризуватися різними рівнями 

проблемності та складності. Тому, для укладання різнорівневих завдань слід 



виходити з того, що інструкція до умови задачі повинна мати повний опис 

виконання завдання або частковий опис з одним і тим же обладнанням. Учням з 

достатнім рівнем знань, окрім умови задачі, можна надати підказку або 

конкретну вказівку, а інструкцію зробити не деталізованою.  
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