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Використання смартфона як цифрового вимірювального пристрою у 

фізичному експерименті сприяє формуванню експериментальної 

компетентності здобувачів освіти як складової предметної компетентності 

учнів з фізики. 

Акцентуємо увагу, що найчастіше смартфон використовується під час 

виконання дослідницьких експериментальних завдань: «відкриття явища», 

якісні та кількісні дослідницькі експерименти, експериментальні задачі. 

Завдання «відкриття явища» моделює експериментальні дослідження та 

активізує первинне уявлення про явище, чуттєві образи, що сприяє 

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

відірваних від предметів та об’єктів реального світу. Смартфон допомагає 

зафіксувати вплив процесів, які неможливо спостерігати неозброєним оком 

(вплив магнітного поля) або зміну фізичних величин на малі значення, 

непомітні для візуального спостереження (наприклад, прискорення). 

За змістом якісне експериментальне завдання 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 й фіксувати якісні зміни фізичних величин, особливо, у тих 

ситуаціях, коли око не сприймає явище. Тоді прилад стає складовою людини 

як біологічного тіла та розширює можливості сприйняття органів відчуття. 

Кількісні дослідницькі експерименти доцільно використовувати для 

встановлення функціональних залежностей фізичних величини з метою 

вивчення законів фізики. Розв’язування експериментальних задач органічно 

пов’язані з вимірюванням даних, призначених для визначення непрямих 

величин, які задовольняють вимогу задачі. За допомогою смартфона, як 

вимірювального приладу, можна отримати значну кількість 

експериментальних даних, функціональні залежності між якими фіксуються 

не лише у вигляді графіків, а й таблиць. Електронні таблиці даних MS Excel 

смартфон зберігає у хмарних сховищах. 

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. 

‒ Здійсніть спостереження повторно й запишіть зміни, які відбуваються з 

спостережуваними тілами або процесами. 

‒ Здійсніть 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. 

‒ Здійсніть 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.  

Рекомендуємо, з метою розробка дидактико-методичного забезпечення 
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