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ПСИХОДИДАКТИЧНI ПIДХОДИ У НАВЧАННI ФIЗИКИ

Стаття розкриває поняття психодидактики та демонструє результати використання мето-
дологiчних пiдходiв на уроках фiзики в ЗОШ. Також наведенi приклади вивчення теми
«Газовi закони» за допомогою рiзних пiдходiв.
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Вступ
В процесi розвитку педагогiки та педагогiчної психологiї було узагальне-

но i запропоновано безлiч теорiй i концепцiй навчання, якi сформульованi у
виглядi наукової галузi, яка отримала назву «Дидактика». Форми органiзацiї,
принципи i методи навчання вiдпрацьованi теоретично настiльки широко й
досконало, що здавалось, всi проблеми навчання вирiшенi i процес навчання
повинен йти легко, досягаючи поставлених цiлей. Насправдi його реальний
перебiг далеко не завжди вiдповiдає побудованим моделям та теорiям, ре-
зультати залишають бажати кращого.

Значна частина вчителiв продовжують працювати «традицiйними мето-
дами», якi не завжди вiдповiдають вимогам педагогiчної науки. Як прави-
ло процес шкiльного навчання має спрощений характер: вчитель переказує
учням змiст параграфа пiдручника, тi слухають, запам’ятовують та iнколи
готують завдання вдома; на наступному уроцi йде опитування двох-трьох
учнiв, далi викладається новий параграф, i все повторюється. Така дiяль-
нiсть педагога неефективна.

Чому iснує настiльки рiзке протирiччя мiж педагогiчною наукою та пра-
ктичним шкiльним навчанням?

Iсторично склалося, що психологiчнi та дидактичнi теорiї навчання роз-
вивались незалежно один вiд одного. Як результат, виникли двi серйознi про-
блеми: проблема взаємозв’язку цих теорiй i проблема доведення їх до шкiль-
ної практики. Вирiшення їх ускладнюється не бездоганнiстю методологiчного
апарата дидактики.

c⃝ Олiйник Р.В., Нелюб М.В., 2011
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Багато психологiчних та дидактичних явищ не визначено i в рiзних пер-
шоджерелах називаються довiльно. Ряд таких явищ поза категорiєю педа-
гогiчної науки, або вiднесенi до тiєї чи iншої категорiї суб’єктивно. Куди,
наприклад, можна вiднести поняття «проблемне навчання», або «програмо-
ване навчання» (або iнших позицiй)? До методiв або принципiв? Вiд рiшення
даного питання залежить характер їх аналiзу та, головне, використання в
навчальному процесi.

Потреба в об’єднаннi психологiчного i дидактичного знання в єдину си-
стему впливу на особистiсть пiдкреслювалась неодноразово в працях педа-
гогiв та психологiв. Iдея розробки спецiальної областi наукового знання, яка
займає межу мiж педагогiкою i психологiєю i названа «психодидактикою»,
була наголошена в 1981 роцi Ю.К. Бабанським, I.Д. Звєрєвим, Т.В. Кудряв-
цевим та iншими. Розробку структури, змiсту та функцiй нової областi знання
здiйснили Крутський О.М., професор кафедри методики викладання фiзики
Барнаульского ДПУ та Косихiна О.С., аспiрантка цього ж вузу, та iншi вiдомi
науковцi.

Основна частина
Психодидактика – область психолого-педагогiчного знання, яка бере

на себе функцiї здiйснення взаємозв’язку психологiчних i дидактичних кон-
цепцiй навчання та впровадження їх в шкiльну практику шляхом розробки
психодидактичних технологiй, доведених до рiвня роздаткового дидактично-
го матерiалу, пiдготовленого для кожної теми конкретного навчального пре-
дмету [2].

Психодидактика видiляє наступну систему пiдходiв: проблемний, про-
грамований, дискретний, системно-функцiональний, системно-структурний,
системно-логiчний, iндивiдуально-диференцiйований, комунiкативний, iгро-
вий, межпредметний, iсторико-бiблiографiчний, демонстрацiйно-технiчний,
задачний, модельний.

Метою нашого дослiдження ми визначили застосування психодидакти-
чних пiдходiв на уроках фiзики та оцiнку їх ефективностi при вивченнi мо-
лекулярної фiзики у 10 класi ЗОШ. Для досягнення даної мети був обраний
клас Новодонецької ЗОШ №16 м.Добропiлля.

Спочатку за допомогою психологiчних методик було визначено стиль ми-
слення учнiв та їх зацiкавленiсть у вивченнi фiзики. Наведемо результати,
отриманi при дiагностицi учнiв та оцiнки домiнуючого стилю мислення.

Продемонструємо робоче портфолiо ученицi та динамiку її змiни до та
пiсля експерименту.
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Бiльмак
Тетяна

Стиль
мислення (до)
Σ = 270 балiв

Стиль
мислення (пiсля)
Σ = 270 балiв

Зацiкавленiсть
предметом
(10-ти бальна
шкала)

Пiдсумковий
бал за I та II
семестр

до пiсля I II
10 клас Синтетичний 80

Iдеалiстичний 45
Прагматичний 41
Аналiтичний 39
Реалiстичний 65

Синтетичний 78
Iдеалiстичний 47
Прагматичний 41
Аналiтичний 45
Реалiстичний 59

7 9 10 11

Зведення отриманих даних у комплексну дiаграму дає можливiсть про-
аналiзувати клас в цiлому.

Діаграма 1
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Цi данi були покладенi в основу вибору психодидактичних пiдходiв, якi
потрiбно використовувати для всiх учнiв разом та пiд час роботи з кожним.
Ґрунтуючись на iндивiдуально-диференцiйованому пiдходi до навчання, ми
поєднували рiзнi пiдходи психодидактики для досягнення ефективних резуль-
татiв у навчаннi та вихованнi учнiв. Так первинне викладання матерiалу,
найчастiше, вiдбувалося на пiдходi, який сприймався бiльшiстю школярiв,
схильних до нього за вiдповiдним стилем мислення. Надалi, вивчення та за-
крiплення ґрунтувалося на iнших пiдходах у вiдповiдностi особистостей.

Така методика демонструвала нам активнiсть, зацiкавленiсть та посиль-
нiсть учнiв у навчальнiй, особливо самостiйнiй, пiзнавальнiй дiяльностi.

Продемонструємо практику нашої роботи на прикладi вивчення газо-
вих законiв. Наведемо матерiали застосування системно-функцiонального та
iсторико-бiблiографiчного пiдходiв при вивченнi теми.

Найбiльшу складнiсть для учнiв складає засвоєння фiзичних величин i
законiв. Дослiдженнями в шкiльнiй практицi встановлено, що незнання саме
цих елементiв призводить до нерозумiння теорiї, що вивчається. Тому дуже
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важливо для процесу вивчення фiзики побудувати технологiю системного
засвоєння фiзичних величин i законiв.

При послiдовному способi вивчення матерiалу, елементи знання, якi ма-
ють однакове функцiональне значення, зустрiчаються багато разiв, але розта-
шованi в рiзних роздiлах учбового предмету. Їх вивчення роздiлено великими
промiжками часу. Учнi не можуть самостiйно побачити спiльнiсть функцiй
окремих елементiв i аналогiчнiсть структури знання. Тому, використовуючи
системно-функцiональний пiдхiд, який ґрунтується на планах узагальненого
характеру, можна навчити учнiв характеризувати закон, фiзичну величину,
явище та iншi за допомогою вже розроблених заздалегiдь планiв [3].

Нагадаємо, системно-функцiональний пiдхiд ефективний для дiтей з ана-
лiтичним стилем мислення. Представникам даного стилю характерно систе-
матичне, всебiчне розглядання питання, проблеми, процесу або об’єкту на
базi прихованої або явно сформованої теорiї. Аналiтикiв вiдрiзняє логiчна,
методична, ретельна (з акцентом на деталi) i обережна манера вирiшення
проблем.

� системно-функцiональний пiдхiд:

Табл. 1: Характеристики газових законiв (див. напр. [4])
Знання про
закон

Закон 1 Закон 2 Закон 3

Назва Закон
Бойля-Марiотта
(iзотермiчний)

Закон
Гей-Люсака
(iзобарний)

Закон
Шарля
(iзохорний)

Формулю-
вання закону

За постiйної темпера-
тури тиск даної маси
iдеального газу обер-
нено пропорцiйний йо-
го об’єму

За постiйного тиску
об’єм даної маси iде-
ального газу прямо
пропорцiйний його аб-
солютнiй температурi

За постiйного об’єму
тиск даної маси iде-
ального газу прямо
пропорцiйний його аб-
солютнiй температурi

Формула T = const
P1/P2 = V2/V1
P1V1 = P2V2
PV = const

P = const
T1/T2 = V2/V1
V/T = const

V = const
T2/T1 = P1/P2

P/T = const

Залежнiсть
мiж якими
величинами
встановлює
закон

Закони виражають кiлькiсну залежнiсть мiж двома параметрами
газу за фiксованого значення третього параметра

Графiчне зо-
браження
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Границi
застосування

Справедливi тiльки для iдеальних газiв

Застосування
на практицi

В побутi, в промисловостi, технiцi

Iсторико-бiблiографiчний пiдхiд забезпечує пошук нових закономiрностей
та додаток до основного змiсту матерiалу пiдручника вiдомостями, почерпну-
тими з рiзних лiтературних джерел. Його психологiчна мета - стимулювання
iнтересу до науки, її iсторiї та перспективам розвитку, породження позитив-
них емоцiй. Даний пiдхiд краще сприймається учнями, у яких переважає
реалiстичний стиль мислення. В своїх вiдповiдях на уроцi такi учнi спира-
ються на факти, вiдомостi та iсторiю, сприймають матерiал емпiрично, а не
теоретично.

� iсторико-бiблiографiчний пiдхiд:
– вчитель повiдомляє учням про дату i мiсце вiдкриття закону Бойля-
Марiотта;
– розповiдає про хiд експериментiв (за можливiстю супроводжує демонстра-
цiями);
– учнi готують доповiдi про два iнших закони.
– розповiдь учнiв наступного характеру:
«... Наступним був вiдкритий закон, що описує розширення газу при його
нагрiваннi. Проблема тут полягала в наступному. До початку вiдповiдних
дослiджень у натуралiстiв не було температурної шкали, а без неї, зрозумi-
ло, необхiднi вимiрювання температури немислимi. Цiкаво, що вимiрювання
стали проводити спостерiгаючи за розширенням ртутi в склянiй трубцi. Те,
що вибiр упав на ртуть, мабуть, випадково, але вибiр виявився вдалим. Якби
замiсть ртутi взяли воду, все було б набагато гiрше. Ви, ймовiрно, знаєте, що
вода при охолодженнi поводиться зовсiм не так, як iншi рiдини. При охоло-
дженнi до 4-х градусiв за шкалою Цельсiя вона стискається, а далi починає
знову розширюватися.

Пошук названої залежностi вiвся багатьма дослiдниками, але першi задо-
вiльнi результати отримав в 1802 р. англiйський хiмiк i фiзик Джон Дальтон.
Дослiди вiн проводив з киснем, азотом, воднем i вуглекислим газом. На свiй
подив Дальтон виявив, що при нагрiваннi всi гази вели себе однаково. Але
свої результати Дальтон сформулював виключно обережно: «Загалом я не
бачу достатньої причини, що заважає нам зробити висновок, що всi пружнi
гази при одному i тому ж тиску однаково розширюються при нагрiваннi».

У 1802 р. незалежно вiд Дальтона той же закон вiдкрив французький
хiмiк i фiзик Жозеф Луї Гей-Люссак . . . » — [1].

192 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету СДПУ



Олiйник Р.В., Нелюб М.В. Психодидактичнi пiдходи у навчаннi

Висновки
Обираючи той чи iнший пiдхiд, ми полiпшуємо процес навчання учням з

вiдповiдним стилем мислення. Iншi учнi, якi важче сприймають матерiал в
данiй формi, отримують можливiсть на цiй основi розвивати стилi мислення,
в невластивому для них напрямку.

Якщо на початку вивчення теми ми спостерiгали домiнування одного iз
стилiв мислення учнiв, а iншi стилi iгнорувались, або входили до зони не-
визначеностi, то з часом у багатьох вiдбулися змiни, щодо розвитку iнших
ранiше менш значимих стилiв.

Засвоївши пiдходи психодидактики, учнi можуть переносити отримане
методологiчне знання на процедуру вивчення наступних тем курсу фiзики та
iнших навчальних предметiв.

Як показують дослiди педагогiв, для озброєння учнiв зазначеними мето-
дологiчними знаннями необхiдно 1,5 – 2 роки. Найбiльш ефективно навчання
вiдбувається тодi, коли воно починається одночасно с початком вивчення фi-
зики (тобто з сьомого класу). В цьому випадку до дев’ятого класу учнi вже
оволодiють методологiчними знаннями i значну частину роботи зможуть ви-
конувати самостiйно з мiнiмальними витратами iнтелектуальних зусиль, що
дуже важливо для пiдвищення зацiкавленостi предметом. При цьому звiль-
няється час для виконання робiт, що пов’язанi з експериментом, творчiстю,
розв’язуванням задач.

Даннi методологiчнi пiдходи розробленi з користю для учнiв та вчите-
лiв. Впроваджуючи описанi технологiї можливо слiдкувати за досягненнями
учнiв, бiльше часу придiляти кожному учню iндивiдуально, а головне спо-
стерiгати наскiльки результативна навчально-виховна робота при вивченнi
предмету фiзики.
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