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Під час вивчення фізики особливе місце займає 
формування пізнавальної компетентності.



Пізнавальна компетентність належить до 
загального змісту освіти.

Вона є однією із основних проблем 
педагогічної науки.



Учень вміє вчитися, якщо:

- сам виявляє мету діяльності або усвідомлено приймає 
поставлену вчителем;
- виявляє зацікавленість у навчанні;
- організовує свою діяльність для досягнення результату;

- розуміє результативність своєї діяльності.



5. Пізнавальна компетентність:

- вміння, досвід, бажання самостійно набувати нові знання;

- продукувати власні ідеї;

- освоєння субєктивно нових векторів діяльності.



На даний час основні напрямки модернізації 
фізичної освіти реалізуються шляхом використання 
методу проектів. 

Доцільність застосування даного методу з метою 
формування пізнавальної компетентності 
обумовлена його багатофункціональністю.



В рамках роботи над проектом в учнів формуються 
навики більш глибокого і усвідомленого пізнання 
оточуючого світу, створюються умови для розвитку 
творчих здібностей учнів, а також формуються 
навики спостерігати, узагальнювати і робити 
висновки.



Проблемі обґрунтування та розроблення методики 
організації проектної діяльності з фізики присвячені 
дослідження М.В. Головка, В.Д. Шарко, Н.І. Поліхун, 
В.П.Ляшка та ін. 



Основою методу проектів є розвиток 
пізнавальних навиків учнів, уміння самостійно 
конструювати свої знання і орієнтуватися в 
інформаційному просторі, розвиток критичного 
мислення.



Проектна діяльність розкриває перед учнем 
широке поле нової для нього діяльності, тим 
самим сприяючи появі великого кола інтересів, 
і, потім, через них, впливає на формування 
переконань та світогляду особистості, що є чи 
не найголовнішим завданням сучасної школи.



7 клас
Розділ 1. Фізика як природнича наука. 

Пізнання природи.
1. Дослідження фізичних характеристик тварин.
2. Вимірювання у фізиці.
3. Спостереження і вивчення явища дифузії.
4. Дифузія і ювелірні прикраси.
5. Вимірювальні прилади від давнини до наших днів.
6. Побудова моделей молекул різних хімічних речовин.
7. Дослідження властивостей паперу.
8. Визначення густини тіла неправильної форми.



Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

1. Відносність механічного руху.

2. Час і його вимірювання.
3. Ода обертального руху.



Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА.
1. Інерція – причина порушення правил дорожнього руху.

2. Дія і протидія (приклади з літератури і казок).

3. Використання людиною сили пружності.

4. Різні види деформацій. Приклади з природи і техніки.

5. Як керувати рівновагою.

6. Сила тертя – корисна і шкідлива. Способи її збільшення і зменшення.

7. Дослідження коефіцієнта тертя взуття об різну поверхню.



Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА.

8. Дослідження порівняльних характеристик коефіцієнта тертя для різних 
матеріалів.
9. Сила тяжіння – велика і незвичайна.
10. Якби не було сили тертя.
11. Фізика у ванні.
12. Тиск твердих тіл. Лижі чи ковзани?
13. Закон Паскаля і його застосування.
14. Досліди з атмосферним тиском.
15. Атмосферний тиск – помічник людини.
16. Артеріальний тиск.
17. Оцінка впливу атмосферного тиску на самопочуття школярів.



Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА.

18. Водна феєрія: фонтани.
19. Фонтан Герона.
20. Сполучені посудини на дачі.
21. Повітроплавання.
22. Густина і плавучість тіла.
23. Сила Архімеда і людина на воді.
24. Сила Архімеда і людина на повітряній кулі.
25. Застосування сили Архімеда в техніці.



Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА.

26. Пізнай себе (вимірювання об'єму тіла на основі закону Архімеда).
27. Плавання курячого яйця у воді (в солоній і прісній, в воді різного ступеня
солоності).
28. Дослідження механічних властивостей поліетиленових пакетів.
29. Визначення умов перебування тіла у рівновазі.
30. Визначення центру ваги математичними засобами.
31. Перевірка меж застосування закону Гука (сила пружності).
32. Дослідження змін атмосферного тиску в будівлях міста.



Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

1. Фізика в іграшках.
2. Кінетична і потенціальна енергія: перетворення одного виду в 
інший.
3. Прості механізми у сільському господарстві.
4. Роль важелів в житті людини і в її спортивних досягненнях.



8 клас
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ 

І МЕХАНІЗМИ
1. Види теплопередачі. Їх використання людиною. 
2. Вітер як приклад конвекції у природі.
3. Вітер на службі у людини.
4. Агрегатні стани на основі уявлень про будову речовини.
5. Різниця температур замерзання розчинів (солі, цукру, йоду, 
марганцівки і ін.)
6. Розчинення цукру у воді (від яких умов залежить швидкість
розчинення).
7. Види і приклади теплових двигунів.
8. Двигун Стірлінга.



8 клас
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ 

І МЕХАНІЗМИ
9. Вода всередині нас.
10. Вода - речовина звичайна і незвичайна.
11. Вода в трьох агрегатних станах.
12. Збереження ресурсів. Вода.
13. Атмосферні явища.
14. Дослідження кристалізації парафіну: визначення температури кристалізації.
15. Фізика на кухні.
16. Розчинення цукру у воді (від яких умов залежить швидкість розчинення).
17. Утворення нафти і газу. Екологічний аспект їх використання.
18. Перспективи зміни клімату Землі.
19. Теплове розширення і його врахування і використання у техніці.



8 клас
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ 

І МЕХАНІЗМИ
20. Вирощування кристалів з розчинів різними методами.
21. Вирощування кристалів кухонної солі і цукру і вивчення їх форми.
22. Випаровування і конденсація у живій природі.
23. Дослідження теплоізолюючих властивостей різних матеріалів.
24. Який термос кращий?
25. Конструювання теплоізолюючих пристроїв з підручних засобів.
26. Кристали в навколишньому світі. Вирощування кристалів.
27. Енергетичні витрати підлітків і їх поповнення.



8 клас
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ 

І МЕХАНІЗМИ
28. Автомобіль майбутнього.
29. Автомобіль і здоров'я людини.
30. Автомобіль і екологія.
31. Вакуум на службі у людини.
32. Види опалення та їх економічність.
33. Види палива автомобілів.
34. Кругообіг води в природі.
35. Визначення залежності оптимального часу теплової обробки
картоплі від різних факторів.



8 клас
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

СТРУМ
1. Кіт як об'єкт фізичних досліджень.
2. Блискавка.
3. Красиве, але страшне явище гроза.
4. Дії струму. Використання електричного струму.
5. Незвичайна електрика – вироблення з фруктів і овочів.
6. Визначення опору резистора методом вольт-амперної
характеристики.
7. Дослідження залежності електричного опору провідника від
температури.
8. Вплив блукаючого струму на корозію металу.



8 клас
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

СТРУМ
9. Прилад для вимірювання і регулювання солоності води.
10. Електричний струм і електробезпека.
11. Електротехнічний сигнально-протипожежний пристрій для побутових
приміщень із запобіжною системою і електромагнітним дверним замком.
12. Дослідження лампи розжарення за допомогою цифрової лабораторії.
13. Порівняльне дослідження режиму роботи енергозберігаючих та звичайних
джерел світла за допомогою цифрової лабораторії.
14. Енергозбереження в школі і дома. 
15. Проектування і виготовлення моделі електромобіля із живленням від сонячної
панелі. 



9 клас
Розділ 1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

1. Земля – великий магніт.
2. Вплив магнітного поля на біологічні об'єкти.
3. Прилади для магнітного запису інформації.
4. Фізичні основи роботи жорсткого диска комп’ютера.
5. Види електростанцій.
6. Полярне сяйво.
7. Взаємозв'язок полярних сяйв і здоров'я людини.



9 клас
Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

1. Джерела світла: природні і штучні.
2. Світлові явища навколо нас.
3. Вплив зовнішніх факторів на зір школяра.
4. Зір у вік технічного прогресу.
5. Визначення показника заломлення різних речовин.
6. Вивчення властивостей зображень, що отримуються за допомогою
збиральної лінзи.
7. Оптика і образотворче мистецтво.
8. Технічне застосування лінз. 
9. Оптичні ілюзії і отримання стереоскопічних зображень.
10. У світі дзеркальних поверхонь.



9 клас
Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

11. Вплив сонячного світла на ріст рослин.
12. Залежність відбивних властивостей матеріалу від його кольору.
13. Використання сонячної енергії.
14. Багатоярусне вирощування рослин за допомогою відбитого
сонячного світла.
15. Відбивання світла очима кішки.
16. Перископ і його застосування.
17. Вимірювання швидкості світла (метод Фуко).
18. Світлові явища навколо нас.
19. Отримання веселки в домашніх умовах. 



9 клас
Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ 

ХВИЛІ.
1. Джерела звуку. Використання звуку в науці і техніці.
2. Чи можна побачити звук ?
3. Вивчення звукових коливань на прикладі музичних інструментів.
4. Вивчення природи звуку та незвичайні звукові явища.
5. Фізика землетрусів і прилади, що їх реєструють.
6. Фізика і акустика приміщень.
7. Цунамі. Причини виникнення і фізика процесів.
8. Аспекти впливу музики та звуків на організм людини. 
9. Застосування ультразвуку у медицині.



9 клас
Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ 

ХВИЛІ.
10. Вплив інфразвуку на організм людини.
11. Вплив навушників на слух людини.
12. Дія звуку, інфразвуку і ультразвуку на живі організми.
13. Дзвони з фізичної точки зору.
14. Дослідження поширення ультразвуку.
15. Вимірювання довжини хвилі, частоти і швидкості звуку у повітрі за допомогою
осцилографічної реєстрації амплітуди звукових коливань.
16. Радіо і телебачення: принцип роботи, застосування.
17. Мікрохвильова піч і все про неї.
18. Їжа з мікрохвильової печі: користь чи шкода?
19. Сучасні засоби зв'язку. Мобільний зв'язок.
20. Вплив випромінювання від мобільного зв’язку на організм людини.
21. Мобільний телефон. Шкода чи користь?!



9 клас
Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА І АТОМНОГО ЯДРА. 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
1. Біологічна дія радіації.
2. Вивчення радіаційного фону в приміщенні школи та її околицях.
3. Ядерна зброя.
4. Моральний аспект наукових відкриттів.
5. Основи ядерної енергетики.
6. Оцінка радіаційного фону по гамма-випромінюванню міста.
7. Оцінка рівня радіаційної безпеки.
8. Застосування радіоактивних ізотопів.
9. Застосування радіоактивних ізотопів у медицині



9 клас
Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА І АТОМНОГО ЯДРА. 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
10. Застосування радону у терапії.
11. Природна радіація: небезпека для життя чи неминуча реальність?
12. Проблеми і перспективи розвитку атомної енергетики.
13. Радіаційний ризик і його сприйняття.
14. Радіація в житті людини.
15. Радіація і її вплив на навколишнє середовище.
16. Радіація: міфи і реальність.
17. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища.
18. Радіоактивність як свідчення складної будови атомів.
19. Радон у нас вдома.
20. Ядерна фізика та область її застосування.
21. Ядерна енергія: зло чи благо?



9 клас
Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ
1. Моделювання умов попадання в ціль при русі під кутом до горизонту в 

електронних таблицях.
2. Вплив механічної роботи на організм школяра.
3. Вплив невагомості на життєдіяльність організмів.
4. Куди «зникає» енергія?
5. Ракети і політ у космос.
6. Вплив взуття на опорно-руховий апарат.
7. Невагомість.
8. Чому ріки не течуть прямо, а «вигинаються»?
9. Реактивний рух у сучасному світі.
10. Екологічні проблеми космосу.
11. Метеорна небезпека для технічних пристроїв на навколоземній орбіті.



Проектна технологія навчання визнається педагогами як 
одна з особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, в 
основі якої лежить визнання унікальної сутності кожного 
учня (того, хто навчається), його індивідуальності. При 
цьому змінюється роль викладача. Його основним 
завданням стає створення відповідного навчального 
середовища, у якому учень має можливість спиратися на 
свій особистісний потенціал.
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