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Анотація. Розглянуто деякі особливості навчального процесу сту-

дентів – заочників, проаналізовані переваги проблемного навчання як 

засобу підвищення рівня уваги до теми, що вивчається. 

Ключові слова: Проблемне навчання, проблемна ситуація, увага, 

заочна форма навчання. 

Сприйняття студентами-заочниками навчального матеріалу від-

бувається набагато ефективніше, якщо вони зацікавлені темою лекції. 

Проблемне навчання дозволяє інтенсифікувати заняття за раху-

нок підвищення розумової активності студентів. Основний прийом 

проблемного навчання – створення проблемної ситуації, коли знання 

сприймаються студентом в процесі його активної участі в рішенні де-

якої задачі – «проблеми», поставленої викладачем. 

Відразу привернути увагу студентів до теми, що вивчається, мож-

на лише в тому випадку, якщо на самому початку викладу теми сфор-

мулювати завдання, безпосередньо пов'язане зі сферою їх майбутньої 

діяльності. Також слід вказати, що для вирішення поставленого за-

вдання необхідно ввести деякі фізичні поняття і вивчити пов'язані з 

ними фізичні явища. На закінчення лекції необхідно продемонструва-

ти, як саме застосування фізичних закономірностей, що вивчаються, 

дозволяє вирішити поставлену технічну задачу. Залежно від факуль-

тету і спеціальності повинне підбиратися відповідне технічне завдан-

ня, що створює проблемну ситуацію. Тут, можливо, представляє інте-

рес створення переліку проблемних технічних ситуацій, які можуть 

бути використані при читанні лекцій з фізики в технічних вузах. Так, 

наприклад, якщо лекція з інтерференції читається студентам-

механікам, на початку лекції можна сформулювати завдання про кон-

троль якості поверхні, вирішувану інтерференційним методом. Можна 

підібрати завдання про інтерференційне вимірювання товщини тон-

ких плівок, використовуваних в мікроелектроніці. 

Таким чином, проблемне навчання фізиці з використанням наочних 

технічних завдань з сфери майбутньої професії студентов- заочників і 

створенням проблемних ситуацій сприяє поліпшенню учбового процесу.  
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Анотація. Дослідницьку роботу присвячено розвитку пізнаваль-

ного інтересу учнів на факультативних заняттях ЗЗСО, шляхом вико-

ристання окулярів віртуальної реальності та цифрових додатків 

«BookVar». 

Досліджено основні теоретичні відомості про проблеми розвитку 

пізнавального інтересу учнів. Теоретично обґрунтовано поняття «інте-

рес», «пізнавальний інтерес». Проведено експериментальне дослі-

дження про використання використання окулярів віртуальної реаль-

ності та цифрових додатків «BookVar» з метою формування пізнаваль-

ного інтересу учнів. 

Ключові слова. інтерес, пізнавальний інтерес, комп’ютерне нав-

чання, факультатив, розвиток, ефективність. 

Інтенсивний розвиток сучасного суспільства на засадах гуманіза-

ції й демократизації зумовлює необхідність у вихованні представників 

підростаючого покоління, як ініціативних високоморальних особистос-

тей, які беруть активну участь у різних сферах життєдіяльності та ак-

тивно взаємодіють з людьми. 

Відповідно до Державного стандарту метою природничої освітньої 

галузі є формування особистості учня, який знає та розуміє основні зако-

номірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її дослі-

дження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального 

досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, здатен 

оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розви-

ток суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, від-

повідально взаємодіє з навколишнім природним середовищем. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що постійна проблема 

активізації пізнавального інтересу учнів зумовлюється змінами в сус-

пільстві, розвитку системи освіти, вимагаючи від учителя впрова-


