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Стаття присвячена проблемi застосування комп’ютерних технологiй у навчально-вихов-
ному процесi з фiзики. В нiй представленi результати дослiдження впливу комп’ютерних
технологiй на якiсть знань та рiвень навчальних досягнень студентiв ВНЗ першого рiвня
акредитацiї.

Ключовi слова: iнновацiйний пiдхiд до процесу навчання, технологiї навчання фi-
зики, методичнi системи навчання, розвиток комп’ютерних технологiй навчання, гi-
пермедiйне подання iнформацiї, комп’ютерне моделювання, вiртуальна фiзична лабора-
торiя, програмно-педагогiчний засiб.

Вступ
Освiта – основа розвитку людини, суспiльства, держави. ХХI столiття ви-

суває до освiти новi вимоги. Вiдповiднi завдання окреслено Нацiональною
доктриною розвитку освiти в ХХI столiттi. Успiшне їх виконання передба-
чає розробку та освоєння нових навчальних програм, удосконалення методiв
навчання, використання у навчальному процесi новiтнiх досягнень педагогi-
чної науки i сучасних педагогiчних технологiй, зокрема технологiй навчання
з фiзики i астрономiї. Це обумовлює необхiднiсть пiдготовки висококвалi-
фiкованих учителiв фiзики i астрономiї з аналiтичним мисленням, знанням
широкого спектру сучасних педагогiчних технологiй, практичним досвiдом
їх упровадження в дiяльнiсть реального навчання [1, 2].

Кожна навчальна дисциплiна має специфiчнi особливостi, якi дають змо-
гу певним чином сприяти формуванню творчої активностi студентiв. Щодо
фiзики – це експериментальний метод пiзнання на заняттях, у позааудитор-
нiй роботi, лабораторнi роботи конструкторського характеру, заняття фiзико-
технiчних гурткiв, лабораторнi роботи дослiдницького характеру, метод мо-
делювання, використання статистичного методу пiд час вивчення фiзичних
теорiй, активний дiалог, аналiз, синтез, iндукцiя, дедукцiя, розкриття на заня-
ттях фiзичних знань для прискорення науково-технiчного процесу ознайом-
лення студентiв з найглобальнiшими проблемами людства й розкриття ролi
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фiзичної науки та їхнього розв’язування. Найкращим помiчником у цьому є
комп’ютер.

Метою статтi є аналiз розвитку комп’ютерних технологiй навчання, їх
сучасних можливостей та шляхiв використання в процесi вивчення фiзики.

Систематичнi дослiдження в галузi використання комп’ютерних техно-
логiй в освiтi проводяться вже бiльше сорока рокiв. Система освiти завжди
була вiдкрита для впровадження в навчальний процес комп’ютерних техно-
логiй навчання, що базуються на програмних продуктах самого широкого
призначення. Разом iз тим цi програмнi засоби нiколи не забезпечували всiх
потреб педагогiв.

З 90-х рокiв ХХ ст. почався новий етап використання комп’ютерної технi-
ки в навчаннi, зокрема, фiзики, на якому її застосування вiдбувалося в двох
прiоритетних напрямках. Перший напрямок передбачав використання ком-
п’ютерної технiки як нового навчального технiчного засобу у межах iснуючої
системи навчання. Другий напрямок передбачав реформування всiєї системи
освiти на пiдставi того, що потенцiйнi можливостi комп’ютерiв значно переви-
щують можливостi їх використання у рамках iснуючої системи навчання. Це
спричинило змiну технiчних основ системи освiти, змiсту, методiв навчання
фiзики та появу гiпермедiйного подання iнформацiї.

Гiпермедiйне подання iнформацiї передбачає використання мультимедiй-
ної iнформацiйної навчальної системи – зiбрання текстової iнформацiї, графi-
чних зображень, вiдеоролiкiв, звукових клiпiв, присвячених певному питанню
чи темi, а також гiпертексту. Гiпертекст – це особлива форма органiзацiї, по-
дання та засвоєння текстового матерiалу, що передбачає урахування безлiчi
взаємозв’язкiв мiж його елементами [3].

На сучасному етапi в навчальних закладах успiшно використовуються
рiзнi програмнi комплекси – як вiдносно простi, так i складнi. В наукових
центрах i навчальних закладах США, Канади, Захiдної Європи, Австралiї,
Японiї, Росiї, України та ряду iнших країн була розроблена велика кiлькiсть
спецiалiзованих комп’ютерних систем саме для потреб освiти, орiєнтованих
на пiдтримку рiзних сторiн навчально-виховного процесу.

I.Г. Захарова [4] наводить класифiкацiю програмних засобiв iнформацiй-
них технологiй навчання з позицiй дидактики та можливi шляхи їх iнтегра-
цiї в навчально-виховний процес, що на сьогоднi використовується в свiтовiй
практицi.

На сучасному етапi в нашiй країнi цiлим рядом дослiдникiв i, зокрема,
нами проводиться пошук рацiональних методик використання комп’ютерних
технологiй в процесi вивчення фiзики. Однi з iснуючих методик передбача-
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ють фрагментарне використання комп’ютера, iншi – проведення занять, на
яких надання нового матерiалу та контроль за його засвоєнням проводиться
комп’ютером.

На пiдставi аналiзу лiтературних джерел [5, 6, 7 та iн.], власного педаго-
гiчного досвiду та дослiджень, ми схильнi пiдтримувати таку iснуючу думку:
найбiльш ефективними системами навчання є тi, де основною фiгурою трива-
лого навчального процесу є викладач. Вiн передає студентам основний обсяг
iнформацiї, органiзує навчальний процес, керує ним та формуванням особи-
стостi студента.

Основна частина
Сучасний викладач займається рiзними видами професiйної дiяльностi:

викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлiнською. Залежно
вiд того або iншого виду дiяльностi iснують рiзнi можливостi використовува-
ти комп’ютернi або iнформацiйнi технологiї, що дають можливiсть отриму-
вати, передавати, систематизувати, обробляти iнформацiю, а також здiйсню-
вати комунiкацiю мiж колегами, студентами, їх батьками i так далi.

Щоб iти в ногу з часом, викладач повинен володiти основами iнформацiй-
них технологiй, мати уявлення про найбiльш поширену в даний час операцiй-
ну систему Windows, умiти працювати в поширених комп’ютерних програмах,
зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint i низкою iнших спецiалiзованих
програм, пов’язаних з предметною дiяльнiстю викладача, користуватися Iн-
тернетом, а також умiти використовувати знання студентiв про комп’ютер,
котрi останнi отримують на заняттях з iнформатики.

Добре вiдомо, що курс фiзики включає роздiли, вивчення i розумiння
яких вимагає розвиненого образного мислення, умiння аналiзувати, порiв-
нювати. Насамперед мова йде про такi роздiли, як «Молекулярна фiзика»,
деякi роздiли «Електромагнетизму», «Ядерна фiзика», «Оптика» i iн. Ба-
гато явищ в умовах фiзичного кабiнету не можуть бути продемонстрованi.
Наприклад, явища мiкросвiту, або процеси, що швидко протiкають, або до-
слiди iз приладами, вiдсутнiми в кабiнетi. В результатi студенти зазнають
труднощi їхнього вивчення, оскiльки не в змозi їх уявити. Комп’ютер може
не лише створити модель таких явищ, а й дозволити змiнювати умови протi-
кання процесу, «прокрутити» iз оптимальною для засвоєння швидкiстю. Для
глибокого розумiння студентами явищ, процесiв, описаних в даних роздiлах
викладачу необхiдно використовувати персональний комп’ютер, з’єднаний з
необхiдним фiзичним устаткуванням, проектором, мультимедiйною дошкою,
телевiзором.
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Демонстрацiю фiзичних явищ, процесiв зручно i доцiльно здiйснювати за
допомогою комп’ютерних програм навчального призначення. Вiдповiдно до
правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах, комп’ю-
терна програма навчального призначення – це комп’ютерна програма, яка є
засобом навчання, що зберiгається на цифрових або аналогових носiях даних
i вiдтворюється на електронному обладнаннi [11]. Класифiкацiї комп’ютер-
них навчаючих програм розробляли Б.С. Гершунський, Дж. Скандура (J. М.
Scandura, 1983), Дж. Чемберс и Дж. Шпрехер (J. A. Chambers, J. W. Sprecher,
1983), Т. О’Ши (Т. O’Shea et а1., 1984) та iншi.

Сьогоднi iснує багато вiтчизняних i зарубiжних програм з фiзики. Аналiз
наукових статей показав, що найбiльш уживаними є такi програмнi продукти:

Жива Фiзика (росiйська версiя, розробка американської фiрми MSC.
Working Knowledge). «Жива фiзика» являє собою середовище, у якому сту-
денти i школярi можуть проводити моделювання фiзичних експериментiв. За
допомогою представленого в «лабораторнiй шафi» устаткування й матерiа-
лiв можливе моделювання рiзноманiтних процесiв з таких тем як механiка,
електрика й магнетизм. Сучасний обчислювальний апарат, засоби анiмацiї,
численнi допомiжнi функцiї роблять «живу фiзику» зручним i потужним iн-
струментом викладання фiзики у школах. Програму супроводжує довiдковий
посiбник для вчителя, що мiстить усi необхiднi вiдомостi щодо встановлюва-
ння та iнструментарiю програми, про способи розробки та проведення експе-
риментiв. Програма «жива фiзика» дозволяє вивчати шкiльний i вузiвський
курси фiзики, засвоювати основнi фiзичнi концепцiї, зробити бiльш наочни-
ми абстрактнi iдеї й теоретичнi побудови (такi як, наприклад, напруженiсть
електростатичного або магнiтного поля), при цьому немає необхiдностi ви-
користовувати складне в налагодженнi, громiздке, дороге, а iнодi й навiть
небезпечне устаткування.

«Активна фiзика». Програмно-методичний комплекс (ПМК) «Активна
фiзика» бiлоруської фiрми Pi-logic призначений для формування, контролю й
корекцiї знань, умiнь i навичок шляхом їхнього активного застосування в рi-
зних ситуацiях. Розрахований на використання пiд час урокiв, у позакласнiй
i домашнiй роботi. Забезпечує пiдвищення ефективностi навчання завдяки
активiзацiї й iндивiдуалiзацiї роботи учнiв.

Фiзика 7-11 класи (виробник АТЗТ «Квазар - Мiкро Техно»). В основу
розробки навчального програмного забезпечення (НПЗ) з фiзики покладено
досягнення та специфiчнi можливостi нових iнформацiйних технологiй (НIТ):
гiпертекстовi технологiї, машинна графiка, мультимедiа, системи штучного
iнтелекту. Крiм цього НПЗ мiстить конструктор урокiв, що дає можливiсть
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учителю творчо пiдiйти до пiдготовки уроку, розширити коло педагогiчних
засобiв, якi вiн використовує.

«Бiблiотека електроних наочностей Фiзика 7-9, 10-11» (виробник
АТЗТ «Квазар - Мiкро Техно») для загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
Педагогiчно-програмний засiб (ППЗ) мiстить малюнки, вiдео, анiмацiю з усiх
тем шкiльного курсу фiзики. Може доповнювати програмно-методичний ком-
плекс «Фiзика 7-9, 10-11» або використовуватися самостiйно.

«Вiртуальна фiзична лабораторiя Фiзика 7-9, 10-11» (виробник
АТЗТ «Квазар - Мiкро Техно») для загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
ППЗ мiстить лабораторнi роботи й лабораторний практикум. Кожнiй роботi
передують iнструкцiя, вiдео, що супроводжує експеримент, необхiднi дида-
ктичнi матерiали, а також контрольнi питання для самоперевiрки i закрiпле-
ння теми. Значно розширює можливостi програмного комплексу «Фiзика 7-
9, 10-11». Тобто вибiр програмних продуктiв на сьогоднiшнiй день достатнiй.
Майбутнiй вчитель фiзики повинен вмiло використовувати готовi ПМК, здiй-
снювати пошук i аналiз нових цифрових ресурсiв, тим самим бути обiзнаним,
сучасним, затребуваним.

Застосування комп’ютера i вищезазначених педагогiчних програмних за-
собiв вирiшує ще низку проблем, що завжди iснували у викладаннi фiзики.

Вивчення фiзики важко уявити без лабораторних робiт. На жаль, оснаще-
ння фiзичного кабiнету не завжди дозволяє провести усi лабораторнi роботи,
передбаченi програмою, не дозволяє запроваджувати новi роботи, що вимага-
ють складнiшого устаткування. Саме комп’ютер з вiдповiдним програмним
забезпеченням дозволить проводити досить складнi лабораторнi роботи. У
них учень може на свiй розсуд змiнювати вихiднi параметри дослiдiв, спо-
стерiгати, як змiнюється в результатi явище, аналiзувати побачене, робити
вiдповiднi висновки.

Вивчення пристроїв i принципу дiї рiзних фiзичних приладiв - невiд’ємна
частина урокiв фiзики. Зазвичай, вивчаючи той або iнший прилад, учитель
демонструє його, розповiдає принцип дiї, використовуючи при цьому модель
або схему. Але часто учнi зазнають труднощiв, намагаючись уявити весь лан-
цюг фiзичних процесiв, що забезпечують роботу даного приладу. Спецiальнi
комп’ютернi програми дозволяють «зiбрати» прилад iз окремих деталей, вiд-
творити в динамiцi з оптимальною швидкiстю процеси, що лежать в основi
його принципу дiї. При цьому можливе багатократне «прокручування» вiд-
повiдної мультиплiкацiї.

Безумовно, комп’ютер можна застосовувати i на уроках iнших типiв: при
розв’язаннi задач, де потрiбно виконувати багато обчислень, будувати графi-
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ки, при самостiйному вивченнi нового матерiалу. Необхiдно також вiдзначи-
ти, що використання комп’ютерiв на уроках фiзики перетворює їх на справ-
жнiй творчий процес, дозволяє здiйснити принципи розвиваючого навчання
розвиває образне мислення, а на його основi – логiчне.

Розробка комп’ютерних урокiв вимагає особливої пiдготовки. Вважаємо,
що до таких урокiв потрiбно писати сценарiї, органiчно «вплiтаючи» в них
i справжнiй експеримент, i вiртуальний (реалiзований на екранi монiтора ).
Особливо хочеться вiдзначити, що моделювання рiзних явищ нi в якому разi
не замiнює «живих» дослiдiв, та в поєднаннi з ними дозволяє на бiльш висо-
кому рiвнi пояснити змiст того чи iншого вивчає мого матерiалу Такi уроки
викликають в учнiв справжнiй iнтерес, примушують працювати всiх i якiсть
знань при цьому помiтно зростає.

Використання комп’ютерних технологiй навчання дає можливiсть не тiль-
ки пiдвищити зацiкавленiсть студентiв до навчання, але й забезпечити пiд-
вищення його якостi, зменшити витрати часу на проведення унаочнення на-
вчального матерiалу та контроль знань i умiнь учнiв. Доведенням цього твер-
дження є результати проведеного нами педагогiчного експерименту.

Для визначення ефективностi навчання шляхом використання ОТ при
вивченнi фiзики нами був проведений експеримент в групах 1М10 та 2М10
Слов’янського авiацiйного коледжу.
Експеримент характеризують наступнi ознаки:

1. Експеримент проводився з одного предмету – фiзики.
2. Експериментальний об’єкт, в якому розкриваються переваги запропо-

нованого методу, був обраний для вивчення нового матерiалу.
3. Експеримент проводився в групах 1М10 та 2М10.
Цi групи обранi з таких причин:
– студенти достатньо володiють фiзикою;
– обидвi групии знаходяться на одному рiвнi по знаннях та всебiчному

розвитку;
– в обох групах викладає фiзику один i той же викладач;
4. Результати експерименту порiвнювались з результатами звичайної ро-

боти, яка проводилась тим самим викладачем в контрольнiй групi (2М10).
5. Ми проводили експеримент на протязi часу, який був запланований на

вивчення роздiлу «Електромагнетизм».
В експериментальному навчаннi нами була висунута така гiпотеза: на-

вчання за допомогою комп’ютера дозволяє покращити рiвень вмiнь, знань
навичок, а також сприяє формуванню логiчного мислення.

Для визначення рiвня успiшностi з фiзики перед початком експеримен-
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ту в групах 1М10 та 2М10 були проведенi перевiрочнi роботи та тести. За
результатами тестування, письмової роботи ми зробили висновок про те, що
групи знаходяться на однаковому рiвнi засвоєння знань, вмiнь та навичок з
фiзики. Тодi на основi цього для експерименту була обрана група 1М10, а
група 2М10 виступила у ролi контрольної групи.

Студенти експериментальної групи вивчали роздiл «Електромагнетизм»
за допомогою комп’ютерного моделювання, а студенти контрольної – за тра-
дицiйною схемою.

Пiсля вивчення роздiлу показники успiшностi контрольної групи зали-
шились практично незмiнними, а ось результати експериментальної групи
значно покращились.

Навчання з використанням навчальних комп’ютерних програм, як пока-
зав експеримент, викликало в студентiв iнтерес, стимулюючи працювати всiх,
навiть слабо пiдготовлених. Якiсть знань при цьому вiдчутно зросла: поняття
засвоюються краще, студенти чiтко визначають суттєвi ознаки явищ.

Результати експерименту повнiстю пiдтвердили всi гiпотези та положен-
ня, що були висунутi перед його проведенням. Використання ОТ iнтенсифi-
кує вивчення теоретичного матерiалу, за рахунок чого залишається певний
вiльний час, який можна використати для набуття ряду практичних умiнь та
навичок. А головне, що якiсть знань i успiшнiсть при цьому вiдчутно зроста-
ють.

Мiж вiдомим педагогiчним досвiдом i створенням послiдовної системи
формування пiзнавального iнтересу студентiв до вивчення фiзики за допо-
могою сучасних iнформацiйних технологiй - шлях великий. На цьому шляху
належить розв’язати багато великих i малих педагогiчних проблем. Ось де-
якi з них: забезпечення активностi всiх студентiв групи, рiзних за характера-
ми, рiвнем пiдготовки та iнтересами, визначення мiсця, яке повинна займати
творча активнiсть студентiв з використанням ПК у системi iнших нетвор-
чих видiв робiт (тренувальнi вправи, пояснення тощо), принципiв, яких слiд
дотримувати при пiдборi творчих завдань, для виконання яких студенти ко-
ристуються сучасними iнформацiйними технологiями. Цiлком зрозумiло, що
розв’язання цих проблем i створення науково обгрунтованої системи творчо-
го розвитку студентiв неможливе без спiльних зусиль викладачiв i вчених.
У цiлому будь-який творчий педагог, мабуть, давно подiляє думку про необ-
хiднiсть використання комп’ютерних технологiй у процесi вивчення фiзики.
Очевидно, всiм теоретично зрозумiло, що комп’ютер є сьогоднi найважливi-
шим iнструментом викладання не тiльки фiзики.
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Висновки
На основi досвiду використання ПК можна зробити такi висновки й ре-

комендацiї:
1. Використання комп’ютера iстотно активiзує i певною мiрою полегшує

сприйняття основ фiзики.
2. Є доцiльним посилення спецкурсу «Фiзика» циклом лабораторних робiт

на комп’ютерах для поглибленого розумiння фiзичних понять.
3. Прискорене сприйняття дисциплiни за допомогою комп’ютерних техно-

логiй не збiльшить обсяг годин, видiлених для вивчення фiзики.
4. Використання iнформацiйних технологiй у процесi вивчення фiзики не

тiльки поглиблює i полiпшує процес навчання фiзики, але й iстотно впливає
на закрiплення навичок користувача ЕОМ.

5. Застосування комп’ютерних технологiй дає змогу вдосконалити методи
й форми навчання, активiзувати та iндивiдуалiзувати його.
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АСПЕКТИ ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТI ЛЮДИНИ ПРИ ВИВЧЕННI
ФIЗИКИ В 10-МУ КЛАСI

Вивчення феномена людини шляхом включення матерiалу о фiзичних аспектах життє-
дiяльностi людини в роздiли програми курсу Фiзика-10 допоможе розв’язати проблему
самопiзнання людини в точних науках.

Ключовi слова: фiзика, людина, життєдiяльнiсть, самопiзнання.

Вступ
Основним недолiком iснуючої до останнiх десятилiть ХХ столiття при-

родничо-наукової картини свiту-вiддаленiсть її вiд людини. Розглядається
виключно будова i еволюцiя косної речовини. Жива речовина або не роз-
глядається зовсiм, або їй вiдводиться роль деякiй зникаюче малiй частинi
космiчного цiлого. Маючи на увазi класичну науку Лауреат Нобелевської пре-
мiї I.Пригожин пише: «Трагедiя сучасного розуму» розгадавшему таємницю
всесвiту «є в тому, що одну загадку вiн замiнив iншою загадкою - загадкою
самого себе»[1].

c⃝ Переволоцька Я.С., 2011
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