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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В
ПРОЦЕСI ВИКЛАДАННЯ АСТРОНОМIЇ
Розглянутi питання пiдвищення мотивацiї навчання, активiзацiї розумової дiяльностi,
творчого мислення учнiв шляхом впровадження комп’ютерних технологiй у процес викладання астрономiї. Наведено ряд методичних рекомендацiй, якi допоможуть спростити
процес вивчення астрономiї.
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Вступ
Сучасний перiод розвитку суспiльства характеризується зростаючою значимiстю iнформатизацiї освiти. Одним iз прiоритетних напрямiв iнформатизацiї освiти є застосування нових комп’ютерних технологiй до конкретного
навчального предмету. Це визначає необхiднiсть використання iнформацiйних технологiй у навчаннi астрономiї учнiв.
Астрономiя займає важливе мiсце в системi природничих наук. Викладання астрономiї невiддiльне вiд процесу формування в учня розумiння мiсця
i ролi Людини у Всесвiтi. Астрономiчнi знання лежать в основi наукового
свiтогляду, формують наукову картину свiту, знайомлять з сучасними уявленнями про структуру Всесвiту i фiзичними процесами,що вiдбуваються в
нiй.
В умовах iнтенсивної комп’ютеризацiї сучасної освiти вже розробленi новi
iнформацiйнi технологiї для пiдтримки природничих дисциплiн – електроннi
пiдручники, мультимедiа, анiмацiї, моделi та iн., їх застосування стає можливим i необхiдним, це вiдкриває доступ до нових джерел наукового знання.
Питання нестачi вiтчизняних програмних засобiв для вивчення астрономiї
можна частково вирiшувати за допомогою iнтернету. У зв’язку з цим, актуальною стає завдання застосування iнтерактивних комп’ютерних моделей i
розробки теоретичних i практичних основ методики їх використання з метою
оснащення курсу астрономiї новими навчальними засобами.
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Основна частина
Сучасний пiдручник недостатньо висвiтлює iнформацiю, яку учнi повиннi
отримати в науковому поясненнi. Проаналiзувавши пiдручник, виявляється,
що в ньому не достатньо пояснень фiзичних зв’язкiв, а також пiдручник мало
iлюстрований. Iснуючий пiдручник бiльш пiдходить для гуманiтарного класу. Також негативно впливає недостатня комплектацiя кабiнету астрономiї
астрономiчними iнструментами i посiбниками, або вiдсутнiсть самого кабiнету. Учнi у класах мають рiзну базову пiдготовку. Це недолiки, якi можна
компенсувати застосовуючи iнтернет.
Iнтернет дозволяє застосовувати такi компоненти:
— комп’ютерне моделювання;
— проведення модельних лабораторних робiт;
— використання гiпертекстових навчальних посiбникiв;
— контроль знань, тестування.
Цей подiл досить умовно. Бiльшiсть програмних засобiв об’єднує в собi цi
технологiї. Застосування цих технологiй дозволяє вчителю допомогти уявити
учням деякi явища мiкросвiту i свiту з астрономiчними розмiрами, та явища,
якi взагалi неможливо спостерiгати [1].
Важливе мiсце серед наукових методiв займає числове моделювання. Числове моделювання – порiвняно новий науковий метод, який отримав розвиток завдяки появi ЕОМ. Суть методу полягає в наступному: на основi вiдомих
законiв уже вивчених явищ створюється математична модель – абстрактний
об’єкт, що пiдкоряється тим же законам. Математична модель, описана мовою ЕОМ, отримує можливiсть «ожити». Змiнюючи деякi вхiднi параметри,
експериментатор може простежити за змiнами, що вiдбуваються з моделлю.
Змiнюючи час, можна спостерiгати явище в динамiцi, причому масштаб часу
моделi може бути значно менше реального, що дозволяє протягом декiлькох
хвилин спостерiгати явище, на спостереження якого в реальностi довелося б
витратити роки. Основна перевага методу полягає в тому, що вiн дозволяє
не тiльки спостерiгати, а й передбачити результат експерименту при певних
особливих умовах.
Метод числового моделювання має переваги перед iншими традицiйними
методами:
— дає можливiсть змоделювати ефекти, вивчення яких в реальних умовах
неможливо, або дуже важко з технологiчних причин, дозволяє моделювати i
вивчати явища, якi передбачаються будь-якими теорiями;
— є екологiчно чистим i не представляє небезпеки для природи i людини;
— забезпечує наочнiсть;
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— доступний у використаннi [2].
Нами розробленi додатки до кожного уроку – вiдеофiльми, картинки та
питання. Питання складенi так, щоб учнi працювали i над текстом пiдручника
i над матерiалом додаткiв.
Табл. 1: Календарний план
№ Тема уроку
з/п

Дидактичний матерiал

Введення в астрономiю:
1
Предмет
i методи астрономiї
2
Зiрки.
Вiдстань до зiрок

6 годин
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=ozTSHzmjUZY
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=TqM4p1d2138&
feature=fvst
3
Змiна вигляду зоряно- Вiдео до уроку:
го неба протягом доби http://www.youtube.com/watch?v=TqM4p1d2138&
feature=fvst
4
Змiна вигляду зоряно- Вiдео до уроку:
го неба протягом року http://www.youtube.com/watch?v=TqM4p1d2138&
feature=fvst
5
Способи визначення Вiдео до уроку:
географiчної широти
http://www.youtube.com/watch?v=TqM4p1d2138&
feature=fvst
6
Основи вiдлiку часу
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=8IyCrzW0GPI
Будова Сонячної системи: 6 годин
7
Видимий рух планет
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=oM65Qu9nigA
8
Розвиток уявлень про Вiдео до уроку:
будову
http://www.youtube.com/watch?v=oM65Qu9nigA
Сонячної системи
9
Закони Кеплера
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=oM65Qu9nigA
10 Узагальнення та уто- Вiдео до уроку:
чнення Ньютоном за- http://www.youtube.com/watch?v=oM65Qu9nigA
конiв Кеплера
11 Визначення вiдстаней Вiдео до уроку:
до тiл Сонячної систе- http://www.youtube.com/watch?v=oM65Qu9nigA
ми i розмiрiв цих небесних тiл
12 Контрольна робота за Вiдео до уроку:
темою «Будова Соня- http://www.youtube.com/watch?v=oM65Qu9nigA
чної системи»
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Фiзична природа тiл Сонячної системи: 6 годин
13 Система
Вiдео до уроку:
«Земля – Мiсяць».
http://www.youtube.com/watch?v=0lDu7f36m-w
Природа Мiсяця
14 Планети земної групи Вiдео до уроку:
http://vk.com/video2955364_137083427
15 Планети гiганти
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=myBPt-8pf6s
Питання до вiдео:
1.Яка маса Юпiтера?
2. Яка орбiтальна швидкiсть Сатурна?
16 Астероїди i метеорити Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=myBPt-8pf6s
17 Мiжзоряний
Вiдео до уроку:
пил i ГМО.
http://www.youtube.com/watch?v=jGC460p8GgM
Кругообiг речовини в (Крабоподiбна туманнiсть)
галактицi
http://www.youtube.com/watch?v=438Hdr8Przw
(Туманнiсть Орiона)
Сонце та зiрки: 10 годин
18 Загальнi вiдомостi
Вiдео до уроку:
про Сонце
http://www.youtube.com/watch?v=8_xqZFgwUQ0
19 Будова
Вiдео до уроку:
атмосфери Сонця
http://www.youtube.com/watch?v=8_xqZFgwUQ0
20 Внутрiшня
Вiдео до уроку:
будова Сонця
http://www.youtube.com/watch?v=8_xqZFgwUQ0
21 Сонце i життя Землi
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=8_xqZFgwUQ0
22 Термоядерний синтез. Вiдео до уроку:
Енергетика зiрок
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
23 Просторовi
Вiдео до уроку:
швидкостi зiрок
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
24 Фiзична природа зiрок Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
25 Зв’язок мiж фiзични- Вiдео до уроку:
ми характеристиками http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
зiрок
26 Подвiйнi зiрки
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
27 Фiзичнi змiннi,
Вiдео до уроку:
новi й надновi зiрки
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
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Будова та еволюцiя Всесвiту: 6 годин
28 Наша Галактика
29 Iншi Галактики
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
30 Метагалактика
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
31 Походження i еволю- Вiдео до уроку:
цiя галактик
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
32 Походження планет
Вiдео до уроку:
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
33 Пiдсумкова
Вiдео до уроку:
контрольна робота
http://www.youtube.com/watch?v=kpb5Qre2T9M
за темою «Будова та
еволюцiя Всесвiту»

§26
§27
§27
§29
§17

Висновки
Основнi напрями використання iнформацiйних технологiй у навчаннi
астрономiї:
• використання комп’ютера та засобiв iнформацiйних технологiй для вiзуалiзацiї рiзних космiчних явищ, процесiв i об’єктiв (при виконаннi лабораторних i дослiдних робiт, викладi нового навчального матерiалу тощо);
• застосування програмно-педагогiчних засобiв навчання (електроннi презентацiї, електроннi курси, електроннi енциклопедiї, комп’ютернi програми,
анiмацiї, iнтерактивнi моделi тощо);
• застосування комп’ютерних телекомунiкацiй в формуваннi астрономiчного свiтогляду.
Результати педагогiчного експерименту виявили, що при використаннi рiзних засобiв iнформацiйних технологiй у навчаннi астрономiї найбiльш ефективнi iнтерактивнi моделi, що дозволяють зробити навчальний матерiал
бiльш наочним i цiкавим. Саме завдяки використанню iнтерактивного експерименту учнi мають унiкальну можливiсть спостерiгати астрономiчнi явища
i процеси, якi не можна реально продемонструвати [3].
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