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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЕП – електронний підручник; 

ЕМ – електромагнітний; 

ЕМП – електромагнітне поле; 

ЕМХ – електромагнітні хвилі; 

ЕД – електродинаміка; 

ЗО – заклад освіти; 

ЗПТО – заклади професійно-технічної освіти; 

ЗВО – заклад вищої освіти; 

ЗУН – знання, уміння, навички; 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології; 

КП «НПЗФ» – комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з 

фізики»; 

ЛР – лабораторна робота; 

НПД – навчально-пізнавальна діяльність; 

МНФ – методика навчання фізики; 

ОП – освітній процес; 

ОР – освітні ресурси; 

ОССУ – оператор(и) складних систем управління; 

ПЗ – програмний засіб; 

ППЗ – педагогічний програмний засіб; 

ПЗНП – програмні засоби навчального призначення; 

ПП – програмний продукт; 

РООС – ресурсно-орієнтоване освітнє середовище; 

РОН – ресурсно-орієнтоване навчання; 

РП – ресурсний підхід; 

СР – самостійна робота; 

СЛС – структурно-логічна схема. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Всебічний розвиток особистості в сучасних умовах розвитку України як 

незалежної європейської держави залежить від її економічного потенціалу та 

від думки й найважливіших поглядів громадськості, науково-педагогічної 

спільноти. Такі умови мають забезпечити формування компетентних 

сучасних творців виробничої, духовної та інтелектуальної сфер суспільства, а 

також потребують від особистості не лише глибоких і стійких 

фундаментальних знань та умінь, але й здатності самостійно набувати їх, 

вдосконалювати та застосовувати здобуті знання для розв’язання 

різноманітніх завдань в освіті як теоретичного, так і практичного характеру. 

Стрімке зростання кількості інформації, необхідність швидкої 

комунікації та обміну даними вимагають упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій практично в усі сфери людської діяльності. 

Актуальною проблемою соціально-економічного і науково-технічного 

розвитку суспільства є збільшення ефективності інформаційних процесів, яке 

вимагає відповідності освітнього і культурного рівня людини сучасним 

досягненням науки і техніки.  

Впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у процес 

навчання фізики є неминучим й необхідним, оскільки дозволяє підвищити 

успішність та якість навчання, зробити його більш наочним та цікавим. 

Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з традиційною 

методикою навчання фізики, дозволяє підвищити мотивацію навчання 

фізики, а також закласти міцний фундамент знань з фізики, який дозволить 

суб’єктам навчання краще засвоїти необхідний навчальний матеріал. 

Вирішення зазначеної проблеми полягає у здійсненні пошуку нової 

методики навчання фізики на основі ресурсного підходу, яка спрямована на 

підвищення рівня знань, умінь та навичок суб’єктів навчання з даної 

дисципліни і побудована на інтеграції класичних дидактичних принципів і 

методів навчання. 
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Одним із видів інформаційно-комунікаційних технологій, які успішно 

використовуються в середній і вищій освіті, є педагогічні програмні засоби, 

які допомагають викладачу на високому та якісному рівні викладати 

навчальний матеріал, контролювати навчальну діяльність, підвищувати 

самоорганізацію навчального процесу студентами (курсантами чи учнями), 

тобто сприяють глибокому вивченню будь-якої дисципліни, зокрема фізики. 

Прикладами реалізації ресурсного підходу навчання фізики в закладах 

освіти представлено побудову структурно-логічних схем навчального 

матеріалу розділів та тем курсу фізики та власні авторські програмні 

продукти (ПП) для моделювання фізичних процесів: ПП «Навчальний 

програмний засіб з фізики. Електродинаміка»; педагогічний програмний 

засіб «Фізика. Механіка»; ПП «Лабораторна робота «Вивчення основ 

гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5», які 

можна використовувати під час проведення лекцій, практичних занять, 

лабораторних робіт, консультацій, а також рекомендувати здобувачам освіти 

для самостійного вивчення окремих розділів фізики для поглиблення та 

розширення власних знань та умінь, самоконтролю вивченого матеріалу 

тощо. 

Колективна монографія складається з передмови, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел.  

У першому розділі поняття «ресурсного підходу» у методику навчання 

фізики, розглядається з погляду формування та розвитку суб’єктів навчання 

та оцінюється з позиції наявних внутрішніх ресурсів особистості, що дає 

змогу організувати процес навчання за індивідуальною освітньою 

траєкторією, виявляючи та розвиваючи потенціальні можливості кожної 

особистості за схемою: потенціал  ресурс  процес  результат. 

Поняття «ресурсно-орієнтованого освітнього середовища» 

розглядається як субстанція, що забезпечує комунікацію із зовнішніми та 

внутрішніми ресурсами особистості в умовах організації освітнього процесу.  
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У другому розділі на основі аналізу ресурсно-орієнтованого та 

компетентнісно-зорієнтованого навчання здійснили побудову структурно-

логічних схем навчального матеріалу розділів та тем курсу фізики.  

Визначили умови ефективності ресурсного підходу та його вплив на 

розвиток традиційних засобів навчання.  

Здійснили апробацію в освітньому процесі ПП «Комп’ютерна програма 

«Навчальний програмний засіб з фізики «Електродинаміка», педагогічного 

програмного засобу «Фізика. Механіка», ПП «Лабораторна робота 

«Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг 

SORIN C5», які  сприяють більш повній реалізації потенціальних ресурсів 

студентів: розвитку інтересу, творчих здібностей i мотивації студентів до 

навчання фахових дисциплін. 

Монографія розрахована на студентів природничих та фізико-

технічних спеціальностей, курсантів та слухачів вищих закладів освіти 

авіаційного та медичного профілю, учителів і викладачів природничих та 

технічних дисциплін, аспірантів, науковців. 
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РОЗДІЛ 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 

РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

 

1.1. Поняття ресурсів та ресурсного підходу в навчанні фізики 

Реформа освіти ґрунтується на забезпеченні освітнього процесу (ОП) 

інноваціями, які забезпечать високу якість освіти. Інновації не можуть 

виникнути без відповідного підґрунтя, тобто повинен існувати ресурс для їх 

виникнення, розвитку та одержання результату. Накопичення сукупності 

нових ресурсів, згідно з філософськими законами переходу кількості в якість, 

передбачає виникнення нової якості, яка називається інновацією. Нова якість 

не закладена в ресурсах, а виникає як результат перетворень та діяльності з 

ресурсом. Для цього необхідно створити умови для переходу від пасивної 

роботи суб’єктів навчання із підручником до активного накопичення знань 

про явища, теорії, закони; сформувати в суб’єктів навчання уміння пізнавати 

навколишній світ, вивчати та досліджувати його, відшукувати причинно-

наслідкові зв’язки між явищами, способи і засоби їх дослідження, знаходити 

застосування відомих законів, явищ та теорій в процесі пізнавальної 

діяльності, застосовувати набутті ЗУН в процесі життєдіяльності. 

В «Етимологічному словнику української мови» поняття «ресурс» 

дається як запаси, можливості, джерела засобів [121]. 

У виданнях словників української мови [356, с. 515] термін «ресурс» 

визначається як: 

– запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби;  

– засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необхідності. 

Розглядаючи ресурси з точки зору природи та джерел походження, 

О. В. Безпалько поділяє їх на внутрішні чи зовнішні щодо особи чи групи 

осіб; офіційні (формальні) чи неофіційні (неформальні); реально існуючі чи 

потенціальні [17, с. 74]. Учена пропонує розглядати внутрішні ресурси як 

сукупність психологічних характеристик особи та її когнітивних (знання) та 

операційних (уміння) компонентів.  
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Виходячи з цього, до внутрішніх ресурсів відносимо: особливості 

психічних пізнавальних процесів особистості (сприймання, увага, пам’ять, 

мислення, мова, уява); особливості прояву емоційно-вольових процесів та 

станів; особистісні характеристики (особливості характеру, темпераменту, 

потреби, інтереси, цінності, мотиви); освітній рівень людини; професійні та 

соціальні уміння й навички, якими вона володіє. 

Зовнішні ресурси О. В. Безпалько розглядає як сукупність можливостей 

для розв’язання індивідуальних проблем, які можуть бути залучені як 

суб’єктом, так і об’єктом цієї діяльності [17, с. 74]. 

А. Лауфер виділяє такі види ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 

соціальних служб: людські, програмні і стратегічні (засоби застосування 

програмних ресурсів).  

Ресурсне забезпечення соціально-педагогічної роботи охоплює 

інформаційне, інструментальне, нормативне, методичне, організаційне, 

фінансове забезпечення [310].  

Серед сукупності ресурсів дослідники [17; 308; 326] виділяють 

зовнішні, внутрішні та індивідуальні ресурси.  

П. Е. Самуельсон та В. Д. Нордхаус [328] до зовнішніх ресурсів, 

необхідних для реалізації ОП, відносять лабораторії, класи, підручники й 

інше, а також знання педагога, засоби масової інформації, бібліотечні фонди, 

технічні засоби навчання, Інтернет й інше.  

Аналізуючи наведені вище трактування, приходимо до висновку, що 

різні автори відносяться до ресурсів особистості, як до явища різного 

порядку. Це не призводить до суперечності, якщо розглядати індивідуальні 

ресурси особистості як багаторівневу систему з складною нелінійною 

структурою, а різні вказані види ресурсів – як її підсистему. 

Аналізуючи передумови здійснення соціально-педагогічної діяльності, 

О. В. Безпалько до ресурсів відносить будь-які джерела та передумови 

отримання необхідних людям матеріальних і духовних благ, які можна 

використати за існуючих технологій та соціально-економічних відносин.  
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У широкому розумінні ресурси розглядаються як запаси чого-небудь, 

які можна використовувати за потреби; як джерело та арсенал засобів і 

можливостей, до яких можна за необхідності вдаватися з метою виконання 

певних завдань чи вдосконалення діяльності. 

У вузькому розумінні виділено фінансові, матеріальні, людські, 

інституційні, технологічні, інформаційні ресурси [17, с. 73]. 

Ресурсом може бути явище, процес, спостереження, експеримент, 

матеріальні та нематеріальні об’єкти тощо.  

Психолого-педагогічні дослідження Л. С. Виготського [72], 

Г. С. Костюка [200], С. Л. Рубінштейна [311; 312], в частині дослідження 

мислення та його розвитку вказують на те, що в практичній площині їх 

здобутки можна ефективно реалізувати через виявлення запасів можливостей, 

потенціальних ресурсів не лише суб’єктів навчання, а й оточуючого 

середовища.  

Педагогічні кадри, суб’єкти  навчання, засоби навчання, методичне 

забезпечення навчального предмету, матеріальна база володіють певними 

потенціальними можливостями, які в сукупності дістали назву ресурсів. Термін 

«ресурс» походить від французького «ressource» – засіб, спосіб, дані [121]. 

На основі проведеного аналізу ми з’ясували два аспекти, які 

доповнюють поняття ресурсу:  

1) сумарний наробок об’єкта від початку його експлуатації чи 

поновлення після ремонту до переходу в критичний стан; 

2) логічна або фізична частина системи, яка може бути виділена з 

процесу (в обчислювальних системах). 

Однак, жодне із запропонованих визначень не розкриває педагогічний 

зміст поняття «ресурси».  

Учені виділяють три ресурсних теорії:  

– класничну,  

– теорю динамічних можливостей, 

– теорію асиметрій. 
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Класична теорія (Дж. Барні) ґрунтується на стані стійкості, незмінності 

та відтворюваності розвитку процесів, де визначено вимоги до ресурсів. У цьому 

випадку враховуються специфічно обумовлені історичні умови, неоднорідний 

причинно-наслідковий взаємозв’язок, соціальне середовище [260, с. 24; 484].  

Теорія динамічних можливостей (Dynamic Ca-pability Perspective) виникла 

на суперечності статичної стійкості, що гальмують розвиток [260, с. 24].  

Теорія асиметрій ґрунтується на тому, що інновація може досягатися не 

за рахунок наявних ресурсів, а за рахунок того, що інші суб’єкти не володіють 

цими ресурсами. Елементами асиметрії є явища, процеси, методи, способи, 

матеріальна база, підготовленість кадрів, склад суб’єктів навчання [260, с. 24]. 

Знання основ зазначених теорій дає змогу використовувати науковий 

підхід у досягненні результату. Саме людський ресурс, людський потенціал 

став організаційним ресурсом, що приховує найбільші резерви для 

підвищення ефективності функціонування сучасної організації. «Людський 

фактор» став розглядатися як об’єкт інвестицій не менш, а, можливо, і більш 

важливий, ніж заводи, устаткування, технології [479, с. 25]. 

Вчені-фізіологи І. П. Павлов [278], І. М. Сеченов [339] діяльність 

великих півкуль головного мозку пов’язували з 4 категоріями психічних 

процесів: інстинкти як внутрішні збудники; усвідомлення відчутого; 

усвідомлення рухів; усвідомлення дій. Проблемою ресурсного потенціалу 

людини займалися Б. Г. Ананьєв, В. І. Гарбузов, А. Х. Маслоу та ін. 

Б. Г. Ананьєв стверджував: «для соціального прогнозу необхідні наукові 

знання про ресурси людського розвитку, про справжні потенціали цього 

розвитку, які недостатньо використовуються суспільством» [4, с. 77]. Така 

позиція не втратила своєї актуальності нині. 

А. Х. Маслоу виділяє інстинкт як ресурс, як динамічну силу – базовий 

ресурс несвідомого, що запускає всі види психосоматичного життя людини. 

Базовий ресурс у кожної людини власний і залежить від генетичних задатків, 

підсвідомої пам’яті, концепцій виховання, парадигм навчання. Він проявляється 

як динамічна сила духу, імунітету, інтелекту, творчого потенціалу [247]. 
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О. О. Ухтомський виділяв фізичні та психічні ресурси людини. Він 

писав: «Якщо ресурси розглядати як багатогранні можливості людини, то 

стає зрозумілим, що до тепер ми ще не змогли у всій повноті описати і 

вивчити всі тонкощі цієї багатогранності» [421, с. 234].  

Вчений запропонував визначити шляхи розвитку людини до єдності 

розуму та інстинктів. Твердження О. О. Ухтомського полягало у виявленні 

домінуючого інстинкту, який бачив у ньому фокусування потенціалу 

людини. 

В. І. Гарбузов продовжив розвиток ідей О. О. Ухтомського і 

запропонував свою модель інстинктів людини [78]. 

Узагальнюючи вчення В. І. Гарбузова [78] і Н. П. Коваленко [182; 183], у 

дослідженні ми розглядаємо інстинкти: самозбереження, пізнання, лідерства, 

альтруїзму. Вони складають різні прояви психічних та фізичних ресурсів 

індивіда, які динамізують і регулюють процес життєдіяльності суб’єкта 

навчання. У цьому випадку формується особистий профіль ресурсів, який 

залежить від їх генетичного коду, форм виховання, навчання, навичок 

адаптації і самоорганізації. 

Таким чином, інстинкт ми оцінюємо як базовий ресурс, який поряд з 

інтелектом і мудрістю виступає фактором історичного процесу. 

Н. Ф. Наумова [269] використовує термін «сукупний життєвий ресурс 

особистості», в який вона включає:  

 енергію (стан здоров’я) та час (вік, резерв життєвого часу);  

 природні переваги (стать, здібності);  

 соціальні переваги (освіта, соціальне становище, кваліфікація, професія);  

 самооцінка та рівень домагань особистості. 

На думку В. Г. Зазикіна [146], до ресурсів особистості належать 

характер, здібності, досвід, мотиви, установки, еталони. 

М. О. Холодна [446] розглядає стильові особливості пізнання суб’єктів 

навчання, використовуючи термін «індивідуальні психологічні ресурси 

учня», де одним із базових ресурсів є інтелект.  
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Ми погоджуємося з думкою В. Т. Вороніна, що найбільш загальний 

зміст дефініції «ресурси» зводиться до такого: «ресурси – це умови, 

необхідні для реалізації яких-небудь процесів» [69, с. 63], тому ресурсами у 

контексті предмету нашого дослідження ми називатимемо сукупність 

об’єктивно існуючих умов і засобів, необхідних для досягнення мети.  

У такому вигляді визначення ресурсів можна застосувати і до техніки, і 

до засобів, і до осіб. У цьому випадку процесами, в які залучена особа, і для 

реалізації яких їй потрібні деякі ресурси, є процеси життєдіяльності 

(функціонування організму), процеси діяльності та спілкування, а також ОП 

і, нарешті, процес саморозвитку. Алгоритм таких процесів має наступну 

структуру:  

ресурс  процес  результат. 

З позиції освітньої системи, ресурси – все те, що безпосередньо бере 

участь в ОП: трудові ресурси освіти, інформаційні ресурси (підручники, 

посібники, комп’ютерні програми та інші засоби навчання), педагогічні 

технології і ноу-хау, капітальні ресурси (наявність приміщень для навчання, 

забезпеченість навчальними посібниками, комп’ютерами тощо). Те, наскільки 

ці ресурси відповідають сучасним вимогам, рівню технічного і технологічного 

розвитку суспільства, говорить про їх можливості вплинути на якість 

навчального процесу. Саме ресурси та їх якісні характеристики значною мірою 

визначають результат освіти [274, c. 148]. Оскільки ресурси – це передусім 

потенціальні можливості, то завдання закладів освіти (ЗО) полягає в тому, щоб 

актуалізувати їх, шляхом організаційних заходів і вивести їх у розряд реальних 

засобів, що відповідають завданням і програмам [220].  

Використання поняття «ресурси» передбачає існування ресурсних 

циклів, які ґрунтуються на понятті кругообігу речовини в природі.  

В ході перетворень елементи природи перетворюються з одного стану в 

інший.  

Результативна діяльність виникає через перетворення ресурсів, що 

складають послідовність дій перетворення явищ, процесів в інновації.  
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Таке повторення дістало назву ресурсних циклів, які сприяють 

перетворенню ресурсів у інновації.  

В основі результату інновацій лежить суперечність між створеним 

новим навчальним поняттям і новим науковим знанням. Тому інновація має 

дуалістичну природу і зумовлює подальший розвиток за алгоритмом 

досягнення результату: ресурс (1) інновація  результат (1); ресурс (2) 

 інновація  результат (2)…  

Результативна діяльність виникає через перетворення ресурсів у взаємодії 

з інноваціями, що складає послідовність процесів перетворення явищ, процесів. 

Даний алгоритм виступає зовнішнім ресурсним забезпеченням. 

В обох приведених алгоритмах має місце повторення основи – поняття 

ресурсу, а відповідно наявність ресурсних циклів.  

Ресурсні цикли мають різну природу: зовнішню і внутрішню.  

Для аналізу різних етапів процесу навчання фізики ми ввели поняття 

внутрішнього та зовнішнього ресурсних циклів.  

Під внутрішнім ресурсним циклом ми розуміємо сукупність 

психолого-педагогічних перетворень, спрямованих на розвиток мислення на 

всіх етапах діяльності людини в процесі пізнання накопиченого досвіду 

суспільством, яке спрямоване на реалізацію як природних задатків суб’єкта 

навчання, так і набутих у процесі його діяльності.  

Зовнішній ресурсний цикл процесу пізнання ми розглядаємо як зміни 

науково-природничої картини світу внаслідок еволюції науки та відповідну 

зміну самої методичної системи навчання фізики. 

У психологічних дослідженнях людський потенціал розглядається як 

сукупність психологічних якостей індивіда, особистості та індивідуальності 

людини: мотиваційні, ціннісні, змістові, життєздатності, працездатності, 

здатності до інновацій [312].  

В сукупності вони складають індивідуальну життєву стратегію 

особистості – здатності до навчання. В психолого-педагогічній та спеціальній 

літературі поряд із поняттям ресурси вживається поняття «потенціал».  
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Більш конкретизовано дану проблему досліджували з економічної 

точки зору Ф. Кене, В. Парето, У. Петті, А. Сміт [462] та ін.  

І. А. Маркіна та Е. К. Онищенко під потенціалом особистості розуміють 

можливості людини, а під потенціалом людського (кадрового) ресурсу – способи 

і засоби здійснення діяльності для досягнення бажаного результату [241, с. 221]. 

Потенціал людини, на думку В. М. Маркова та Ю. В. Синягіна, є 

системою її ресурсів, здатних до відновлення, які виявляються у діяльності, 

що спрямована на одержання соціально значущих результатів. Оскільки 

потенціал є ресурсним показником, то він повинен мати числовий вимір. 

Специфічними для потенціалу є його системна якість, постійне відтворення і 

розвиток, реалізація у зв’язках із довкіллям. Різновидами потенціалів людини 

дослідники вбачають такі: біологічний, психічний і особистісний [243].  

Проте у вказаних та інших дослідженнях не розглядається середовище 

ресурсів та його потенціальні можливості. В цьому сенсі ми ввели поняття 

ресурсно-орієнтованого освітнього середовища (РООС), яке 

характеризується потенціалом та рівнем ресурсного потенціалу (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Взаємозв’язок внутрішнього потенціалу з характеристиками потенціалу 

ресурсного середовища 

Потенціал РООС характеризується прогностичними параметрами 

послуг, ринку, навчання. У сукупності з аналізом, виявлених потреб та 

резервів витрат, визначається рівень ресурсного потенціалу.  
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Характеристиками потенціалу РООС є ресурси освітнього середовища та 

прогноз розвитку, освітні послуги та прогноз розвитку, освітня ринкова 

ситуація та прогноз розвитку.  

РООС впливає на виявлення резервів середовища, а останні сприяють 

формуванню ресурсного потенціалу і переходять у внутрішній суб’єктний 

потенціал.  

З іншого боку освітня ринкова ситуація швидко змінюється і для 

забезпечення прогнозу розвитку необхідно виявити резерви освітньої ситуації.  

На основі виявлених резервів формується потреба у розвитку ресурсного 

потенціалу суб’єктів навчання. 

Аналіз схеми (рис. 1.1) показав, що РООС дозволяє розкрити наявний 

потенціал стабільного функціонування; виявлення резервів зростання 

потенціалу; умови функціонування в нових нестандартних ситуаціях. Процес 

аналізу має початок у зборі інформації про ресурси.  

Фактичний рівень використання ресурсного потенціалу потребує: 

1) вибрати комплекс показників, які віддзеркалюють ресурсну базу та 

стан задіяння інстинктів та інтелекту;  

2) визначити систему контрольних ознак (еталон), установити їх 

значення для кожного показника; 

3) визначити індивідуальний рівень навчальної конкурентоздатності 

потенціалу суб’єктів навчання, їх резерви і втрати. 

Дослідники розрізняють різні види ресурсного потенціалу:  

– С. Ю. Стексова: сукупність накопичених ресурсів, що характеризують 

можливості системи у реалізації цілеспрямованої діяльності з урахуванням 

впливу фактора внутрішнього і зовнішнього середовищ [88].  

– Л. Ф. Берднікова: характеристика наявності виробничих, фінансових 

та інноваційних ресурсів, які можуть бути активовані для ефективного 

функціонування; резерви та можливості мобілізації цих ресурсів, які можна 

використати для забезпечення безперебійної роботи в перспективі [22, с. 203; 88]. 
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– О. А. Материнська, А. О. Ярова: сукупність матеріальних, 

нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи здатність 

суб’єктів навчання ефективно використовувати названі ресурси для навчання 

фізики [88; 249].  

– А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд: «досвід та знання, інтелектуальний 

капітал, конкурентні можливості, унікальні навички, стратегічні активи, 

досягнення…» [88; 411, с. 136]. 

На основі узагальнення їх праць у процесі навчання фізики ми 

розрізняємо такі види ресурсного потенціалу: 

– організаційний, що забезпечує реалізацію розвивальної функції 

досягнення поставлених цілей; 

– матеріальний потенціал пов’язаний із структурою зовнішніх ресурсів, 

їх короткочасних та тривалих перспектив; 

– суб’єктний потенціал навчання як сукупність відношень, форм і 

методів їх прояву, якісні характеристики до змагальності в навчанні. 

Таким чином, ресурсний потенціал існує у специфічному середовищі та 

є сукупністю всіх видів ресурсів і можливостей суб’єктів навчання для 

досягнення поставлених цілей. Категорія ресурсного потенціалу необхідна для 

оцінки можливостей суб’єктів навчання. Ресурсний потенціал викладача 

фізики, на нашу думку, полягає в активній роботі як із власними ресурсами, 

так і ресурсами педагогічного досвіду, ресурсами і потенціалами суб’єктів 

навчання. Потенціал суб’єкта навчання проявляється через його індивідуальні 

можливості. 

Будь-яка система є ресурсно стійкою, коли вона опирається на три 

складові: кадрові ресурси, матеріально-технічні ресурси, навчально-

інформаційні ресурси. 

Стійкість ресурсів – це здатність суб’єктів навчання досягти 

поставленої мети за допомогою ефективного застосування сукупності 

ресурсів, що використовується інституціональною одиницею. Стійкість 

ресурсів є зовнішнім проявом їх внутрішньої структури [73].  
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У контексті нашого дослідження, споживачами зовнішніх навчальних 

ресурсів є суб’єкти навчання, які відображені як елемент внутрішнього 

потенціалу на рис. 1.1, оскільки вони взаємодіють з цією системою 

комплексно або поелементно.  

Виходячи з висновків наведених вище дослідників, ми розширили їх на 

процес пізнання [69; 191; 220; 447], зокрема на навчання фізики у ЗО і склали 

схему ресурсів суб’єктів навчання (рис. 1.2). До ресурсів суб’єктів навчання в 

узагальненій формі ми віднесли 6 елементів, які охоплюють біофізичні, 

психофізичні, індивідуальні, групові особливості суб’єктів навчання. 

 

Рис. 1.2. Схема ресурсів суб’єктів навчання 

Окремо ми виділили набутий досвід та формування компетентностей. На 

нашу думку, виявленими ресурсами необхідно управляти в процесі їх реалізації. 

Виявлені ресурси потребують ефективного використання, а, 

відповідно, управління ними з боку викладачів, батьків. Методи та засоби 

управління ними описано у статях [374; 377; 378; 382; 388]. З огляду на 

структуру ресурсів суб’єктів навчання та можливості їх управлінням, ми 

виділили компоненти, що є своєрідними «структурними одиницями» системи 

індивідуально-психологічних ресурсів особи, з поміж яких: 

1. Мотиваційний ресурс, який включає особливості потреб особи. 

2. Когнітивний ресурс, який включає як вже наявні у особи знання, так і 

особливості пізнавальних процесів, що забезпечують отримання нового знання. 

3. Ціннісно-орієнтаційний ресурс, що відбиває особливості 

індивідуальної системи цінностей особи. 
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4. Операційний ресурс, що включає уміння, навички, особливості 

здійснення дій і операцій. 

5. Рефлексивний ресурс, зміст якого складають індивідуальні 

особливості здійснення самоаналізу своєї діяльності і поведінки. 

У результаті взаємодії вказаних компонентів утворюються 

підструктури, що відповідають окремим видам (підсистемам) індивідуальних 

психологічних ресурсів, у яких може бути різне число компонентів (при 

цьому різні компоненти можуть виступати в ролі системотворних). У свою 

чергу, різні підструктури при взаємодії утворюють підсистеми нового рівня.  

Чим вище рівень підсистеми, тим більше компонентів у ній присутні, 

тим складнішою є її структура. Число підструктур і їх рівень визначають 

рівень розвитку всієї системи індивідуальних психологічних ресурсів. 

Зміст кожного з компонентів складається під впливом як біогенетичних, 

так і соціальних чинників, і включає певні психологічні властивості.  

Таким чином, індивідуальна структура психологічних ресурсів кожного 

суб’єкта навчання визначається співвідношенням і рівнем розвитку наявних у 

нього психологічних властивостей, які формуються в процесі взємодії з 

зовнішніми ресурсами в освітніх системах, переважно з навчально-

інформаційними.  

З цих позицій доцільно розглянути педагогічні підходи, які 

використовуються у дослідженнях. 

Під поняттям «підхід» ми розуміємо комплекс парадигматичних, 

синтагматичних і прагматичних структур і механізмів у пізнанні та практиці, 

яким властива конкуруюча стратегія і програма в філософії, науці, політиці, 

організації життя, діяльності суб’єктів навчання [320]. 

У Державному стандарті базової і повної середньої освіти розрізняють 

діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний підходи [481].  

У нашому дослідженні використовуємо системний підхід, який окреслює 

методологічну основу навчання [318; 323; 453; 460].  
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Починаючи з другої половини ХХ ст., розвиток освіти в Україні базувався 

на особистісно-орієнтованому підході, якому властиве формування знань, 

умінь і навичок з урахуванням особистісних, індивідуальних особливостей 

суб’єктів навчання. Особистісний підхід навчання передбачає, що в центрі 

освітньої діяльності знаходиться суб’єкт навчання, як особистість, з його 

мотивами, цілями, неповторним психологічним складом, професійним 

спрямуванням. 

Цей підхід враховує послідовне ставлення педагога до вихованця як до 

особистості, як до самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку, 

як до суб’єкта виховної взаємодії [84]. Йому властива спрямованість ОП на 

взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його суб’єктів навчання 

на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні [481].  

Завданнями такого підходу є самоактуалізація, самореалізація, 

самовизначення; підготовка суб’єктів навчання до самостійного життя. 

Завдання навчальних занять визначаються з інтересів суб’єкта навчання, рівня 

його знань і умінь. Викладач формує, спрямовує і корегує ОП, що забезпечує 

розвиток особистості на заняттях. Тому, мета кожного заняття при реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу визначається урахуванням можливостей 

кожного конкретного суб’єкту і всієї навчальної групи. Іншими словами, 

суб’єкт навчання в кінці заняття повинен відповісти собі: чого він сьогодні 

навчився, де використає здобуте, чого не знав або не міг зробити ще вчора. Така 

постановка питання стосовно навчання компетентностей означає, що всі 

методичні рішення (підбір навчального матеріалу, використання прийомів, 

способів, методів, засобів тощо) проходить через призму особистості суб’єкта 

навчання: його індивідуально-психологічних та функціональних особливостей 

[343]. 

Маючи важливі позитивні якості даний підхід має обмеженість у 

забезпеченні неперервного розвитку суб’єкту навчання впродовж усього життя. 
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У 70-роках ХХ ст. вчені [369] розглянули теоретичні основи 

діяльнісного підходу, який усунув певну частину обмеженості особистісно-

орієнтованого підходу.  

У результаті виник діяльнісний підхід – спрямованість ОП на розвиток 

умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з 

різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, 

професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної 

діяльності та самоосвіти [481]. Діяльнісний підхід передбачає не лише 

навченість дитини на виконання певних дій, а й уміння оцінювати та 

конструювати види діяльності. В результаті в суб’єкта навчання має бути 

задоволення власних потреб, саморозвитку [75; 239; 247; 369]. 

Під діяльнісним підходом ми розуміємо сукупність теоретико-

методологічних та конкретно-емпіричних знань, їх розвиток та формування 

вивчаються в різних формах предметної діяльності суб’єкта [201, с. 12].  

Концепцію «вчення через діяльність» запропонував американський 

вчений Д. Дьюї [115; 116]. Основні принципи його системи: врахування 

інтересів суб’єктів навчання; вчення через навчання думки і дії; пізнання і 

знання – наслідок подолання труднощів; вільна творча робота і співпраця.  

Керуючись доробками Д. Гнатюк до базових основ діяльнісного 

підходу до навчання ми віднесли наступне [346]: 

– навчання базових дисциплін в ЗО має організовуватися як єдина 

цілісна система, елементи якої сконцентровані у структурно-логічних схемах; 

– навчальна робота розглядається як педагогічно вивірена, спеціально 

організована освітня діяльність, яка відбувається в зоні найближчого 

розвитку суб’єктів навчання; 

– процес здобуття предметних компетентностей забезпечується 

результатом власних пошуків суб’єкта, навчальною діяльністю якого керує 

викладач; 

– зовнішня мотивація суб’єкта до навчання змінюється процесом 

формування внутрішньої мотивації, стимулювання до учіння, пошуків 
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шляхів та методи самонавчання, уміння себе контролювати, корегувати, 

оцінювати. Ефективна навчальна праця починається тоді, коли суб’єкт 

навчання сам захоче пізнавати, виявити власну активність; 

– розвиток особистості має орієнтуватись не лише на засвоєння 

загальноосвітніх та фахових компетенцій, а й на формування цінностей та 

узагальнених навчальних дій; 

– організація самостійної творчої діяльності забезпечується 

врахуванням психолого-педагогічних вимог до процесу навчання [471; 474]. 

Соціальні виклики початку ХХІ століття привели до проблеми 

глобалізації освіти.  

У нових умовах життя молодь повинна пристосовуватися до цього. 

Стає необхідністю навчатися впродовж всього життя. У цих умовах набув 

розвитку компетентнісний підхід у навчанні.  

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість ОП на досягнення 

результатів, якими є ієрархічно підпорядковані компетентності: ключова, 

загальнопредметна і предметна (галузева) [481], а також на формування та 

розвиток ключових компетентностей особистості [316]. 

Компетентнісний підхід: 

– скеровує навчання на формування цілого набору компетентностей 

(знань, умінь, навичок, ставлень тощо) з дисциплін, котрими мають 

оволодіти суб’єкти навчання в ЗО; 

– переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених 

знань, умінь і навичок в площину формування й розвитку в суб’єктів 

навчання здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і 

досвід у різних ситуаціях. При цьому освіта формує у суб’єктів навчання 

готовність до успішної діяльності в реальному житті [472; 476]. 

Зазначені підходи дають можливість діяльність викладачів та вчителів 

змістити з інформаційної до організаційно-управлінської площини, де вони 

виступають організаторами освітньої діяльності.  
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Поведінка суб’єкта навчання зазнає змін від пасивного засвоєння знань, 

до дослідницько-активної, самостійної та самоосвітньої діяльності.  

Процес учіння наповнюється розвивальною функцією, яка стає 

інтегрованою характеристикою навчання.  

Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і включає 

ЗУН, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. 

Інтеграція вказаних підходів, в основному, забезпечує підготовку 

молоді до життя в конкурентному середовищі. Проте, вказані вище підходи 

не в повній мірі розкривають методологічну складову процесу пізнання. 

В. М. Садовський [323], Е. Г. Юдін [460] та ін. розглядали методологічну 

складову процесу пізнання. Вони започаткували поняття системного підходу: 

1) напрям у спеціальній методології науки, завданням якого є розробка методів 

дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як систем; 2) в 

педагогіці, спрямований на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення 

в них різноманітних типів зв’язків та зведення їх у єдину теоретичну картину [84].  

Системний підхід визначає наукову методологію пізнання природи і 

забезпечує методологічний аналіз фізичних явищ та процесів: космологічної 

системи Канта–Лапласа, філософської системи Гегеля, еволюційного вчення 

Дарвіна, періодичного закону Д. І. Менделеєва, електромагнітної теорії 

Максвелла, геліоцентричної системи Коперніка, квантової механіки 

Шредінгера–Гейзенберга–Дірака, теорії Великого вибуху, психічної системи, як 

єдиного організму з його внутрішніми та зовнішніми зв’язками та ін. 

Результатом подальшого розвитку теорії систем стала поява 

синергетики і синергетичного методу (О. В. Вознюк, В. Г. Кремень, 

І. Р. Пригожин, Г. Хакен та ін.). Термін «синергетика» (від грец. 

«synergetikos» – спільний) ввів Г. Хакен (1968).  

В. О. Сластьонін, вважає, що синергетика як інтегративна, міжпредметна 

галузь знань дозволяє методологічно підсилити процес формування 

особистості, як суб’єкта діяльності та системним чином організувати наріжні 

принципи протікання цієї діяльності, коли у центрі ОП постає особистість 
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вихованця, який у цьому процесі займає активно-творчу позицію, виявляючи 

волю до самовираження і самореалізації, реалізуючи пошук індивідуальної 

стратегії самовизначення у житті [352, с. 263].  

Синергетичний метод акцентує увагу на необхідності розробки нової 

синергетичної парадигми освіти, що передбачає процес подолання труднощів 

і проблем ЗО, які виникають на тлі традиційної освітньої парадигми.  

При цьому синергетичний метод виявляє певні алгоритми подолання 

традиційних труднощів навчального і педагогічного аспектів ОП, які 

розкриваються у нових способах його структурування, оновлених методах 

викладання, що спираються на самостійну пізнавальну активність, 

спрямовану на формування навичок самостійної постановки і вирішення 

проблем, у тому числі у процесі колективної навчальної діяльності [64, с. 53]. 

Синергетичний метод дозволяє побачити реальні риси майбутньої 

організації ОП як духовної системи. 

Даний метод вивчає наявну просторову конфігурацію складних 

структур, що еволюціонують, і визначаючи присутність у окремому 

цінностей, на які орієнтоване ціле [203, с. 122]. 

М. О. Федорова вважає: ситуація, що склалася у системі освіті та 

педагогічній науці в цілому описується термінами синергетики, оскільки вона 

має біфуркаційні (критичні) точки руйнування старих структур і виникнення 

низки можливостей для переходу системи в нову якість, її ймовірнісний 

розвиток може бути подано на основі дисипативних структур; вона має 

властивості нелінійності, тобто характеризується багатоваріантністю і 

непередбачуваністю переходу системи з одного стану в інший; вона хитка і 

сильно неврівноважена, флуктуаційна, відкрита для розвитку та ін. [426, с. 155].  

Реформування методики навчання фізики (МНФ) у ЗО поки що 

здійснюється у напрямку вдосконалення змісту навчання і відповідає 

традиційній класичній мoделi навчання фізики. Така модель зорієнтована на 

навчальний предмет і у меншій мірі на особистість суб’єктів навчання. Тому 
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це здебільшого спонукає до застосування у педагогічній практиці 

репродуктивного характеру діяльності, жорстоку регламентацію ОП.  

Проте, змінюється еволюційна картина світу, погляди на 

життєдіяльність особистості, на основи фізики. Виникає суперечність між 

розвитком науки та запитами суспільства на конкурентоздатного фахівця.  

Серед множинності наявних складних систем, які існують у природі та 

суспільстві, виділяються такі, що здатні дo самоорганізації. Ті, які 

відповідають принципам самоорганізації через обмін енергією та речовиною 

із зовнішнім середовищем, ми віднесли до дисперсійної самоорганізації, яка 

називається синергетикою. Шляхи розвитку таких систем важко визначити, 

так як між системою і навколишнім середовищем здійснюється обмін 

енергією, речовиною. Тому для них характерна постійна мінливість. 

Традиційна система фізичної освіти спирається на принципи класичної 

науки, де домінуючими є стабільні, рівноважні явища та процеси. 

Звідси виникає необхідність виокремлення у системі ОП таких 

компонентів, які розвиваються за принципами синергетики. Характерними 

особливостями таких компонентів є: 

– визнання першорядності психологічних закономірностей процесу 

пізнання фізичних явищ, процесів суб’єктами навчання як самоорганізуючих; 

– орієнтація на процес досягнення поставлених цілей, де визначаються 

каталізатори приведення суб’єкт-суб’єктної системи у нерівноважний стан, 

досягнення хаотичності та точки біфуркації з наступним результатом розвитку; 

– застосування тривимірних параметрів самоорганізації процесу навчання: 

розширення наукового світогляду, нова якість знань, постійне їх оновлення [447]. 

Ми здійснили аналіз праць дослідників [94; 191; 220; 221, 258; 447], які 

вводять термін «ресурсний підхід» (РП) до навчання.  

І. П. Гук вважає [94], що РП сприяє ефективному використанню 

особистісно-орієнтованої парадигми формування особистості, основу якої 

складає визнання унікальності кожної людини в оволодінні нею накопиченим 

людством досвідом, що неможливо без виявлення потенціальних 
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можливостей особистості, ресурсів, які сприяють успішності її розвитку й 

саморозвитку, а також самореалізації.  

РП вимагає не тільки сформованості певної якості індивіда, знань його 

особливостей, а й передбачає розглядати суб’єкта навчання як особистість, 

яка має певні потенціальні можливості, котрі можуть бути реалізовані за 

певних умов. 

Н. В. Кононец [191] розглядає РП як сукупність умов і засобів, 

необхідних для реалізації потенціальних можливостей кожного індивіда. 

С. О. Микитюк стверджує [258], що РП сприяє формуванню мотивації 

до успішної діяльності, становленню системи ціннісних орієнтирів, 

інтенсивному формуванню спеціальних здібностей, пов’язаних із 

професіоналізацією.  

Оцінюючи здобутки вказаних авторів, ми прийшли до висновку про 

необхідність розгляду поняття РП у МНФ в ЗО.  

Наявність ресурсу через послідовність перетворень приводить до 

інновацій та очікуваного результату.  

У нашому дослідженні ресурсом є знання, інноваційною діяльністю 

виступає перетворювальна діяльність суб’єктів навчання. Знання та їх 

перетворення трансформуються відповідно до умов середовища.  

У нашому розумінні РП передбачає рівноцінну роботу з усіма 

інстинктами та середовищами як ресурсами, коли спрямованість усіх 

інстинктів і складових середовища полягає в задоволенні потреб індивіда. 

Тоді РП реалізується за алгоритмом: потенціал  ресурс  процес  

результат. 

Ми враховуємо, що потреби є усвідомлені і неусвідомлені, слід 

використовувати їх у практичній діяльності.  

В ідеальному випадку ресурсний потенціал суб’єкта навчання буде 

однорідним, коли усі інстинкти проявлятимуться в повному обсязі, й суб’єкт 

буде мотивований процесом навчання і задоволений своєю діяльністю [311; 312].  
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РП є новим підходом до МНФ, коли суб’єкти навчання оцінюються з 

позиції наявності в них ресурсів і потенціалу (управлінського і виконавчого).  

РП забезпечує організацію навчання, орієнтованого на виявлення та 

розвиток потенціальних можливостей кожної особистості.  

З 70-х рр. ХХ ст. РП пов’язували здебільшого з підприємницькою 

діяльністю. Б. Вернерфельт, засновник РП, виділив основні положення 

розвитку фірми, головною ідеєю яких є досягнення рівноваги між 

експлуатацією існуючих ресурсів та розвитком нових. Визначаючи потенціал 

підприємства, він виділив матеріально-технічні, трудові, фінансові ресурси, 

які мають вплив на досягнення максимальних результатів у його діяльності [57].  

Ідею ресурсної бази розвивав Дж. Барні [484, с. 107], який до основних 

ресурсів зараховував «всі активи, можливості, організаційні процеси, 

інформацію, знання, що контролюються фірмою», які дозволяють їй 

створювати та здійснювати ефективні стратегії. Ресурси він поділив на 

матеріально-капітальні, людські та організаційні. 

Теорію залежності від ресурсів запропонували Д. Пфеффер і 

Г. Салансік, згідно з якою, організації здатні виживати тією мірою, якою 

вони отримують та підтримують свої ресурси. Науковці наголошують, що 

організації існують у системі соціальних відносин, і ці відносини обмежують 

застосування ресурсів та визначають їх специфічність [491]. 

Концепцію організаційних рутин розроблено Р. Нельсоном і С. Уинтером 

у межах еволюційної економічної теорії, яка започаткувала ряд наукових 

досліджень одного із центральних понять ресурсної концепції – «можливостей» 

– як результату навчання, у ході якого накопичується недоступне іншим знання, 

що робить унікальною здатність організації у використанні її ресурсів [271]. 

Концепція економіки знань, згідно з якою, основними функціями економіки, 

заснованої на знаннях, є створення нових знань; передання знань (процеси 

навчання та розвитку людських ресурсів); розповсюдження знань і їх 

використання при вирішенні різноманітних проблем [484]. 

Компетентнісний ресурс, як основу розвитку бізнесу, описано 
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Г. Хамелом і К. Прахаладом [443], де на прикладах компаній були пояснені 

переваги концепції фірми, як портфеля організаційних компетенцій 

(здібностей), а не як портфеля бізнес-одиниць.  

Досліджуючи генезис основних ідей РП, Т. М. Безверхнюк вказує, що на 

рубежі ХХ – ХХІ ст., під впливом загальносвітових трансформаційних процесів, 

відбулися кардинальні зміни в ставленні до ресурсів, що започаткувало новий 

виток розвитку РП – дослідження фундаментального закономірного зв’язку між 

процесами глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації [16]. 

Аналіз наведених вище досліджень дає змогу зробити висновок про 

можливість використання їх методології у розбудові РП у МНФ з врахуванням 

внутрішніх потенціальних ресурсів суб’єктів навчання.  

В основу РП ми поклали розвиток індивідуальних ресурсів особистості. 

Головною метою індивідуальної роботи з субєктом навчання є розвиток його 

внутрішніх ресурсів і здібностей, розвиток потенціалу психічної і соціальної 

адаптації.  

На нашу думку, ефективний розвиток суб’єктів навчання можна 

одержати за умови використання адаптивних методів навчання. Індивідуальні 

способи навчальної роботи є в нашому розумінні одним із видів 

індивідуальних психологічних ресурсів, тому їх розвиток передбачає 

ефективне задіяння ресурсів попереднього рівня (потенціальних ресурсів), і 

використання зовнішніх ресурсів з опорою на потенціальні ресурси суб’єктів 

навчання. Ефективне задіяння потенціальних ресурсів, індивідуальних 

способів навчальної роботи суб’єктів навчання на уроках фізики може сприяти 

досягненню успіху кожним індивідом. 

Ресурсний підхід передбачає використання сукупності сучасних 

матеріально-технічних і навчально-інформаційних засобів та спроможність 

суб’єктів навчання до їх сприйняття, засвоєння та використання для 

збільшення власного інтелектуального, пізнавального та діяльнісного ресурсу. 
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Таке трактування, на нашу думку, дозволить комплексно розглянути 

проблему впровадження РП з фізики в ЗО, виходячи із сучасних вимог щодо 

формування особистості суб’єктів навчання.  

МНФ на основі РП дозволить ширше розкрити роль і практичне 

значення освітніх ресурсів.  

Особливість сучасного підходу до МНФ ми вбачаємо в тому, що ресурс 

визначається і планується заздалегідь, а потім ураховується й комплексно 

використовується в ході виконання висунутих завдань. 

Таким чином, РП ураховує [220, с. 51] внутрішні ресурси особистості; 

психологічний і педагогічний фактор; матеріально-технічне забезпечення; 

науково-методичне забезпечення; особливості інноваційних процесів; зміни в 

змісті виховання; характеристику малого соціуму; принципи й норми, 

прийняті колективом; рівень і характер керування ОП. 

РП дає можливість визначити, які завдання, в якій послідовності, 

протягом якого часу й за допомогою якого ресурсу необхідно розв’язувати, а 

також, які ресурси будуть задіяні в цьому процесі, і які ресурси можна буде 

розвинути в собі.  

Ресурси в соціально-педагогічній діяльності ми розглядаємо з точки зору 

їх природи, джерел і корисності застосування: 

1) внутрішні або зовнішні по відношенню до особистості, колективу, 

групи;  

2) реально існуючі або потенціальні (приховані);  

3) керовані й автономні з точки зору їх використання. 

Педагогічна діяльність сприяє найбільш повному ефективному і 

скоординованому виявленню і застосуванню внутрішніх ресурсів суб’єктів 

навчання. Педагогічна діяльність передбачає створення і реалізацію програм 

діяльності, що спрямовані на активізацію внутрішніх ресурсів особистості і 

забезпечення її зовнішніми ресурсами. 

Суб’єкт навчання розглядається як комплекс ресурсів, здібностей, 

можливостей, які використовуються для досягнення бажаної мети (рис. 1.2). 
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Життєвий потенціал суб’єкту складається з внутрішніх ресурсів, які 

застосовуються особисто, в процесі створення сприятливих умов для здійснення 

необхідних дій або в результаті виникнення кризової ситуації. Здатність 

впливати на інших, визначати хід подій, можливість досягати успіхів залежить 

від володіння необхідними ресурсами. 

РП акцентує увагу на процесі навчання кожного суб’єкта, передбачає 

створення умов для найбільш ефективного використання і найбільш повного 

розвитку індивідуальних ресурсів кожного суб’єкта навчання в комфортних 

умовах, що сприяє розвитку його індивідуальності. 

Роль і місце освітніх ресурсів у навчанні фізики в ЗО ще повністю не 

визначені. Насамперед, потрібно визначити: 1) систему освітніх ресурсів; 

2) технологічні вимоги до їх дидактичного та змістового наповнення; 

3) методику та методи навчання, що забезпечують успішне формування 

предметних компетентностей з фізики суб’єктів навчання із використанням 

освітніх ресурсів.  

У кожному з розглянутих педагогічних підходів має місце постановка 

проблеми, створення системи ситуації з вирішення цієї проблеми та 

висновки.  

Особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, системний 

підходи беруть свій початок у проблемному навчанні. 

З іншого боку аналіз педагогічних та спеціальних досліджень [4; 69; 78; 

94; 146; 182; 191; 220; 251; 257; 232; 263; 269; 421; 446; 447] дозволив 

сформувати поняття ресурсу, потенціальних ресурсів, РООС та ресурного 

підходу. Нами розглянуто проблему визначення місця РП у системі основних 

педагогічних підходів (рис. 1.3). РП виступає: 1) сукупністю засобів та 

можливостей для одержання більш ефективного результату в ході навчання 

фізики; 2) суб’єкти навчання оцінюються з позиції наявності у них ресурсів і 

потенціалу (рис.1.3). 
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Рис. 1.3. Система основних педагогічних підходів 

В свою чергу, зовнішні ресурси та внутрішні потенціальні ресурси 

суб’єктів навчання взаємно сприяють формуванню знань, умінь, навичок 

(ЗУН), перетворенню їх у безпосередню виробничу силу, окреслюють 

цілісність одержаних знань, надають філософську оцінку і в цілому 

забезпечують мислення суб’єктів навчання. 

РП у навчанні передбачає використання типологізації за типами носіїв 

ресурсів; типами ресурсів, які складають систему [14]. Він включає такі 

етапи: ідентифікацію та класифікацію тем, розділів, параграфів з фізики; 

розгортання і документування процесу навчання.  

Н. В. Кононец електронну модель управління з досягнення результату 

визначає однією з провідних [191]. Спрямованість електронних ресурсів на 

визначені процеси носить інноваційний характер. 

Це є обов’язковою умовою успішного їх використання в інформаційно-

комунікаційних технологіях (ІКТ) та досягненні результату.  

У ході педагогічного експерименту ми також прийшли до висновку, що 

перехід до використання потенціальних ресурсів навчання фізики на основі 

ІКТ приводить до суттєвого збільшення обсягів можливостей суб’єктів 

навчання; зростання кількості переданої інформації; розширення зони 

покриття інформацією; підвищення ефективності дистанційного навчання. 

Типи ресурсів у навчанні суб’єктів навчання фізики ми зобразили у 

вигляді 6 основних елементів (рис. 1.4): звукова інформація, символьна 
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інформація, зображення, текстова інформація, числові дані для математичних 

операцій, електронні ресурси. Вони визначають змістову частину ресурсів. 

РП у навчанні передбачає використання типологізації за типами носіїв 

ресурсів; типами ресурсів, які складають систему [14]. 

РП включає такі етапи: ідентифікацію та класифікацію тем, розділів, 

параграфів з фізики; розгортання і документування процесу навчання.  

 

Рис. 1.4. Схема типів ресурсів навчання фізики 

Н. В. Кононец електронну модель управління з досягнення результату 

визначає однією з провідних [191]. Спрямованість електронних ресурсів на 

визначені процеси носить інноваційний характер. Це є обов’язковою умовою 

успішного їх використання в інформаційно-комунікаційних технологіях 

(ІКТ) та досягненні результату.  

У ході педагогічного експерименту ми також прийшли до висновку, що 

перехід до використання потенціальних ресурсів навчання фізики на основі 

ІКТ приводить до суттєвого збільшення обсягів можливостей суб’єктів 

навчання; зростання кількості переданої інформації; розширення зони 

покриття інформацією; підвищення ефективності дистанційного навчання. 
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Типи ресурсів у навчанні суб’єктів навчання фізики ми зобразили у 

вигляді 6 основних елементів, а саме (рис. 1.4): звукова інформація; 

символьна інформація; зображення; текстова інформація; числові дані для 

математичних операцій; електронні ресурси. Зазначені елементи визначають 

змістову частину ресурсів. Елемент «звукова інформація» – відтворення 

навчальної інформації за допомогою звукових пристроїв. 

Важливого значення в фізиці набуває «символьна інформація», де 

використовується близько 150 символів (з’ясували та проаналізували в ході 

педагогічного експерименту) і велика кількість формул, які є математичними 

моделями природних закономірностей. Нового змісту набуває таке 

моделювання з використанням комп’ютерної техніки. 

До елементу «зображення» ми віднесли оформлену інформацію, яку 

можливо переглянути, повторити.  

До елементу «текстова інформація» ми віднесли тексти електронних 

підручників, збірників, електронні тексти, абетки, які піддаються обробці та 

засвоєнню через органи відчуття. 

Курс навчання фізики носить прикладний характер, де увага приділяється 

аналізу, синтезу, узагальненню числових даних та математичним операціям. 

Електронні ресурси поділяються на електорнні ігри, електронні таблиці, 

аудіо-відео інформацію, повнотекстові бази даних, нові форми публікацій, 

текстові аналоги видань, образи видань – факсиміле, мультимедійний продукт. 

«Мультимедійні ПП» включають електронні підручники; енциклопедії, 

словники, довідкові посібники; тренажери; електронні задачники та системи 

контролю знань; електронні навчально-методичні комплекси дистанційного 

навчання. «Навчальні електронні ігри» не можуть замінити цілеспрямовану 

навчальну працю, але в помірних дозах ігровий компонент може позитивно 

впливати на результативність навчання [456, с. 79]. 

До «образів видань» з фізики ми віднесли електронні видання науково 

популярних журналів («Фізика та астрономія в сучасній школі» [436], «У світі 

науки» [39], «Довкілля та здоров’я» [110], «Юний технік» [461] та ін.), інша 
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література («Фізика неможливого» [435], «Пространство и время» [303], «200 

законов мироздания» [483] та ін.). До них належать образи рукописних 

матеріалів – факсиміле.  

Текстові аналоги видань з фізики викладені в діючих підручниках, 

частина з яких є в електронній формі [151 – 154; 196 – 198; 342 – 345; 432 – 

434; 459]. 

До нових форм публікацій ми віднесли такі, що не мають друкованих 

аналогів. Вони існують у формі електронних оголошень та повідомлень, 

матеріалів скайп, YouTube та Інтернет-конференцій в електронному вигляді. 

Структурний елемент, повнотекстова база даних з фізики розглядається 

нами як розвинутий напрям інформаційних технологій і має такі ознаки: в 

алфавітному порядку розташовані ключові слова курсу фізики; доступність 

для користування; електронна копія нескладно фільмується; зберігається на 

простих носіях [6; 207]. 

Під час створення ПП враховуються дидактичні, методичні, технічні, 

ергономічні, естетичні, організаційні вимоги. Їх сукупність спрямована на 

актуалізацію чуттєвого досвіду; мотивацію навчання; формування 

компетентностей; перетворення знань у безпосередню виробничу силу. 

Web 1.0 – статичні сторінки, які наповнені корисною додатковою 

інформацією, наповнення здійснюють тільки власники та автори, 

використовуються фрейми (iframe), специфічні теги HTML.  

Web 2.0 – динамічні ІКТ, які дозволяють користувачам створювати та 

поширювати власний контент у мережі Інтернет. 

Людські ресурси є основним і найважливішим джерелом розвитку 

суспільства та успіху кожного. До характеристик ресурсів ми віднесли об’єм; 

швидкість набуття нових ресурсів; швидкість відновлення втрачених 

ресурсів; способи переструктурування ресурсів; взаємовідношення ресурсів; 

взаємодоповнюваність ресурсів; енергетизм ресурсів (мотивація, домагання, 

екстернальність, сила особистості). 
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МНФ сучасного ЗО повинна забезпечити оволодіння прийомами 

діяльності з реалізації різноманітних освітніх ресурсів, які стали доступними 

суб’єктам навчання унаслідок масової інформатизації і комп’ютеризації.  

Тому постає завдання розкрити поняття РП в навчанні фізики й 

виділити основні проблеми, які виникають в МНФ у зв’язку із доцільністю 

запровадження РП в навчанні фізики.  

 

1.2. Структурно-логічний аналіз ресурсного підходу до навчання 

фізики у закладах освіти 

ОП з фізики є складною системою, що містить велику кількість 

компонентів. Система (грец. «σύστημα» – складене з частин, з’єднане) – 

сукупність взаємозв’язаних елементів, що утворюють певну єдність, і 

взаємодіють з довкіллям як єдине ціле. Поняття «система» відіграє важливу 

роль у сучасній науці, техніці та практичній діяльності [86]. 

РП у навчанні фізики в ЗО є складною системою, яка розглядається як 

сукупність взаємозв’язаних елементів, що має вихід (ціль), вхід (ресурси), 

зв’язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок. В такому випадку 

системний підхід є формою накладання теорії пізнання і діалектики з 

дослідженням процесів формування МНФ на основі РП.  

Реалізуються вимоги загальної теорії систем, згідно з якою кожен об’єкт 

у процесі його дослідження повинен розглядатися як велика і складна система 

і, водночас, як елемент більшої системи [337]. 

Структурно-логічний аналіз РП передбачає виконання таких завдань: 

– системно-елементне виявлення складових системи – РП в навчанні 

фізики. Його елементами є ресурси; внутрішні та зовнішні ресурси 

особистості; психологічні і педагогічні фактори; матеріально-технічне 

забезпечення навчання; науково-методичне забезпечення; зміни в змісті 

навчання та виховання; соціум; рівень і характер керування ОП [320] (рис. 

1.2); 
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– з’ясування умов підсистем, якими є внутрішні та зовнішні ресурси 

формування предметної компетентності з фізики, внутрішніх зв’язків і 

залежностей між елементами; 

– окреслення системно-функціонального діапозону, де виявляються 

цілі та функції МНФ на основі РП; 

– ретельне виявлення ресурсів, потрібних для функціонування МНФ на 

основі РП; 

– визначення сукупності якісних властивостей системи РП до навчання 

фізики та його підсистем, що забезпечують їх цілісність і особливість; 

– виявлення зовнішніх зв’язків систем: ресурси; внутрішні ресурси; 

зовнішні ресурси та створення РООС щодо навчання фізики в ЗО; 

– з’ясування педагогічних умов, які вплинули на формування МНФ на 

основі РП, сучасний стан її розробки та перспективи розвитку. 

У навчальних програмах з фізики подається комбінація знань та умінь, 

специфічних для конкретних предметів – предметні компетенції. Згідно з 

теорією П. Я. Гальперіна поетапного формування дій [76], універсальність 

компетентностей суб’єктів навчання може забезпечити ІІІ тип орієнтувальної 

основи діяльності, за яким суб’єкти навчання отримують уявлення про сам 

принцип (спосіб) знаходження орієнтирів, про основні правила побудови 

оптимальної методики і послідовності виконання операцій під час засвоєння 

цілої групи дій. На нашу думку, саме такий тип орієнтувальної основи 

діяльності найбільш придатний для формування знань та умінь суб’єктів 

навчання, оскільки він сприяє формуванню узагальнених умінь і навичок у 

навчанні суб’єктів навчання фізики.  

Для успішного формування в суб’єктів навчання уміння виконувати ту 

чи іншу дію, насамперед, самому педагогу необхідно володіти методикою 

аналізу структури дій, чітко уявити, з яких елементів (операцій) вона 

складається (наприклад, які операції входять у діяльність спостереження, 

вимірювання, постановки дослідів). Виокремивши окремі елементи (кроки) в 

структурі дії, потрібно визначити найбільш доцільну їх послідовність і 
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організувати структуру ресурсів, спрямованих на формування 

компетентності виконання цих дій.  

Основні положення орієнтувальної основи діяльності набули розвитку 

в працях Н. Ф. Тализіної [398; 400 – 402].  

Високо оцінюючи роботи вченої, необхідно вказати, що на час її 

наукової діяльності, не в повній мірі враховувалися вимоги інформаційного 

суспільства до формування компетентності особистості та виявлення й 

реалізації внутрішніх та зовнішніх ресурсів навчання фізики. 

Ми використали ідею З. А. Решетової, яка запропонувала 

використовувати поряд з теорією П. Я. Гальперіна системний підхід [196]. Це 

дозволило виділити основні методологічні елементи знань і вмінь та 

цілеспрямовано здійснювати їх дослідження за допомогою методів системно-

структурного аналізу. Системний підхід дозволяє планувати рівень, на якому 

буде формуватися система умінь та інваріанта системи. 

За В. В. Давидовим, суб’єкт навчання не повинен отримувати всі 

способи діяльності в готовому вигляді як шаблон: його внутрішні ресурси 

необхідно актуалізувати на самостійне формування таких дій, які сформують 

системи теоретичного мислення [102].  

Подібних поглядів дотримувався і О. М. Леонтьєв [215].  

У найбільш завершеній формі теорія поетапного формування дій 

узагальнена в 60-х роках ХХ ст. І. С. Якиманською [464]. 

Проблеми формування особистості суб’єкта в ОП в більшій мірі 

враховано в теорії розвивального навчання Ельконіна – Давидова [245].  

Узагальнення наукових досліджень психологів підводить нас до 

висновку, що у навчальній діяльності виявляються зовнішні ресурси в формі 

структури навчального матеріалу, методів навчання, методичного 

забезпечення, матеріальної бази та внутрішні ресурси через структури 

діяльності, які базуються на актуалізації внутрішніх ресурсів.  

Це дозволяє виявляти та проектувати нові продуктивні види діяльності, 

що є резервом покращення якості знань суб’єктів навчання.  
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Діяльність, перш ніж стати розумовою, узагальненою, спрощеною і 

усвідомленою, проходить через певні перехідні стани, етапи [398]. 

Кожен етап описується сукупністю змін основних властивостей 

(параметрів) дій [76], які характеризують поступове перетворення зовнішніх 

матеріальних ресурсів (з якими на початку і має справу суб’єкт) у внутрішні 

через розумові дії. На основі визначених кроків дій ми створили схему 

внутрішніх ресурсів навчання фізики в ЗО (рис. 1.5). 

До внутрішніх інтраперсональних змінних ми віднесли поняття: 

оптимізм, самоконтроль, самоповага, воля, здібності, ЗУН, інтереси, життєві 

цінності.  

Окремий блок займають стани: психологічний, фізичний та 

енергетичний. 

За висловом Ж. Піаже, інтелект – «ядро ресурсів людини» і є 

механізмом глобальної адаптації людини до змін у середовищі [285].  

До цієї групи належать предметний інтелект, а також соціальний 

інтелект, що забезпечує особистісні компетентності в міжособистісних 

відносинах, емоційний інтелект, який регулює емоційні реакції і здатність до 

визначення емоційних станів оточуючих, а також креативність – здатність до 

творчого вирішення завдань. 
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Рис. 1.5. Схема внутрішніх ресурсів навчання фізики в ЗО 
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Зовнішня мова ресурсів поступово розвиває внутрішню мову, за якої 

мовний процес зникає з свідомості. Внутрішня мова – мовленнєва діяльність, 

яка бере участь у процесах мислення та пам’яті, не призначена для 

безпосереднього спілкування з іншими людьми [235]. Кінцевий результат – 

фізичний зміст дії. 

На думку А. В. Матвєєва [248], існуючі програми, підручники та 

посібники з фізики не дозволяють сформувати МНФ, яка б дала змогу 

педагогу в повній мірі реалізувати як зовнішні, так і внутрішні ресурси 

суб’єктів навчання. Реалізація внутрішнього потенціального ресурсу 

суб’єктів навчання у навчанні фізики надає можливість:  

1) підвищити якість засвоєння суб’єктами навчання, насамперед, 

теоретичних знань з фізики на рівні усвідомлення, виявлення шляхів 

перетворення їх у безпосередню продуктивну силу;  

2) забезпечити розвиток в суб’єктів навчання компетентностей 

моделювання фізичних процесів, здатність висувати гіпотези і знаходити 

способи їх експериментальної перевірки, уміння виділяти і обробляти 

експериментальні результати, здатність до аналізу, синтезу, узагальнення, 

систематизації, висновків.  

ОП з фізики можна значно удосконалити за результатами аналізу 

наявного зовнішнього ресурсу, представленого схемою (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Схема зовнішніх освітніх ресурсів освітнього процесу 
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Складниками процесу є блок соціальних, виробничих, матеріальних, 

інформаційних, технологічних проблем та методичного забезпечення. 

Окремий вплив на формування зовнішніх освітніх ресурсів має соціальна 

підтримка, родина, друзі, педагог, соціальний статус, стимули тощо. 

З цих позицій, зовнішні освітні ресурси (ОР) – це все те, що 

безпосередньо бере участь в ОП: педагоги, інформаційні ресурси 

(підручники, посібники, комп’ютерні програми, засоби навчання), 

педагогічні технології, матеріальні ресурси навчального закладу (наявність 

приміщень для навчання, забезпеченість комп’ютерами тощо). Те, наскільки 

ці ресурси відповідають сучасним вимогам, рівню технічного і 

технологічного розвитку суспільства, говорить про їх можливості впливати 

на якість ОП, яка виявляється через внутрішні ресурси суб’єктів навчання та 

педагогів.  

Зовнішні та внутрішні ОР можуть успішно функціонувати в певному 

освітньому середовищі, яке взаємодіє з ресурсами та потенціалом суб’єктів 

навчання. Ми розробили схему такого середовища – ресурсно-орієнтоване 

освітнє середовище (РООС) навчання фізики в ЗО (рис. 1.7). До такого 

середовища входять блоки: зовнішні ресурси (рис. 1.6), внутрішні ресурси 

(рис. 1.5), нормативно-правова сфера, психолого-педагогічні теорії та 

суб’єкти ОП – педагоги, батьки, суб’єкти навчання (учні та студенти). 

 

Рис. 1.7. Схема ресурсно-орієнтованого освітнього середовища 
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Головна ідея РОН – навчити суб’єкта навчання вчитися завжди, 

розвинути потребу в отриманні знань, сформувати вміння здобувати знання 

самостійно, створивши комфортні умови для навчання кожного індивіда.  

Головним вектором РОН є навчити суб’єктів навчання 

використовувати для отримання знань різноманітні ресурси: традиційні 

друковані підручники, е-книги, електронні ресурси (бібліотеки, архіви, 

блоги, чати, розважальні та наукові журнали, газети, вікі), ЗМІ, медіаресурси 

тощо [191]. 

Згідно з концепцією неперервної освіти України, яка окреслена в 

Законі України «Про освіту» [149], «Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 р.» [482] та галузевій «Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти» [480] РОН розглядається як перспективний 

напрям, який забезпечує розвиток особистості. 

В основних положеннях та принципах «Концепції розвитку 

неперервної освіти» закладено: 

1) забезпечення можливостей та сприятливих умов для освіти 

упродовж усього життя (дистанційна освіта як форма РОН);  

2) вільний доступ до максимально широкого спектру інформаційних 

ОР;  

3) тісний взаємозв’язок формальної системи освіти з неформальною 

діяльністю [480].  

Необхідність переходу до неперервної освіти є поштовхом 

впровадження РОН в ОП з фізики ЗО (Л. Моран [490], Д. Робертс [492]).  

Основоположником РОН (англ. RBL) доцільно вважати британського 

педагога, дослідника Нормана Бесвіка [485], який ще у 1977 році 

запропонував упроваджувати РОН в освітній процес ЗО.  

Головною метою РОН науковець [485] вважав надання суб’єктам 

навчання ЗУН, що дозволяють їм ефективно самостійно регулювати свій 

процес навчання. Досягти мету можна за умови використання великої 

кількості різноманітних ресурсів, головними з яких є фонди бібліотек, 
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оскільки у той доцифровий час основними ОР розглядалися саме бібліотечні 

фонди.  

На його думку, РОН включає в себе повторне використання наявних 

активів для підтримки різноманітних потреб у навчанні. Ресурси – це ЗМІ, 

люди, місця або ідеї, які мають потенціал для підтримки навчання.  

Унікальність РОН полягає у тому, що ресурси використовуються 

багаторазово і різними способами для реалізації різноманітних потреб в 

навчанні [191; 485]. 

Проаналізувавши окремі праці Н. В. Кононец [191; 192; 193], що 

розкривають особливості впровадження РОН у практику роботи аграрних 

коледжів ми виявили, що основною характеристикою РОН є те, що навчання 

здійснюється у тандемі «педагог-бібліотекар» на основі сучасних 

інноваційних технологій навчання, зорієнтоване на самостійну пошуково-

дослідницьку роботу суб’єктів навчання та на освіту протягом життя.  

Сформувати РООС можна з електронних бібліотек, медіатеки, сховища 

даних.  

Ефективність такого середовища в значній мірі залежить від його 

відкритості та зрозумілості.  

На думку В. Ю. Бикова, в побудові такого середовища провідне місце 

займають комп’ютерно орієнтовані засоби та ІКТ, на основі яких, передусім, 

будується інформаційно-комунікаційна платформа відкритої освіти [28]. 

Ідея відкритого ресурсного середовища полягає не в створенні якогось 

нового педагогічного змісту освіти, а у використанні системного підходу до 

її впровадження. Основу ОП у відкритій освіті складає цілеспрямована, 

контрольована, інтенсивна самостійна робота суб’єктів навчання, які можуть 

вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при 

собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість 

контакту з педагогом, а також контактів між собою [28].  

Метою відкритої освіти є підготовка суб’єктів навчання до діяльності в 

умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства. 
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В. Ю. Биков характеризує традиційне освітнє середовище як закрите, 

де успішно можна використовувати різноманітні компоненти ОП [30; 28].  

Таке середовище визначається потенціальним дидактичним простором, 

в якому передбачається використання порівняно обмеженого спектру засобів 

навчання, інформаційних ОР і педагогічних технологій. 

Ю. О. Жук розглядає відкрите інформаційно-освітнє середовище як 

єдиний простір, де на носіях здійснюється інтеграція усієї інформації [133]. 

В. В. Лапінський [211] ввів поняття матеріального та комп’ютерно-

орієнтованого освітнього середовища, О. О. Андрєєва, К. Л. Бугайчук [36; 37; 

282] розглядає персональне освітнє середовище, В. П. Вовкотруб [63] 

ергономічне освітнє середовище, І. П. Особов [275] – освітнє середовище як 

спеціально організовані умови ОП, Е. П. Семенюк [333] – інтерактивне 

освітнє середовище, що підтримує структуровану взаємодію між учасниками 

ОП. 

Узагальнюючі висновки дослідників [37; 63; 133; 211; 275; 333], ми 

сформували основи концепції відкритого РООС з фізики ЗО, в основі якого 

покладено ідею, що знання є суспільним і доступним благом. З цих позицій 

до методичних засад ми віднесли: 

1) запровадження традиції необмеженого оперативного обміну 

науковими та методичними ідеями, що ґрунтується на співпраці через 

інтерактивну культуру Інтернету ХХІ ст., чим забезпечуються доступність і 

якість фізичної освіти через відкриті ОР Оpen Educatіоnal Resоurces (ОER);  

2) створення відкритого РООС, яке забезпечується належним 

постійним інвестуванням у вигляді підручників, онлайн-курсів, тестів, 

мультимедій, програмного забезпечення та інших інструментів, які можуть 

бути використані в процесі викладання і навчання;  

3) розробка дидактичних матеріалів, відкритих моделей публікацій, 

придатних для повторного використання, оновлення та адаптації;  

4) створення та запровадження технології компенсації дефіциту в 

уміннях та навичках через розвиток мережі каналів сприймання, 
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моделювання, відтворення досвіду, навчальних ігор, навчання впродовж 

всього життя як потенціальних ресурсів;  

5) розробка технології заохочування суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-

суб’єктних та зворотніх комунікацій між користувачами: суб’єктами 

навчання, педагогами, батьками для спільного навчання, творення, обміну і 

співпраці;  

6) використання можливостей фонду Вікімедіа – наявної фізичної 

колекції схем, фотографій, графіків, діаграм, відео та музики, які доступні на 

умовах вільної ліцензії;  

7) залучення до Кейптаунської Декларації 2008 р. у частині спільного 

використання потенціальних ресурсів для розвитку РООС, безкоштовним 

обміном результатами праць інших дослідників, науковців та дозволу 

використовувати власні надбання; 

8) розробка технології нейтралізації надмірності використання 

відкритого РООС. 

Враховуючи методичні засади РОН, використовуючи традиційні та 

електронні ОР, створена МНФ, у якій суб’єкти навчання вчитимуться 

взаємодії з широким спектром різноманітних інформаційних ресурсів: 

педагог виступає в якості консультанта (посередника), який допомагає, 

консультує суб’єктів навчання. Стимулом навчання є проблемні, мотиваційні 

питання, які ставляться перед учнями. Пошук інформації здійснюється з 

використанням різноманітних ресурсів суб’єктами.  

При цьому увага суб’єктів навчання зосереджена на процесі здобуття 

знань. Результатом такої діяльності є перехід кількості здобутої інформації у 

її якість [191; 486]. 

Реалізація запропонованих нами методичних засад дає можливість 

покращити інформаційно-ресурсне забезпечення МНФ в ЗО, розширити 

можливості модельних засобів навчання і педагогічних технологій навчання. 

Одночасно необмеженість відкритого РООС має свої негативні наслідки: 

потенціальний надлишок інформації, що може привести до викривлення 
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дидактичного простору такої системи; надмірні повідомлення є шкідливими 

як для здоров’я суб’єктів навчання, так і для об’єктивного сприймання 

інформації в силу великої «засміченості» Інтернет-простору [103]. 

З метою реалізації визначених методичних засад відкритого РООС з 

фізики в ЗО ми розробили схему поетапного формування такого ресурсного 

освітнього середовища, систему аналітичних показників оцінки ресурсного 

потенціалу суб’єктів навчання щодо виявлення ефективності використання 

ресурсного потенціалу суб’єктів навчання (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Схема поетапного формування ресурсного освітнього середовища 

 

Наведена схема має 5 етапів. Перший – збір інформації про стан 

ресурсного середовища навчання фізики. Другий етап – аналіз матеріальної 

бази, кадрового потенціалу, методичного забезпечення, потенціальних 

можливостей суб’єктів навчання.Третій етап – синтез, який дає змогу 

визначити систему аналітичних показників оцінювання ресурсного 

потенціалу суб’єктів навчання фізики в ЗО. 

Ураховуємо, що аналітичні показники поділяються на інвестиційні, 

інформаційні та інноваційні.  

Четвертий етап є узагальнюючим, де формуються компоненти РП 

навчання фізики: мотиваційний, когнітивний, операційний, ціннісно-
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орієнтаційний та рефлексивний. На заключному етапі здійснюється перевірка 

ефективності використання ресурсного потенціалу навчання фізики. 

Інноваційність передбачає необхідність використання новітніх 

технологій під час формування РП в навчанні фізики, що передбачає всебічне 

використання інтелектуально-креативного потенціалу суб’єктів навчання із 

застосуванням сучасних ІКТ. Таким чином, схема (рис. 1.8) відповідає 

елементам системи відкритої освіти, поява і широке впровадження яких 

здійснює істотний вплив на ефективність навчання фізики та забезпечення 

формування і підтримки в актуальному стані мережних електронних 

інформаційних ресурсів відкритого освітнього середовища, технологій 

проектування і застосування відкритих педагогічних систем [28]. 

Мережні електронні наукові і навчально-методичні ресурси утворюють 

електронні предметно-інформаційні ресурси освітнього середовища 

відкритих педагогічних систем.  

На основі цих ресурсів не тільки істотно урізноманітнюються змістові 

складники методичних систем навчання, але й відзеркалюється специфіка 

реалізації ОП. 

РООС передбачає створення нового класу технологій – інформаційні 

технології «навчальні об’єкти». Їх базисом є інтероперабельні навчальні 

об’єкти контенту.  

Сферою застосування контенту є сучасні комп’ютерно орієнтовані 

системи навчального призначення, в тому числі і дистанційні. Методологія 

таких технологій охоплює теорії, моделі і стратегії. 

Методичні засади навчання фізики покликані виявити та забезпечити 

ефективне використання зовнішніх та внутрішніх ОР і через їх реалізацію в 

ОП забезпечити активну участь суб’єктів навчання у виявленні структури дії 

з ресурсами і раціональної послідовності виконання обґрунтованої системи 

операцій. В ході педагогічного експерименту нами виявлено, що в суб’єктів 

навчання формується здатність виконувати засвоєну дію з аналогічними та 

новими ресурсами. 
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Особливість застосування РП до МНФ в ЗО розглядається в тому, що 

освітній ресурс формується заздалегідь, а потім комплексно 

використовується в ході освітньої взаємодії.  

Створення такої методики здійснюється на основі запропонованих 

нами методичних засад формування РООС з фізики, з-поміж яких нами 

виокремлено: 

1. Пізнання законів природи на концептуальних засадах сталого 

розвитку, як резерву розвитку особистості і навчання впродовж усього життя.  

2. Системна діагностика стану ресурсів суб’єктів навчання та 

формування на її результатах індивідуальної життєвої стратегії особистості.  

3. Окреслення динамічної системи аналітичних показників оцінки 

РООС та корекція нормативних документів навчання фізики (навчальний 

план, навчальна програма).  

4. Формування РООС забезпечується через психолого-педагогічний 

аналіз діяльності особистості та педагогічні умови цілісної системи 

інформаційних технологій пізнання. 

Важливим елементом методичних засад є діагностика ресурсів 

суб’єктів навчання (рис. 1.9). Діагностика здійснюється за 7 компонентами. 

Їх поділяємо на організаційно-поведінкові: авторитет, організаційна 

культура, психофізичний стан; змістові: зміст навчального матеріалу з 

фізики, компетенції, визначення кінцевої мети; середовищні: складники 

РООС. 

Друга частина схеми – теоретична сфера діагностики – визначає 

потреби, перспективи, рівень виконання, уміння керувати, технологію 

формування цінностей, які об’єднуються у сферу ресурсів суб’єктів 

навчання, які потребують розвитку. Теоретична сфера діагностики розкриває 

методологічні основи діагностичних методів. До сфери ресурсів суб’єктів 

навчання, які потребують розвитку, належать стандарти наукової 

обґрунтованості діагностики сфери ресурсів суб’єктів навчання. 

 



49 

 

Рис. 1.9. Схема діагностики ресурсів суб’єктів навчання 

До елементів прикладної діагностики належать діагностичні технології 

та методичне забезпечення діагностичних процесів: 1) обґрунтування методів 

і завдань діагностування; 2) перевірка ефективності розроблених технологій і 

методик; 3) постановка нових актуальних для практики теоретичних і 

прикладних проблем діагностики; 4) створення діаностики визначення 

ефективності підручників та посібників з фізики; 5) проведення тренінгів, 

контрольних завдань, тестів.  

Висловлюючи ідею про доцільність розробки МНФ на основі РП, ми 

виходили з того, що зміст фізичної освіти може бути представлений як 

адаптований соціальний досвід, що опановується суб’єктами в процесі 

навчання фізики, у ході власної діяльності кожним індивідом.  

Цей досвід в ОП реалізується через відповідні способи діяльності по 

відношенню до оточуючого світу, до явищ і процесів, які є реальними 

об’єктами освітньої галузі. 

Таким чином, до змісту фізичної освіти ми включаємо поняття 

виявлення ресурсів, потенціальних здібностей суб’єктів навчання. 

Враховуються знання про реальний світ, ресурси реальності, оточуючу 

дійсність, пошук і практичне застосування інформаційних ресурсів.  

Особливо важливою і перспективною у контексті РОН є 

індивідуалізація навчання суб’єктів навчання під керівництвом педагогів. 
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Відносно визначених об’єктів організовується навчальна діяльність суб’єктів 

навчання, яка спрямована на формування тих ЗУН, способів діяльності, що 

систематизовані у переліку ключових компетентностей. 

РОН як цілеспрямований, системний і послідовний процес 

підпорядкований певній системі принципів, дотримання яких забезпечує 

його ефективність. В навчанні слід враховувати зовнішні та внутрішні 

ресурси: зміст і дозування навчального матеріалу, посильність його для 

суб’єктів навчання, послідовність вивчення, розвиток свідомості, діяльності 

й активності суб’єктів навчання, міцність засвоєння знань та ін.  

Ґрунтовний аналіз дидактичних принципів та методики їх практичної 

реалізації в РООС навчання фізики забезпечить реалізацію завдань ЗО в 

підготовці компетентних випускників. 

 

1.3. Особливості реалізації дидактичних принципів в системі 

ресурсно-орієнтованого навчання 

Проблему формування і класифікації дидактичних принципів 

розв’язували Я. А. Коменський (принцип наочності, свідомого навчання, 

систематичності, послідовності, доступності, міцності засвоєних знань) [188]; 

І. П. Підласий (принципи свідомості й активності, наочності, 

систематичності й послідовності, міцності, науковості, доступності, зв’язку 

теорії з практикою) [288; 289]. 

Увагу принципам навчання також приділяли Й. Г. Песталоцці (принцип 

своєчасності, поступовості, органічності, постійності, стійкості засвоєння 

знань, самостійності суб’єктів навчання, відсутності надмірної напруженості 

та надмірної легкості, правильності, свідомості і активності навчання, 

наочності, послідовності, міцності знань і навичок) [281]; Н. П. Волкова 

(принципи свідомості, доступності, емоційності, міцності знань, оптимізації 

ОП, «нетрадиційності системи навчання» [67]. 

Принципи розвиткового і виховного характеру навчання; науковості 

змісту і методів ОП; систематичності й послідовності в опануванні досягнень 
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науки, культури, досвіду діяльності; свідомості, творчої активності та 

самостійності суб’єктів навчання; наочності; єдності конкретного та 

абстрактного, раціонального й емоційного, репродуктивного і 

продуктивного; доступності навчання; міцності результатів навчання і 

розвитку пізнавальних сил суб’єктів навчання; зв’язку навчання з життям; 

раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів 

навчальної роботи розглядалися Ю. К. Бабанським, М. М. Скаткіним [105; 

280]. 

Г. І. Ващенко, К. Д. Ушинський вивчали принцип науковості, 

систематичності, виховання, зв’язку навчання з життям, 

природовідповідності, індивідуалізації, активності, наочності) [42; 423]. 

На основі робіт зазначених науковців ми встановили, що навчання 

фізики в ЗО має проводитися враховуючи:  

– своєчасне вивчення здобутків науки, техніки і виробництва в умовах 

науково-технічного прогресу та навчання; 

– інтеграцію природних, технічних і технологічних дисциплін у процесі 

навчання та виробничої практики; 

– взаємозв’язок педагогічного і виробничого процесів в підготовці 

студентів робітничих спеціальностей; 

– забезпечення загальноосвітньої і професійної підготовки, 

політехнізму і з’єднання навчання з продуктивною працею; 

– єдність абстрактного і конкретного при дидактичному моделюванні. 

Принципи, що входять до складу дидактичної системи навчання фізики 

в ЗО, ми пропонуємо розділити на 3 групи за їх значенням в організації ОП 

[106], таблиця 1.1.  

До першої групи ми віднесли принципи, що дозволяють визначити 

зміст навчання, а отже, й зміст навчальних програм. Вміст другої групи 

складають принципи, що визначають методи і засоби навчання.  

Принципи третьої групи визначають організаційні форми ОП. 
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Таблиця 1.1 

Дидактичні принципі навчання фізики у закладах освіти 

 

I група принципів II група принципів III група принципів 

- науковості; 

- системності; 

- узгодження змісту і цілей 

навчання; 

- єдності фундаментальної і 

прикладної підготовки; 

- інтеграції 

міждисциплінарних знань; 

- історизму. 

 

- вторинності методів 

навчання перед методами 

пізнання фізики; 

- єдності теоретичних і 

прикладних методів; 

- доступності; 

- наочності; 

- активності і самостійності; 

- принцип мотивації 

навчально-пізнавальної 

діяльності; 

- організації творчої 

діяльності; 

- міжпредметності; 

- навчання через розв’язання 

задач. 

- індивідуалізації та 

диференціації; 

- раціонального поєднання 

колективних та 

індивідуальних форм і 

методів; 

- модульності навчання; 

- міцності засвоюваних 

знань; 

- принцип урахування 

особистих можливостей 

кожного учня;  

- виховання в процесі 

професійного навчання 

У цьому зв’язку ми вбачаємо за доцільне здійснити аналіз дидактичних 

принципів з метою виявлення потенціальних ресурсів, які вони містять. 

В умовах інтеграції педагогічних підходів (діяльнісного, особистісно-

орієнтованого, компетентнісного, системного, ресурсного) до навчання 

фізики принцип наочності має особливості своєї реалізації, які ґрунтуються 

на акцентуванні уваги на використанні електронних ресурсів у РООС, в 

якому суб’єкти навчання спостерігають не лише моделі фізичних явищ та 

процесів, а й здійснюють перетворювальну діяльність з цими об’єктами. У 

цьому випадку принцип наочності розуміється ширше, ніж безпосереднє 

зорове, слухове чи відчуттєве сприйняття і містить у собі сприйняття через 

моторні, тактильні, слухові, смакові відчуття [281].  

В умовах навчання фізики в ЗО набули поширення звукові, умовно-

графічні, відео та анімаційні засоби наочності, які функціонують на основі 

цифрових технологій. Вони відрізняються від традиційних і забезпечують 

розвиток фундаментальних закономірностей мислення. Цифрові технології 

надають можливість використовувати значно більше спільних носіїв 

інформації і здійснювати переробку інформації як на нижчих, так і на вищих 

кодах, підсвідомому і свідомому рівнях одночасно. У цьому випадку має 
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місце візуалізація основних понять, процесів і явищ. Така наочність несе 

додаткові можливості за рахунок виявлення потенціально мотивованої 

інформації і має ресурсний характер [93]. 

До поширених ресурсних візуальних засобів навчання належать 

інтерактивні дошки, монітори, графічні планшети, смартфони, е-книги тощо. 

Інтерактивна дошка поєднує сенсорне керування, проекційні й графічні 

функції. Вона розрахована на колективну форму навчання і частіше 

використовується на лекціях [26]. У навчанні фізики така дошка може 

ефективно використовуватися під час дослідження графіків залежностей, 

динамічних процесів. Спеціалізоване програмне забезпечення для 

інтерактивної дошки (Smart Board Software) включає такі інструменти: 

записник (SMART Notebook); засіб відеозапису (SMART Recorder); 

відеоплеєр (SMART Video Player); додаткові (маркерні) інструменти (Floating 

Tools); віртуальну клавіатуру (SMART Keyboard) [162]. 

Інтерактивна дошка забезпечує почергову взаємодію педагога й 

суб’єкта з використанням цифрового утворювального ресурсу [185]. 

Цифровий електронний освітній (інформаційний) ресурс з фізики доцільно 

озброїти вказаними засобами та педагогічними технологіями. 

Монітори в поєднанні з комп’ютером є проекційним засобом навчання 

нового покоління. Мультимедійність – це подання об’єктів і процесів 

нетрадиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, 

анімації, звуку, тобто в комбінації засобів подання інформації. Застосування 

мультимедійності нині є невід’ємним елементом МНФ. 

За допомогою графічного планшету можна електронним 

різнокольоровим пером малювати рисунки, схеми, фізичні процеси на 

плоскому планшеті та подавати його на комп’ютер – пристрій введення 

малюнків від руки безпосередньо в комп’ютер. 

Графічні задачі дозволяють наочно найбільш яскраво і дохідливо 

висловлювати функціональні залежності між величинами, що 

характеризують фізичні процеси, які протікають в навколишньому 
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середовищі і техніці. За допомогою графіків можуть бути представлені 

процеси, які тільки на більш пізніх стадіях навчання можна виразити 

аналітично [225, c. 43–46]. 

Для більш кращого сприймання конкретних фізичних процесів та явищ 

електронні засоби навчання необхідно забезпечити педагогічним дизайном, 

під яким розуміється педагогічна технологія – засоби системи дій, що 

забезпечують педагогічну ефективність створених ІТ, наочних навчальних 

матеріалів.  

З. В. Савченко використовує поняття «інформаційний ресурс» в 

розумінні електронного ОР, який розміщений в електронній мережі в 

комп’ютеризованому форматі [315]. 

Дослідник В. В. Лапінський запропонував зобразити електронний ОР 

як ієрархічну структуру. У ній підсистемами виступають електронні засоби 

ОП, програмні засоби (ПЗ), оцифровані документи та апаратні засоби [211].  

За функціональною ознакою електронні ОР можна класифікувати так: 

навчально-методичні, методичні, навчальні, допоміжні, контролюючі. 

Перераховані ресурси наповнюють новим змістом принцип наочності, що 

значно впливає на формування в суб’єктів навчання компетентностей. 

Термін «електронні ресурси» вміщує такі поняття як цифрова форма 

фіксації інформації, комп’ютерні засоби та програмне забезпечення для її 

відтворення та керування, електронне середовище для розповсюдження 

(комп’ютерні мережі та засоби телекомунікаційного зв’язку) [111]. 

Стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 визначається порядок оформлення 

інформації, яка розташована на електронних ресурсах.  

У навчанні фізики на активізацію розумової діяльності суб’єктів 

навчання мають уплив цифрові засоби навчання, які складають систему 

цифрових ОР, які підвищують якість візуальної інформації з природних 

явищ. Така інформація стає яскравішою, барвистішою, динамічнішою, а тому 

активно впливає на органи відчуттів, і знання переходять у довготривалу 

пам’ять. Зміст комп’ютерних технологій та програмних інформаційних 
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ресурсів інтерпретують істотні властивості як реальних фізичних об’єктів, 

так і наукових динамічних закономірностей, фундаментальних фізичних 

теорій, понять. Способи формування візуальної фізичної інформації 

забезпечують «наочну абстракцію» через електронні ОР, Інтернет-ресурси 

модульної архітектури електронного ОР та навчально-методичні ресурси. 

Використання комп’ютерної техніки з виходом на виконавський 

пристрій посідає основне місце щодо запровадження ІКТ у навчанні. 

Комп’ютер ми розглядаємо як засіб досягнення поставленої мети на заняттях. 

Він покликаний залучити потенціальні ресурси суб’єктів навчання і 

забезпечити підвищення мотивації навчання фізики в ЗО. Суб’єкти навчання 

отримали потужний і багатофункціональний засіб навчання. 

Психологічні аспекти використання комп’ютерних технологій в 

навчанні досліджували Ю. П. Бендес [19; 20], І. О. Васильєва, О. М. Осипова, 

Н. М. Петрова [40], К. М. Шоломій [458] та ін.  

Ними розглянуто проблему комп’ютерної тривожності, специфіки 

спілкування в Інтернеті, особливості тестування через мережу та можливості 

використання цього в навчанні. У ході дослідження ми виявили, що в 

суб’єктів навчання, в основному, розглядають комп’ютер як засіб для 

тренувань або консультацій. 

С. О. Гапонова , Л. Ф. Обухова, О. В. Поршнєв, О. Р. Поршнєва [194] 

пропонують створювати комп’ютерні навчальні програми на основі теорії 

поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна. На основі аналізу їх 

праць ми виділили такі компоненти ефективності навчальної комп’ютерної 

програми:  

1) забезпечення мотивації суб’єктів навчання як ресурсу в ході засвоєння 

навчального матеріалу за допомогою ігрових засобів і мультимедіа;  

2) наявність стратегічної, тактичної і операційної орієнтації суб’єктів 

навчання під час оволодіння новими уміннями;  

3) організація адекватного і коректного контролю за діями суб’єкта в 

процесі засвоєння знань;  
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4) забезпечення умов для поетапного формування розумових дій. 

Проаналізовані підходи дослідників до визначення поняття 

«комп’ютерна технологія» наведені у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Вимоги до поняття «комп’ютерна технологія» 

Учений Характеристики 

І. Л. Семещук 
Показав можливість застосування програмного забезпечення для 

розв’язування задач з механіки [336] 

О. М. Желюк 

Розглядає можливість поєднання комп’ютера з експериментальними 

установками за допомогою спеціальних перетворювачів сигналу для 

графічної обробки та інтерпретації даних [129] 

Б. О. Сколяр 
Розглядає способи здійснення математичної обробки результатів з 

використанням різноманітних прикладних програм [351] 

М. І. Жалдак, 

І. Л. Семещук 
Пропонують використовувати педагогічні ПЗ GRAN [128; 335] 

І. О. Теплицький 
Використовує комп’ютерні моделі для розвитку творчих здібностей 

суб’єктів навчання [408] 

На думку Ю. О. Жука, в навчальній діяльності краще використовувати 

готові ПП, тому що суб’єкти:  

1) не володіють (погано володіють) мовами програмування; 

2) не володіють математичними методами розв’язку задач 

(диференціювання, інтегрування);  

3) ПЗ дозволяють працювати в інтерактивному режимі;  

4) ПЗ мають графічну підтримку;  

5) ПЗ дають високу точність [133]. 

Таким чином, використання комп’ютерних програм у навчанні фізики 

дає змогу значно розширити коло навчальних завдань, включаючи й завдання 

дослідницького характеру.  

Потужні обчислювальні, моделюючі, графічнобудівничі можливості 

комп’ютерів надають змогу використовувати в ОП задачі з великим обсягом 

інформації, дають змогу значно збільшити кількість задач, орієнтованих на 

розв’язування графічними методами. 

Основні сфери використання потенціальних ресурсів інформаційних 

технологій у формальному та неформальному навчанні фізики:  
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1) засіб організації і керування ОП, який полягає у визначенні, згідно з 

навчальною програмою, змісту та послідовності пред’явлення навчального 

контенту, видачі управляючої інформації, введення обліку та оцінки 

ефективності роботи суб’єктів навчання;  

2) засіб покращення психолого-педагогічних умов навчальної 

діяльності, що створює можливості для самостійного вибору пріоритетних 

напрямів, форм і темпів навчання;  

3) засіб комунікації високого рівня;  

4) засіб моделювання, автоматизації проведення експерименту та 

обробки результатів;  

5) засіб автоматизації процесів контролю і корекції результатів 

навчальної діяльності, тестування і діагностики;  

6) засіб організації навчально-наукової та наукової діяльності суб’єктів 

навчання та педагогів;  

7) засіб організації інтелектуального дозвілля, що сприяє 

неформальному навчанню [18, с. 45].  

Зміст фундаментальних фізичних понять ефективно розкривають такі 

форми наочності в навчанні фізики, як чуттєво-наочна й образно-символічна, 

узагальненою формою є символічні моделі й образи. 

Ми вважаємо, що принцип наочності орієнтує педагога на 

використання потенціальних ресурсів, які закладені у наочності, 

демонстраціях явищ, процесів із фізики не тільки як засобу ілюстрації, але й 

спрямовані на самостійну роботу із цілісним фізичним поняттям як джерелом 

інформації, що містить у собі й загальне, і одиничне, і особливе, й 

індивідуальне.  

Така робота з наочністю активізує набуті суб’єктами знання з фізики, 

загострює їх увагу і мислення, розвиває уміння досягати образного 

представлення різноманітними технічними засобами, у тому числі й ІКТ. 

Г. Еббінгауз писав, що «інформація, яка не викликає емоційних 

реакцій, довго в пам’яті не затримується» [117, с. 105]. Використання 
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ресурсів наочності викликає позитивні емоції, діючи опосередковано на 

свідомість зсередини, через внутрішні мотиви, стан та почуття. Під час 

організації ОП враховуємо те, що на суб’єкта навчання впливає не тільки і не 

стільки те, що сказав і показав педагог, а весь комплекс внутрішніх і 

зовнішніх факторів РООС. Емоційні особливості навчального матеріалу з 

фізики, подані елетронними засобами, є одним із факторів, який впливає на 

якість засвоєння навчальної інформації через здатність викликати певні 

почуття, естетичну насолоду, задоволення від результатів навчання. 

Для визначення місця ресурсних засобів у загальній системі засобів 

навчання фізики та в ОП слід враховувати те, що їх застосування сприяє 

розвитку в суб’єктів навчання наочно-образного мислення; стимулює увагу 

(мимовільну і довільну) на етапі подання навчального матеріалу; активізує 

навчально-пізнавальну діяльність (НПД) суб’єктів навчання; допомагає 

пов’язати теоретичні питання з практикою; збільшує можливості показу 

практичних застосувань явищ, які безпосередньо не можуть спостерігатись 

на уроці; створює можливості для моделювання процесів і явищ; дає змогу в 

найбільш доступній формі систематизувати й класифікувати явища із 

застосуванням схем, таблиць, спеціальним чином форматованого тексту тощо; 

сприяє формуванню мотивації навчання, підвищує інтерес до навчання, 

створює установку на ефективне навчання; допомагає досить швидко й просто 

оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу суб’єктами навчання і групою 

у цілому. 

Отже, у процесі навчання фізики з використанням ресурсу – 

комп’ютерної наочності – відбувається розвиток індивідуальних перцептивних 

здібностей суб’єктів навчання і оволодіння продуктивними способами 

розв’язання перцептивних завдань, що позитивно впливає на пізнавальну 

діяльність. 

Дидактичний принцип науковості передбачає розкриття причинно-

наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, що внесені до змісту навчання 

науково перевірених знань; внесення в засоби навчання обладнання та 
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приладів, які відповідають сучасному рівню розвитку науки та сталого 

розвитку суспільства [41].  

Він визначає доцільність використання фізичної моделі об’єкта 

вивчення, що ефективно сприяє досягненню мети навчання.  

Електронні ОР у дослідженнях І. В. Гребеньова [89] розглядаються як 

засіб реалізації принципу науковості. Електронні ресурси, Інтернет та форми 

збереження інформації створили ефективні можливості для обміну 

інформацією особливо за участі бібліотечних установ на основі новітніх 

комп’ютерних технологій і засобів телекомунікаційного зв’язку. Процеси 

наукової комунікації розширили можливості отримання інформації в режимі 

онлайн. Електронний ОР про науку фізику створює Інтернет-ресурсне 

середовище. Таке наукове середовище викладається на сайтах ЗО, сайтах 

педагогів-предметників, в електронних бібліотеках у «відкритому доступі». В 

онлайн середовищі суб’єкти навчання мають безкоштовний доступ до 

наукової інформації. 

Одним із основних ресурсів є електронний підручник (ЕП) з фізики як 

інноваційний засіб у дидактиці фізики. 

ЕП виступає універсальним гіпермедійним засобом інтерактивного 

навчання, де у компактній формі викладено ресурси гіпертекстового 

середовища. Такому середовищу властива наявність системи управління, 

модулі самоконтролю, розвинені мультимедійні складові, зміст навчального 

матеріалу наповнений науковими фактами, поняттями, закономірностями, 

теоріями всіх основних розділів фізики ЗО. Детальніше поняття ЕП 

розглянуто нами у п.2.4. 

Особливості МНФ на основі РП в ЗО щодо реалізації принципу 

науковості такі:  

1) зміна управлінських повноважень педагога в ході навчання фізики;  

2) вибір моделей організації навчання фізики як важливого елемента 

формування компетентностей, підвищення освітньо-професійного, 

інтелектуального та креативного рівня суб’єктів навчання;  
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3) виокремлення тенденцій розвитку суб’єктів навчання під час 

навчання фізики – принципів, функцій та моделей;  

4) виявлення пріоритетності здобуття знань упродовж всього життя та 

перетворення знань у безпосередню виробничу силу;  

5) запровадження положення про пропорційність у процесі розвитку, 

який означає наявність певних кількісних співвідношень між частинами цілого;  

6) врахування накопиченого досвіду планування, організації, мотивації, 

координації та контролювання процесу навчання фізики та розвитку 

суб’єктів навчання;  

7) виявлення необхідності оновлення або модернізації методичного та 

програмного забезпечення у процесі навчання фізики;  

8) запровадження функції продукування знань через забезпечення 

створення, трансферу, розповсюдження, акумулювання та збереження 

знаннєвої бази, що генеруються суб’єктами з метою їх використання сьогодні 

та в майбутньому. 

Принцип системності й послідовності органічно пов’язаний з 

науковістю знань; їх системність зумовлює цілісність уявлень, світогляду.  

В основі принципу покладена психофізіологічна закономірність 

залишкової інформації про явища у відповідь на розумове навантаження 

суб’єкта навчання. Такі залишкові знання у пам’яті утримуються в межах 48–

72 годин. Повторення такої інформації є основною рисою принципу 

системності. Вона забезпечує безперервність процесу навчання, інакше через 

2–3 дні інформація у пам’яті стирається [312]. 

Вивчення фізики шляхом дистанційного навчання показало є дещо 

відозміненою традиційною системою навчання, коли суб’єкту пропонується 

теоретичний матеріал у вигляді сторінок тексту на файлах у форматах *.pdf 

та *.doc.  

За такої організації навчання відсутня системність та послідовність 

навчання, немає чіткої тематичної послідовності вивчення теоретичного 
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матеріалу суб’єктами навчання фізики [302; 321]. Це приводить до 

порушення принципу системності та послідовності. 

Отже, постала проблема удосконалення дидактичного забезпечення 

дистанційного навчання, а це означає створення ЕП, навчальних посібників, 

педагогічних технологій, інформаційного забезпечення системи навчання. На 

нашу думку, її можна вирішити шляхом запровадження таких інтерактивних 

елементів LMS Moodle, як «Глосарій», «Форум», «WiKi», «Пакет Scorm», 

«Зовнішній додаток». У такий спосіб ми пропонуємо науково обґрунтоване 

дотримання вимог принципу системності та послідовності навчання. 

Принцип системності й послідовності пропонує, щоб у засвоєнні знань 

з фізики об’єкти природи розглядалися як елементи цілісної множини в 

сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто розгляд об’єктів як систем. 

Системність викладу і подання навчального матеріалу з використанням РП 

передбачає створення передумов формування в суб’єктів навчання 

особистісної моделі знань, яка повинна стати зовнішньо обґрунтованою і 

внутрішньо несуперечливою системою, відповідати цілям навчання, бути 

підмножиною наукового знання галузі. 

У світлі нинішньої парадигми фізичної освіти, принцип системності 

проявляється в таких потенціальних ресурсах:  

1) реалізація цілісності фізичної науки, що дозволяє розглядати їх як 

систему природних явищ одночасно: і як єдине ціле, і як підсистему рівнів; 

2) закономірності природничих явищ, процесів до ієрархічності 

побудови, тобто наявність множини (принаймні двох) елементів, які 

розташовані на основі підпорядкування елементів нижчого рівня елементам 

вищого рівня;  

3) структуризація понять, явищ, процесів, що дозволяє аналізувати 

елементи цілого як взаємозв’язаної системи;  

4) множинності, яка дозволяє використовувати інформаційно-

кібернетичні та математичні моделі опису окремих елементів і системи в 

цілому. 
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Ресурсний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний та 

системний підходи вимагають запровадження в ОП принципу «активного 

включення всіх суб’єктів навчання в освітній процес». А. М. Гуржій, 

В. В. Лапінський розглядали принцип «активного включення всіх суб’єктів 

навчання у навчальний процес» у зв’язку з можливостями щодо ефективного 

управління формою і темпом подання навчального матеріалу, обсягом і 

змістом порцій навчального матеріалу, які забезпечуються сучасними 

засобами навчання і роблять можливим перехід із використанням 

електронних ОР до інтерактивного навчання [100]. 

Таком чином, особливості реалізації дидактичних принципів наочності, 

науковості та системності в системі РОН полягають у врахуванні 

електронних ресурсів; використанні внутрішніх ресурсів під час навчання 

суб’єктів навчання основним фізичним поняттям, явищам, процесам, 

судженням, законам; формуванні особливостей МНФ в умовах РП; в 

розвитку індивідуальних перцептивних здібностей суб’єктів навчання і 

оволодінні продуктивними способами розв’язання перцептивних завдань, що 

позитивно впливає на пізнавальну діяльність. 

 

1.4. Сучасні освітні технології для створення та використання 

освітніх ресурсів з фізики  

Суспільство вимагає підвищення якості підготовки суб’єктів навчання 

до життя і уникнення навчання в ЗО за усередненими показниками. З цих 

позицій відбувається пошук ресурсних інструментів у побудові ефективного 

ОП для масового навчання. Необхідні такі дидактичні засоби, які б змогли 

перетворити навчання в специфічний технологічний процес із прогнозованим 

результатом.  

Існують невідповідності між стратегічними напрямками розвитку 

освіти (всебічним розвитком особистості дитини) і реальною 

результативністю навчання фізики у ЗО (певною сумою ЗУН, перетворення 

знань у безпосередню виробничу силу).  
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Розв’язати цю невідповідність покликані інноваційні освітні технології, 

виникнення й поява яких зумовлені ступенем розвитку суспільства й науки.  

Освітня технологія впевнено увійшла в практику науковців [8; 25; 31; 

82; 169; 218; 234; 293; 352] поряд із поняттям «методика навчання», «теорія 

навчання», «дидактика».  

У табл. 1.3 проаналізовані підходи дослідників до визначення поняття 

«освітня технологія». Розробленню нової технології, як правило, передують 

нові потреби (цілі) суспільства, наукові відкриття або результати наукових 

досліджень. Виникненню програмованого навчання передували розвиток 

кібернетики та інформатики, створення електронно-обчислювальної техніки.  

 

Таблиця 1.3 

Вимоги до поняття «освітня технологія» 

Учений Характеристики 

В. П. Беспалько 

Освітня технологія як «проект певної педагогічної системи, що 

реалізується на практиці, як змістова техніка реалізації освітнього 

процесу» [25, с. 5–6] 

С. У. Гончаренко 

Освітня технологія як сукупність засобів і методів відтворення 

теоретично обґрунтованих процесів навчання і виховання, які 

забезпечують реалізацію поставлених освітніх цілей [82, с. 350] 

Б. Т. Ліхачов 

Освітня технологія як сукупність психолого-педагогічних установок, 

що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, 

способів, прийомів навчання, виховних засобів; організаційно-

методичний інструментарій педагогічного процесу [220] 

П. С. Атаманчук 

«Педагогічна технологія» – концентроване вираження характеру 

взаємодії учня з об’єктом пізнання (перетворюючої дії над 

предметом діяльності), відображення характеру інтелектуальної 

активності, – репродуктивної, евристичної, креативної [10, с. 11] 

Л. Ю. Благодаренко 

«Педагогічна технологія – це проектування і реалізація педагогічної 

діяльності, спрямованої на досягнення запланованих освітніх 

результатів і розвиток особистості суб’єктів навчання на основі 

систематизації і алгоритмізації основних навчальних компонентів» 

[31, с. 49] 

О. І. Іваницький 

«Педагогічна технологія навчання – це системний спосіб організації 

діяльності педагога й суб’єктів навчання, за якого реалізація 

навчальної мети досягається узгодженим поєднанням 

організаційних форм, методів і засобів навчання» [169, с. 29] 
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Продовження табл. 1.3 

Учений Характеристики 

М. В. Кларін 

Педагогічна технологія є системною сукупністю і порядком 

функціонування всіх особистісних, інструментальних і методичних 

засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей 

[177] 

Комісія ЮНЕСКО 

«Педагогічна технологія» – системний метод створення, 

застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння 

знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, 

що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти [234] 

І. В. Малафіїк 

«Педагогічна технологія» – це своєрідний алгоритм дій, правильне 

виконання яких, та ще у заданій послідовності, повинно привести 

до запланованого кінцевого результату [234] 

Н. В. Подопригора 

«Педагогічна технологія» – це керованість процесом навчання, 

спрямованим на розвиток особистості в досягненні запланованих 

цілей навчання [293, с. 205] 

В. О. Сластьонін 

«Педагогічна технологія» – закономірна педагогічна діяльність яка 

реалізує науково обґрунтований проект дидактичного процесу і 

володіє вищим ступенем ефективності, надійності, гарантованого 

результату, ніж за умови використання традиційних методик 

навчання [352, с. 280]  

Проблеми розвитку проблемного навчання як педагогічної технології 

вирішувалися із залученням результатів дослідження закономірностей 

розвитку мислення через вчення Л. С. Виготського про зону найближчого 

розвитку [72]. Філософські, психологічні дослідження з проблем людської 

діяльності стали в нагоді формуванню діяльнісного підходу в навчанні та 

обґрунтуванню контекстного навчання [56], моделюванню професійної 

діяльності в ОП. 

Ми розглядаємо технології програмованого навчання, проблемного 

навчання, контекстного навчання, дистанційного навчання, проектні 

технології, технологію професійного портфоліо, технології навчання фізики 

як елементи ресурсів у навчанні фізики.  

У цьому зв’язку, узагальнюючи думки дослідників [8; 25; 31; 82; 169; 

218; 234; 293; 352], ми прийшли до висновку, що становлення педагогічної 

технології навчання фізики дає змогу залучити внутрішні та зовнішні 

ресурси і включає такі етапи: 

– виникнення суспільної потреби та розвиток фундаментальних 

досліджень у галузі психології виявлення ресурсів у навчанні фізики; 
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– прикладні психолого-педагогічні дослідження навчання фізики у 

системі освіти; 

– розробка нових технологій навчання фізики, як відображення 

новостворених технологій в навчально-програмній та навчально-методичній 

документації. 

В освітній практиці, на думку І. М. Дичківської, педагогічна технологія 

може функціонувати на різних рівнях:  

1. Загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної 

технології. Загальнодидактична, загальновиховна технологія репрезентує 

цілісний ОП у регіоні, освітньому закладі, на певному рівні навчання чи 

виховання. У такому вигляді педагогічна технологія тотожна педагогічній 

системі, оскільки вона містить сукупність цілей, змісту, засобів і методів 

навчання (виховання), алгоритм діяльності суб’єктів і об’єктів ОП. 

2. Предметно-методичний рівень функціонування педагогічної 

технології навчання фізики. Йдеться про застосування педагогічної 

технології як окремої методики, тобто як сукупності методів і засобів 

реалізації певного змісту фізики у навчанні та вихованні кожного суб’єкта, 

колективу, в діяльності викладача фізики. 

3. Локальний (модульний) рівень функціонування педагогічної 

технології. Він зорієнтований на виявлення ресурсів педагогічної технології, 

що реалізується як технологія окремих частин ОП, розв’язання окремих 

дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, 

формування фізичних понять, явищ, процесів, виховання окремих 

особистісних якостей тощо) [109, с. 68]. 

Вихідним матеріалом для розроблення педагогічної технології є теорії, 

концепції. Педагогічні технології навчання фізики будуються на концепції 

виявлення ресурсів засвоєння соціального досвіду і включають: 

1) асоціативно-рефлекторне навчання, у межах якого розроблена теорія 

формування фізичних понять; 
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2) теорію поетапного формування розумових дій, згідно з якою 

розумовий розвиток (як і засвоєння знань, умінь, навичок з фізики) 

відбувається поетапно, спрямовуючись від «матеріальної» (зовнішньої) 

діяльності у внутрішній розумовий план; 

3) сугестопедичну концепцію навчання фізики, яка обґрунтовує 

комплексне використання в навчальних цілях вербальних і невербальних, 

зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії (навіювання), що сприяє 

надзапам’ятовуванню; 

4) теорію нейролінгвістичного програмування, що розглядає процес 

навчання фізичних понять, явищ як рух даних через нервову систему 

людини; 

5) теорії змістового узагальнення, в основу яких покладено гіпотезу про 

провідну роль теоретичного знання у формуванні інтелекту [109; 293]. 

На основі однієї теорії навчання можуть вибудовуватися різні 

технології.  

Асоціативно-рефлекторна психологічна теорія породила варіанти 

авторських технологій навчання суб’єктів навчання, які по-різному 

виявляють ресурси у поєднанні зі словами, наочностю, діяльностю.  

Теорія проблемного навчання фізики покладена в основу технологій, 

що розвивають творчі здібності, пізнавальну активність, інтерес, 

самостійність особистості. 

Водночас, побудова на основі однієї теорії кількох технологій навчання 

не є свідченням їх ідентичності. Вони завжди будуть відрізнятися за 

кількісними і якісними параметрами.  

У зв’язку з цим важливо мати цілісну систему засобів опису 

педагогічних технологій, враховуючи, що кожна з них містить ресурсні, 

концептуальні, змістові та процесуальні аспекти. 

Поняття «технологія» у МНФ в частині виявлення ресурсів вживається 

в чотирьох нижче зазначених аспектах: 
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а) технологія навчання фізики, яка містить всі засоби відомих фізичних 

взаємодій; 

б) технології навчання фізики – система методів, прийомів і дій 

педагога й суб’єктів навчання у процесі навчання фізики, що забезпечують 

виявлення ресурсів у навчанні; 

в) технології виховання під час навчання фізики – система методів, 

прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої 

включене освоєння норм, цінностей, відносин; 

г) інформаційні технології навчання фізики, які можна використовувати 

для реалізації ресурсної частини процесу навчання [293; 321]. 

В ідеалі технологія навчання – це така послідовність дій педагога й 

суб’єкта навчання, при виконанні якої, врахувавши індивідуальні та вікові 

особливості суб’єкта та професійно-методичний рівень педагога, 

запланований результат обов’язково повинен настати [234]. 

Структурними елементами технології як системи є цілі навчання, 

психологічна закономірність засвоєння матеріалу, способи діяльності 

педагога і способи діяльності суб’єкта навчання, нарешті, ступінь досягнення 

мети навчання. Системоутворюючим чинником цієї системи є цілі навчання, 

а основою, на якій конструюється вся ця система, і базовим елементом даної 

структури є психологічна закономірність засвоєння матеріалу [234]. 

Реалізація поняття «технологія навчання фізики» забезпечується 

такими принципами: 

– стійка мотивація до фомування компетентностей з фізики; 

– співпраця з суб’єктами навчання: діалогічно, фронтально, 

колективно; 

– діагностичний: за умов постійного спостереження за вивченням 

фізичних явищ, процесів, застосування одержаних знань на практиці; 

– варіативність структури навчання фізики; 

– рефлексія та оцінювання в ході навчання фізичних явищ, процесів, 

понять; 
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– утримання стійкого інтересу до забезпечення самостійного навчання 

суб’єктів навчання інтегративними наборами завдань, що допомагають 

уникнути спонтанності дій, розвитку мислення; 

– стимулювання ініціативи й творчості суб’єктів навчання [186, с.239–

246; 293]. 

З позиції предмету нашого дослідження ми виокремили такі принципи 

для створення технології, спрямованої на виявлення та реалізацію ресурсів 

навчання фізики: 

– фундаменталізація компетентностей та мотивація навчання; 

– відкритість внутрішніх та зовнішніх ресурсів; 

– дисперсійна, консервативна та конвергентна самоорганізація 

фізичних процесів; 

– проблемне навчання та розвиток креативного мислення за рахунок 

виявлення ресурсів. 

Таким чином, розроблення освітніх технологій є актуальною 

проблемою дослідження як загальної, так і конкретної МНФ. Нові технології 

дозволяють ефективно використовувати потенціальні ресурси ОП, що 

повсякчас оновлюються за рахунок використання ОР з фізики. 

Розглянемо спочатку принцип фундаменталізації. Осучаснення змісту 

навчання фізики в ЗО на засадах принципу фундаменталізації полягає в 

сприянні більш ґрунтовному засвоєнню знань, їх узагальненню та 

систематизації, формуванню наукового світосприйняття, підвищенню 

інтересу суб’єктів навчання до вивчення фізики. 

У процесі обґрунтування доцільності застосування принципу 

фундаменталізації в навчанні фізики в ЗО ми проаналізували різні 

трактування його змісту. Визначення «fundamentum» (лат.) – це основа, 

підвалини, опора, тобто термін «фундаментальність» семантично означає 

ґрунтовність, міцність, стабільність, усталеність [287; 293; 431]. У психолого-

педагогічній літературі вживається кілька понять: «фундаментальні знання», 
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«фундаментальна дисципліна», «фундаменталізація», «принцип 

фундаментальності». 

Уперше ідеї фундаментальності освіти (концепція фундаментальної 

освіти) сформульовані Вільгельмом фон Гумбольтом [97], який відзначав 

надзвичайну важливість для розвитку освіти нових наукових результатів, 

виражених у фундаментальних знаннях.  

Розвиток такого підходу спонукав Гумбольта до висновку, що освіта 

має бути складовою дослідницької діяльності. На його думку, залучення 

суб’єктів навчання до цієї діяльності зумовлює розвиток самостійної творчої 

особистості, здатної до наукового пошуку.  

Високу якість фундаменталізації фізичної освіти ми розглядаємо як 

стратегічний ресурс. Він є головним конкурентним капіталом, однією з 

головних умов сталого, динамічного розвитку техніки й технологій. У 

сучасних умовах потрібне не лише постійне накопичення, але й оновлення 

цього капіталу, формування особистісного механізму саморозвитку. У 

даному випадку на передній план виходить ідея «фундаменталізації 

безперервного професійно орієнтованого навчання» фізики, як основи 

цілісного утворення нової якості, необхідність якої зумовлена як сукупністю 

тенденцій розвитку науково-технічного прогресу, так і специфікою розвитку 

фізичної освіти, а саме: 

– прискоренням темпів розвитку науково-технічного прогресу, в 

умовах якого розвиток фізичної освіти носить випереджувальний характер; 

– швидким зростанням роботизації й інтелектуалізації праці, 

динамікою зміни техніки й технологій, що викликає постійну потребу в 

підвищенні професійної компетентності фахівців; 

– формуванням суспільства, заснованого на знаннях, тобто такого, у 

якому основним суспільним і особистим капіталом стають саме знання, а 

суб’єкти навчання повинні бути здатними використовувати й передавати їх, 

оновлювати свій потенціал з фізики [80; 293]. 
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З погляду нової освітньої парадигми принцип фундаментальності 

вимагає перегляду всієї системи знань про світ, людину і суспільство 

(табл. 1.4). 

Узагальнюючи дані визначення, можна зробити висновок, що 

фундаментальність фізичної освіти передбачає набуття суб’єктами навчання 

ґрунтовних і глибоких теоретичних знань, а також практичних умінь в 

процесі навчання фізики. 

Таблиця 1.4 

Вимоги до поняття «фундаменталізація освіти» 

Учений Характеристики 

С. У. Гончаренко 

Процес фундаменталізації освіти передбачає посилення орієнтації на 

вивчення фундаментальних законів природи і суспільства. Саме такі 

фундаментальні знання з фізики дозволять сформувати в суб’єктів 

навчання адекватні сучасному рівню розвитку суспільства професійні 

компетентності. Фахівець будь-якої галузі повинен мати високий 

рівень сформованості фундаментальних ЗУН у сфері подання знань 

про навколишній світ і способи їх здобування [83] 

О. А. Коновал 

Метою фундаменталізації фізичної освіти є виконання нею цілей 

навчання, що реалізується в організованій цілеспрямованій 

педагогічній діяльності суб’єктів навчання і педагогів, яка забезпечує 

реалізацію її функцій: методологічної, професійно орієнтованої, 

розвивальної, прогностичної, інтегративної [190] 

Н. В. Подопригора 

Принцип фундаменталізації фізичної освіти передбачає визначення 

змісту навчання, спрямованого на формування в суб’єктів навчання 

інваріантних, усталених знань та компетенцій [293, с. 100] 

У «Великому тлумачному словнику української мови» стверджується, 

що фундаментальні знання (науки) – це науки, дослідження яких розраховані 

на майбутнє; знання, здатні докорінно змінити уявлення про природу і такі, 

що лежать в основі її процесів і явищ [43, с. 741].  

До фундаментальних знань з фізики належать знання про теплові, 

електричні, електромагнітні та гравітаційні поля; про феномен людини і 

співвідношення навколишнього світу всередині нас; про будову мікросвіту; про 

природу часу і т. д. Здобуття фундаментальних знань ніким і ніколи не 

планується, а до їх появи майже завжди не готові ні традиційна наука, ні 

техніка, ні державні структури, ні навіть громадська психологія. Але саме 
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фундаментальні знання визначають основні напрями розвитку людської 

цивілізації [329, с. 49].  

Н. Ф. Тализіна зазначає, що аналіз знань, накопичених у різних 

предметних областях, відбувається, як правило, шляхом збільшення все 

нових і нових явищ, нових залежностей, основа ж залишається тією ж самою. 

В МНФ на основі РП в ЗО важливо виділити інваріанти та окреслити в них 

ресурсні аспекти. Побудова змісту навчання фізики на інваріантній основі 

дає можливість уникнути перевантаження навчальних програм.  

При цьому їх інформаційний вміст зростає, оскільки засвоєння 

інваріантних знань дозволяє навчати самостійно їх отримувати, причому не 

тільки ті знання, які відомі в даний час, але й нові [399, с. 122]. 

На основі аналізу вказаних вище праць [43; 83; 190; 293; 329; 399] та 

положень фундаменталізації освіти, запропонованих ЮНЕСКО «Вища освіта 

в XXІ столітті» [71; 214], до основних аспектів концепції фундаменталізації 

фізичної освіти ми віднесли:  

– основу фундаменталізації фізичної освіти як системи та структури 

змісту складають компетенції, гуманістично орієнтовані, методично важливі 

знання, які сприяють формуванню цілісної картини світу, інтелектуальному 

розвитку особистості та її адаптації до швидко змінних соціальних, 

економічних і технологічних умов. Фундаменталізація складає ресурсний 

потенціал навчання фізики. Ми пропонуємо фундаменталізацію знань 

здійснювати на основі струкурно-логічних схем (СЛС) навчального 

матеріалу тем курсу фізики; 

– єдність онтологічних (пізнання навколишнього світу) та 

гносеологічних (набуття навичок пізнання) аспектів освітньої діяльності як 

потенціальний ресурс навчання фізики; 

– засоби створення РООС з формування компетентності, спрямованої 

на осягнення ресурсів характеристик явищ та процесів природи, бачення 

цілісного світу і на цій основі формування стрижневих, 

системоутворювальних, методологічних, знаннєвих уявлень; 
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– формування високої ерудованості суб’єктів навчання фізики, 

спрямованої на цілісне засвоєння особистістю понять РООС; 

– розуміння й критичне сприйняття накопиченого досвіду фізичного 

пізнання, яке забезпечує внутрішню впевненість суб’єктів навчання у 

можливостях використовувати й індивідуально трансформовувати цей 

досвід, перетворювати його у безпосередню виробничу силу; 

– формування якісно нового рівня мислення, що здатне розв’язувати 

навчальні проблеми у сфері пізнавальної діяльності. 

Вказані аспекти концепції фундаменталізації фізичної освіти 

забезпечують чітке виділення стрижнів курсу фізики. 

Засвоєння суб’єктами навчання системи фізичних знань та здатність 

застосовувати їх у процесі пізнання й в практичній діяльності є одним із 

головних завдань МНФ в ЗО.  

Ядро змісту фізичної освіти складають наукові факти й фундаментальні 

ідеї, методи фізичної науки, поняття й моделі, закони й теорії, покладені в 

основу побудови курсу фізики. Його системоутворюючими елементами є:  

– чуттєво усвідомлені уявлення про основні властивості та явища 

навколишнього світу, які стають предметом вивчення в певному розділі 

фізики (наприклад, механічний рух у його буденному сприйнятті як 

переміщення в просторі, просторово-часові уявлення тощо);  

– абстрактні моделі, покладені в основу теоретичної системи 

(матеріальна точка, інерціальна система відліку тощо);  

– основні поняття теоретичного базису (наприклад, для механіки – це 

швидкість, прискорення, сила, маса, імпульс, енергія), ідеї та принципи, що 

їх об’єднують (наприклад, відносність руху), необхідні для усвідомлення суті 

перебігу фізичних явищ і процесів;  

– формули, рівняння й закони, що відтворюють співвідношення між 

фізичними величинами (рівняння руху, закони Ньютона тощо); 
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– різноманітні застосування фізичних знань до розв’язання практичних 

завдань та наслідки їх використання в пізнавальній практиці (розрахунок 

гальмівного шляху тощо) [264; 265; 293; 299; 300; 301]. 

Визначена система означає, що під час побудови змісту курсу фізики 

слід виділяти основні стрижні та поняття і організовувати навчання в 

порядку логічного розгортання цих стрижнів і понять у міру їх конкретизації. 

Вивчення конкретних понять необхідно здійснювати так, щоб у першу чергу 

виявлялися найбільш їх загальні, фундаментальні властивості; для цього ми 

пропонуємо починати ознайомлення із головного, із загального, тобто із 

системотвірних елементів.  

Використовуючи цей принцип, можна сформувати не лише окремі 

знання, а й закласти основи всієї системи знань, розкрити внутрішні зв’язки і 

співвідношення фундаментальних понять, показати їх прояви на конкретних 

фактах та явищах дійсності.  

Використання принципу фундаменталізації є важливим фактором 

випереджального навчання фізики. Реалізація принципу фундаменталізації в 

рамках РП до МНФ в ЗО вимагає цілісної побудови змістово-теоретичного, 

творчо-діяльнісного, суб’єктно-розвивального і результативно-цільового 

компонентів і є основою для взаємозв’язку теоретичної та практичної 

підготовки. В такому випадку формується цілісна наукова картина світу, 

забезпечується особистісно-професійний розвиток суб’єктів навчання. 

Одним із визначальних напрямів розв’язання проблеми 

фундаменталізації знань з фізики, а відповідно й підвищення якості навчання 

фізики, є розвиток головних функціональних компонентів РООС [380, п. 1.2], 

для досягнення високого рівня результатів ОП.  

Це значною мірою задається рівнем і характером розвитку РООС. 

Формування компонентів сприяє створенню якісно нової структури і змісту 

навчання фізики. ОП з фізики належить до відкритої системи і передбачає 

використання відкритого освітнього середовища, яким є РООС. Провідними 

засобами навчання в такому середовищі є комп’ютерно-орієнтовані засоби 
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реалізації в ІКТ навчання фізики в ЗО. На їх основі будується інформаційно-

комунікаційна платформа відкритої освіти як важливого чинника та 

сучасного інструменту інноваційного розвитку фізичної освіти ЗО. 

Мова йде про використання ресурсного підходу та його впровадження 

до МНФ в ЗО. Основу такого підходу складає цілеспрямована, 

контрольована, умотивована самостійна дистанційна робота суб’єктів 

навчання. Забезпечуються умови навчання в зручному для суб’єкта місці, 

можливість мати індивідуальний розклад ОП, можливість обирати спеціальні 

засоби навчання, відкрита можливість контакту з педагогами та іншими 

суб’єктами навчання.  

На думку В. Ю. Бикова, традиційне освітнє середовище є також 

відкритим, але воно вважається обмеженим щодо складу та структури 

компонентів і тому має обмежені дидактичні застосування [27].  

Розглянемо різницю у поняттях «закрита» та «відкрита» освіта.  

В обох випадках має місце поєднання усталених традицій обміну 

науковими фізичними ідеями, співпрацею. Поштовх цьому в кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. надав Інтернет. Він побудований для користувача на 

принципі можливості вільно використовувати, адаптувати до своїх потреб, 

поліпшувати та без обмежень поширювати внутрішні та зовнішні ресурси. 

Тоді навчання стає доступним та ефективним. Поняття «відкриті ОР» (англ. 

Оpen Educatіоnal Resоurces – ОER) – загальна назва для усіх освітніх засобів, 

до яких є повністю відкритий доступ завдяки безкоштовній ліцензії або 

переведення їх у суспільне надбання та створення доступу до таких ресурсів 

за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій [60].  

Ресурсами виступають підручники, онлайн-курси, тести, мультимедії 

програмного забезпечення та інші засоби, що використовуються в процесі 

навчання фізики. До них належать й дидактичні матеріали та інші ресурси.  

Одним із ефективних відкритих ресурсів є бази інформаційного 

наповнення змістового матеріалу з фізики. Зокрема, у фонді Вікімедіа, 

міститься велика база мультимедій з фізики: колекції фотографій, графіків, 
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діаграм, відео та музики, і вони є доступними на умовах ліцензії вільної 

документації GNU (FDL) [219]. Вікімедіа містить понад 6 мільйонів файлів. 

Крім цього, можна скористатися фондами із вікіцитатами, вікісловником та 

вікіджерелами.  

Для успішної реалізації пропонованої МНФ на основі РП, для розвитку 

пізнавальних інтересів суб’єктів навчання у навчанні фізики матеріали фонду 

Вікімедія використовуємо для графічної подачі теми «Графіки рівномірного 

прямолінійного руху» (рис. 1.10). Застосовуючи відкриті Інтернет-ресурси 

під час навчання фізики в ЗО, скорочується часовий ресурс на побудову 

графіка під час пояснення нового матеріалу, або під час розв’язування задач. 

 

       

Рис. 1.10. Графіки рівномірного прямолінійного руху 

(http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1278) 

В епоху Web 2.0 суб’єкти навчання є як одержувачами, так і активними 

авторами інформаційних матеріалів. 

Проміжок часу від створення навчального матеріалу до кліку на кнопку 

«опублікувати» є невеликим. Інформація є відкритою для користування 

всіма, хто нею зацікавився. В цьому полягає сутність Кейптаунської 

Декларації («Відкриваючи майбутнє відкритим освітнім ресурсам»), 

прийнята у 2007 р., яка визначає, що «рух відкритої освіти ... ґрунтується на 

засадах того, що кожен без застережень повинен мати свободу 

використовувати, адаптувати, поліпшувати та поширювати ... навчальні 

матеріали, ліцензовані відкритими ліцензіями, ... підручники, ... програмне 

забезпечення та інші матеріали, які допомагають вчити та навчатися... [і] 

http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1278
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розвивають ... культуру навчання, творення, обміну і співпраці у 

швидкозмінному суспільстві знань» [176, с. 27]. Нині вона є одним із 

ключових документів, що окреслює цілі та методи розвитку відкритих ОР. 

Системи дистанційного навчання фізики мають забезпечити спеціальні 

освітні портали, використання яких завдяки системній змістовій інтеграції 

інформаційних ресурсів, уніфікації сервісів комп’ютерних мереж та 

інтерфейсів користувачів повинно із свого боку істотно підвищити 

ефективність мережного навчання, зумовити нові цілі та інструменти 

інноваційного розвитку освіти [29]. 

Науково-освітні інформаційні мережі з фізики по суті є 

автоматизованими інформаційними системами. Вони наповнені відомостями 

переважно освітнього і наукового спрямування, і призначенні для 

інформаційної підтримки освіти і науки та технологічно базуються на 

комп’ютерній інформаційно-комунікаційній платформі для транспортування 

й опрацювання інформаційних об’єктів. Мережні електронні наукові і 

навчально-методичні ресурси науково-освітньої інформаційної мережі 

утворюють електронні предметно-інформаційні ресурси освітнього 

середовища відкритих педагогічних систем. На основі цих ресурсів не тільки 

істотно урізноманітнюються змістові складові методичних систем навчання 

фізики, але й відтворюється специфіка реалізації ОП. 

У сфері навчально-орієнтованих ІКТ виник та швидкими темпами 

поширюється новий клас технологій – інформаційні технології – «навчальні 

об’єкти» (ІТНО).  

Технологічним базисом ІТНО вважається застосування 

інтероперабельних навчальних об’єктів контенту, що в процесі навчання 

багаторазово використовуються [65; 134]. На нашу думку, їх зовнішнє 

подання відбувається множиною різних систем ІТНО. Сферою їх 

застосування є сучасні комп’ютерно-орієнтовані системи навчального 

призначення, у тому числі й дистанційні. З точки зору методології, ІТНО 

охоплюють різні теорії, моделі і стратегії, пов’язані з відповідними 
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технологічними системами [66]: від простих систем доставки контенту 

навчального призначення до національних інформаційних мереж, глобальних 

керованих навчальних середовищ, інфраструктур, кіберпросторів. 

Технології мережного е-дистанційного навчання фізики сприяють 

реалізації в РООС єдиної наукової картини світу. Вони базуються на 

принципах відкритої освіти, забезпечують формування і підтримку 

функціонування єдиного відкритого освітнього середовища [21]. 

Обов’язковою умовою тут є дотримання міжнародних і національних 

стандартів щодо процедур і протоколів електронної мережної взаємодії.  

У мережному е-дистанційному навчанні необхідно передбачити 

створення науковими установами і ЗО навчальних, наукових та освітньо-

організаційних ресурсів з фізики.  

В основу структурування ми пропонуємо покласти: 

– комп’ютерне екранне відображення ресурсів з фізики, МНФ, методології; 

– інформаційні ресурси з фізики та методики її навчання, які є в 

електронних бібліотеках і спеціалізованих банках даних з фізики; 

– уніфіковані засоби навігації в інформаційному просторі і пошуку в 

ньому необхідних відомостей з МНФ, інші сервіси, що забезпечуються в 

комп’ютерних мережах. 

Більшість визначених вимог забезпечать навички та уміння суб’єктів 

навчання щодо використання спеціальних освітніх порталів. В їх основі є 

системна змістова інтеграція інформаційних ресурсів, уніфікація сервісів 

комп’ютерних мереж та інтерфейсів користувачів. У цьому полягає сутність 

ресурсів, які покликані підвищити ефективність навчання фізики. 

Виходячи з визначених вимог, ОП у дистанційних системах навчання 

фізики забезпечує посилення активної ролі суб’єктів навчання у формуванні 

їх компетентності. До них належать: 

– постановка навчальних цілей до кожного розділу та теми з фізики; 

– формування самостійних і відповідальних рішень щодо застосування 

освітніх інновацій з фізики, вибору форм і темпів навчання. 
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У таких системах є обґрунтована послідовність збільшення евристичної 

складової: навчальних понять, явищ, процесів з фізики за рахунок 

застосування інтерактивного навчання та мультимедійних засобів 

навчального призначення [360]; використання телекомунікаційних методів 

конструювання знань з фізики, набуття суб’єктами навчання досвіду 

електронного спілкування з різними мережами [21]. 

Окремо ми виділили технології комунікацій так званої близької зони 

(Near Fіeld Cоmmunіcatіоn).  

Ці технології дають змогу з’ясувати можливість використання 

локальних і глобальних електронних комунікацій (е-комунікацій) навчання 

фізики та ідентифікувати при цьому суб’єктів електронного спілкування. 

Використання суб’єктами навчання персональних мобільних засобів е-

комунікацій дозволяє їм екстериторіально у просторі та незалежно у часі 

здійснювати доступ до електронних ресурсів мереж навчання фізики різного 

рівня і предметного спрямування. 

Таким чином, відкриті електронні технології у МНФ забезпечують 

підтримку РООС, провідними засобами навчання в якому є комп’ютерно-

орієнтовані технології навчання фізики і інформаційні ресурси в Інтернеті. 

Застосування описаних технологій носить комплексний, системний 

характер, який охоплює весь ОП, сприяє підвищенню наукового рівня 

вивчення фізики, розширенню інформативності навчання та формуванню 

наукового світогляду, активізації пізнавальної діяльності й розвитку 

інтелектуальних здібностей, надає можливість використати прийоми 

експериментально-дослідницької діяльності, реалізувати ідеї розвиваючого 

та проблемного навчання. 

На сучасному етапі трансформації суспільства істотно змінюються 

зовнішні (соціальні) мотиви навчання, що модифікує внутрішні регуляторні 

ресурси особистості. Регуляторним компонентом навчальної діяльності є 

мотивація навчання, яка не тільки забезпечує високу результативність 

навчання при безпосередньому педагогічному впливі, але й пролонговує 
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пізнавальну активність суб’єктів навчання і перетворює зовнішню регуляцію 

в саморегуляцію. 

Проблема мотивації навчання є однією з центральних у педагогічній 

психології [200; 247; 312], оскільки і результат, і процес засвоєння знань 

значною мірою залежать від залучення до ОП, зацікавленості суб’єктів 

навчання навчанням. Складність і багатоаспектність проблеми мотивації 

зумовлюють багатовимірність у розумінні її сутності, природи, структури, а 

також функцій окремих мотивів.  

Як відзначає Є. П. Ільїн, значна кількість досліджень мотивації 

навчальної діяльності несе на собі відбиток недоліків у поглядах на 

мотивацію і мотиви, які існують у психології. Під мотивом навчальної 

діяльності розуміють усі чинники, які зумовлюють вияви навчальної 

активності: мету, потреби, установки, почуття обов’язку, інтереси 

тощо [158]. У психолого-педагогічній літературі [200; 247; 312] не існує 

єдиного розуміння навчальної мотивації та класифікації навчальних мотивів.  

Навчальну мотивацію як окремий вид мотивації, що включено в 

діяльність навчання або навчальну діяльність, визначає І. О. Зимня [157]. Як і 

для будь-якого іншого виду діяльності, навчальна мотивація визначається 

низкою специфічних для цієї діяльності чинників:  

а) освітньою системою, ЗО, де відбувається навчальна діяльність; 

б) особливостями організації ОП;  

в) особливостями суб’єктів навчальної діяльності (вік, стать, 

інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, взаємодія 

із соціальним оточенням);  

г) суб’єктними особливостями педагога і, передусім, системою його 

ставлення до суб’єкта навчання;  

ґ) специфікою навчальної дисципліни [157]. 

Навчальна мотивація за А. К. Марковою характеризується складною 

структурою, системністю, спрямованістю, динамічністю, стійкістю і 

пов’язана з рівнем інтелектуального розвитку і характером навчальної 
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діяльності. Ієрархічність структури така: потреби в навчанні, мета навчання, 

емоції, ставлення та інтерес [240]. 

У дослідженні мотиваційної сфери особистості у навчальній діяльності 

О. В. Карпова [173] запропонувала розглядати її як інтегративний ефект 

взаємодії двох основних категорій детермінант – загальних і специфічних.  

Загальна категорія складається із детермінант власне особистісного 

плану (ступеня організації структури особистості та її мотиваційної сфери). 

Специфічна категорія містить чинники діяльнісного плану: основні 

характеристики змісту і структури навчальної діяльності, умови її організації. 

Мотиваційну сферу особистості у навчальній діяльності, на думку 

О. В. Карпової [173], організовано на основі структурно-рівневого принципу, 

що створює ієрархію п’яти основних рівнів: метасистемного, системного, 

субсистемного, компонентного і елементного.  

На метасистемному рівні знаходяться власне особистісні витвори, 

тобто складові тієї метасистеми (особистості), до якої включено мотиваційну 

сферу.  

Системний рівень створюють всі організовані в єдине ціле мотиваційні 

чинники.  

Субсистемний рівень мотивації забезпечує організацію основних 

мотиваційних підсистем, кожна з яких є синтезом якісно гомогенних і 

функціонально подібних мотивів.  

На компонентному рівні локалізовано окремі мотиви особистості, а на 

елементному – утворення, які є об’єктивно необхідними для формування 

мотивів, але тільки їх самих недостатньо для цього. 

Використання Інтернет-ресурсів (ресурсних центрів навчальної 

інформації з фізики) вмотивовує особистість на навчальну діяльність та 

формує внутрішню, зовнішню та особистісну мотивацію.  

До внутрішніх джерел навчальної мотивації ми віднесли, насамперед, 

пізнавальні потреби та перетворення знань, умінь та навичок у безпосередню 

продуктивну силу. Цим і визначаються зовнішні джерела навчальної 
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мотивації. Очікувані результати характеризують становленням суб’єктів 

навчання до навчання як норми поведінки, які дозволяють переборювати 

труднощі, пов’язані зі здійсненням навчальної діяльності. Можливості 

суб’єктів навчання ми розглядаємо як об’єктивні умови, які необхідні для 

ефективної навчальної діяльності. До особистісних характеристик належать 

інтереси, потреби, установки, ідеали, стереотипи суб’єктів навчання. Вони 

сприяють самовдосконаленню, самоствердженню і самореалізації 

особистості суб’єктів навчання у навчальній діяльності з фізики. 

Використання Інтернет-ресурсів (ресурсних центрів навчальної 

інформації з фізики) є і засобом стимулювання, і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, і спрямування на формування 

позитивних мотивів навчання фізики.  

Інтерес є причиною, що стимулює діяльність суб’єкта навчання в 

оволодінні фізичними знаннями. Наявність пізнавального інтересу є 

вираженням мотиву діяльності. Ресурсні можливості для емоційного впливу 

на суб’єктів навчання має підручник, де навчальний матеріал має новизну, 

актуальність, зв’язок із життям, результати науково-технічного прогресу, 

факти з життя і діяльності видатних учених.  

Автори розрізняють різні пізнавальні мотиви. В цьому аспекті ми 

розглядаємо внутрішні й зовнішні мотиви (ресурси) (рис. 1.5, рис. 1.6). В 

зв’язку з цим виділяємо: 

– вступну мотивацію, яка активізує навчальну діяльність суб’єктів 

навчання у навчанні фізики, сприяє формуванню початкового бажання 

засвоїти навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання. 

Вступна мотивація може здійснюватися у формі бесіди про фізичні явища та 

процеси, показу демонстрації того чи іншого явища, на яке буде спрямовано 

подальший процес навчання. При цьому основними методами є мотивуючий 

вступ і мотивуюча демонстрація (табл. 1.5). 

– поточну мотивацію, що забезпечує оптимальне педагогічне 

спілкування в процесі навчання фізики, сприяє формуванню стійкого 
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інтересу до навчальної діяльності та підтримує цей інтерес на всіх етапах 

навчання. Поточна мотивація використовується для підтримки постійного 

інтересу до навчальної діяльності з засвоєння ЗУН з фізики. Вона може 

здійснюватися різними методами навчання відповідно до етапів формування 

діяльності (табл. 1.5): 

– у процесі його пояснення (бесіда, лекція, розповідь); 

– у ході виконання практичних завдань чи лабораторних робіт; 

– у процесі контролю (поточний, підсумковий, заключний). 

Таблиця 1.5 

Дидактичні характеристики внутрішніх мотиваційних аспектів навчання 

Види 

мотиваційних 

технологій 

Методи навчання Прийоми навчання, які використовуємо 

Вступна 

мотивація 

Мотивуючий вступ 

Ставлення до особистості 

Ставлення до ситуації 

Приголомшення 

Виступ із цитатою, питанням 

Мотивуюча 

демонстрація 

Попереднє відвідування наукової лабораторії, 

виробництва 

Попередній показ досліджуваного явища, 

процесу 

Поточна і 

заключна 

мотивація 

Етап викладу матеріалу: 

лекція, бесіда, розповідь 

Орієнтація змісту навчального матеріалу на його 

практичний зміст і на конкретну діяльність 

Демонстрація в мовленні практичного 

використання теоретичних положень, що 

наводяться 

Етап формування і контролю 

діяльності: розв’язання 

задач і вирішення 

проблем, виконання 

лабораторних робіт 

Надання права вільного вибору завдань, 

створення завдань оптимальної складності, 

новизна і непередбачуваність завдань 

Позитивний зворотний зв’язок або 

інформування суб’єктів навчання про 

успішність їхньої діяльності 

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є: 

– орієнтація навчального матеріалу з фізики на його практичний зміст; 

– орієнтація на конкретну діяльність під час виконанні практичних та 

лабораторних робіт (ЛР), робіт фізичного практикуму; 

– модельні демонстрації з практичного використання фізичних 

теоретичних положень. 
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До основних прийомів поточної мотивації з фізики на етапі 

формування і контролю діяльності ми віднесли:  

– надання права вільного вибору завдань при користуванні Інтернет-

ресурсами (ресурсними центрами навчальної інформації з фізики);  

– створення завдань оптимальної складності і визначення місця їх 

використання;  

– дослідницький характер та непередбачуваність завдань; 

– позитивний зворотний зв’язок.  

Отже, в результаті проведеного нами аналізу теоретичних досліджень 

[157; 158; 173; 200; 240; 247; 293; 312] та розгляду різних підходів до вивчення 

мотивації, ми прийшли до висновку, що мотиваційна сфера діяльності суб’єктів 

навчання є визначальною у досягненні мети навчання. Складність даного 

поняття, багаторівнева організація мотиваційної сфери суб’єкта навчання, 

складність структури і механізмів її формування, відкриває широкі можливості 

для застосування е-ресурсних центрів навчальної інформації з фізики.  

Цілісна картина про фізичні явища та процеси може скластися тільки при 

інтегрованому підході до застосування мотивації у навчанні суб’єктів навчання. 

Таким чином, усвідомлення високої значимості мотиву навчання для 

успішного навчання є внутрішнім ресурсом, що приводить до формування 

принципу мотиваційного забезпечення ОП.  

 

1.5. Технологія розроблення та використання електронних освітніх 

ресурсів з фізики 

У попередніх пунктах монографії нами обґрунтовано ресурсні 

можливості ефективності застосування ІКТ для створення електронних ОР та 

комп’ютерних навчальних програм. ОР інформатизації навчального процесу 

будуть ефективними тоді, коли комп’ютер буде мати вихід на пристрій 

візуалізації чи виконання певних функцій.  
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МНФ на основі РП в ЗО побудована на використанні зовнішніх ресурсів, 

включаючи ІКТ, демонстрації, дослідження явищ та процесів, при цьому 

буде задіяна максимальна можливість ресурсів суб’єкт навчання–комп’ютер.  

Технологія застосування ІКТ, розроблена В. В. Слюсаренком [357], 

являє собою експериментальне навчальне середовище, в якому за допомогою 

пристрою «Кобра 3» створено систему демонстрацій за алгоритмом: суб’єкт 

навчання  фізичне явище, процес, поняття  експериментальна установка 

 Кобра 3  комп’ютер  монітор  узагальнення результатів  

висновки. Ми скористалися визначеним підходом з метою можливості 

залучити до процесу вивчення фізичного явища внутрішні і зовнішні ресурси.  

Комп’ютерні навчальні програми виконують різні функції. Нас 

цікавлять саме ті, які спрямовані на активізацію та використання ресурсної 

частини навчального процесу: 

– аналіз демонстраційних дослідів за допомогою комп’ютерних моделей 

з можливістю варіацій початкових умов і параметрів («Репетитор по физике» 

від розробника «Akella Multimedia», електронний освітній комплекс «Физика. 

10 класс» від розробника «1С» та ін.); 

– моделювання фізичних експериментів «Жива Фізика» (розробка 

американської фірми MSC. Working Knowledge); 

– проведення тестового контролю засвоєння нового матеріалу та 

підсумкового контролю ЗУН з оцінюванням («Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 7–11 класс» та ін.); 

– наявність матеріалу історичного, табличного, довідкового характеру 

(«Справочник школьника. Физика» від розробника ООО «Издательство», та ін.); 

– побудова графіків, діаграм з використанням вбудованих програм і 

мікрокалькулятора («Л. Я. Боревский. Курс физики XXI века. Часть 1; 2; 3»); 

– розв’язання задач з наступною перевіркою результатів на 

комп’ютерних моделях, розв’язання обернених задач, створення 

електронного задачника («Живая физика», «Физика. 7–11 классы. Практикум» 

компанії «Физикон» та ін.); 



85 

– звернення до електронних енциклопедій, довідників, пошук навчальної 

інформації в Інтернеті («Все на свете: Физика», розробник «ДискоТорг» та 

ін.) [264, с. 8–10]. 

Виділимо три основні типи українських ПЗ, які спрямовані на 

використання ресурсної частини навчального процесу: 

– гіпертекстові технології, машинна графіка, мультимедія «Фізика 10–11 

класи», «Фізика – 7» (виробник АТЗТ «Квазар-Мікро Техно»); 

– показ відео- і анімаційних фрагментів для постановки навчальних 

проблем, демонстрації фізичних явищ процесів, об’єктів тощо «Бібліотека 

електронних наочностей «Фізика 10–11» (розробник АТЗТ «Квазар-Мікро 

Техно») для ЗО; 

– проведення комп’ютерних лабораторних робіт (ЛР), демонстрація 

фізичних дослідів «Віртуальна фізична лабораторія (10–11 класи)» (виробник 

АТЗТ «Квазар-Мікро Техно») для ЗО. 

Комп’ютерні навчальні програми ми розглядаємо як засоби РОН, що 

забезпечують формування технології розроблення та використання 

електронних ОР з фізики. 

Нами здійснено аналіз робіт дослідників А. І. Архіпова [7], 

Б. С. Гершунського [79], О. В. Задорожної [145], В. Б. Лабутіна [208], 

О. В. Оспеннікова [277], Г. М. Цибульського [448] щодо класифікації 

навчальних програм з метою визначення ресурсних функцій. 

Так, в основу класифікації навчальних програм Б. С. Гершунський [79, 

с. 64] поклав їх функції в процесі навчання фізики в ЗО: 

1. Керуючі та діагностуючі програми, які орієнтовані на управління 

процесом навчання під час занять з фізики в умовах індивідуальної або 

групової роботи. Педагогічні програми дозволяють послідовно задавати 

суб’єктам навчання ті чи інші запитання, аналізувати отримані відповіді, 

визначати рівень засвоєння матеріалу, виявляти допущені суб’єктами 

навчання помилки та вносити необхідні корективи в процес навчання.  
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Ми використали керуючі та діагностуючі комп’ютерні програми для 

активізації розумової діяльності суб’єктів навчання [375; 376].  

В умовах комп’ютерного навчання з’ясували ефективність реалізації 

внутрішніх ресурсів в ході проведення контролю та самоконтролю ЗУН 

суб’єктів навчання з розділу «Механіка», «Електродинаміка».  

За таких умов ОП перетворюється на більш динамічний із ефективним 

зворотним зв’язком суб’єктів навчання та педагогів. 

2. Програми, що забезпечують мотивацію суб’єктів навчання за рахунок 

демонстрації на екрані монітору фізичних явищ, процесів, супровід 

навчального матеріалу кольоровими, динамічними ілюстраціями.  

У ході педагогічного експерименту  таке поєднання сприяє формуванню в 

суб’єктів навчання образного уявлення конкретних фізичних явищ та 

процесів. 

3. Програми, які спрямовані на генерування ресурсів з формування 

системи компетентностей.  

За їх допомогою ми залучили потенціальні ресурси суб’єктів навчання, 

обґрунтовано підготували й провели контрольну або самостійну роботу. Такі 

програми дозволяють забезпечити кожному суб’єкту навчання індивідуальне 

завдання [381]. 

4. Операційні пакети навчальних програм. Ми проаналізували найбільш 

поширені пакети «Віртуальна фізична лабораторія (10–11 класи)»; 

«Бібліотека електронних наочностей «Фізика 10–11»; «Фізика 10–11 класи», 

«Фізика – 7» від виробника АТЗТ «Квазар-Мікро Техно»; «Живая физика», 

Физика. 7–11 классы. Практикум» компанії «Физикон»; «Л. Я. Боревский. Курс 

физики XXI века. Часть 1; 2; 3»; «Физика. 10 класс» від розробника «1С» і 

прийшли до висновку, що вони дозволяють суб’єктам навчання самостійно 

ставити та розв’язувати конкретні завдання за допомогою комп’ютера, 

зображувати ті або інші фігури на екрані дисплея, вносити необхідні корективи 

в конструкції, схеми, креслення окремих деталей, графіки. 
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5. Контролюючі програми покликані забезпечувати поточний або 

підсумковий контроль знань, умінь та навичок суб’єктів навчання, встановити 

необхідний зворотний зв’язок, фіксувати оцінки, простежити в динаміці 

успішність кожного суб’єкта навчання, порівняти результати навчання зі 

складністю запропонованих завдань, індивідуальними особливостями суб’єктів 

навчання, запропонованим темпом вивчення, обсягом матеріалу, його 

характером. 

А. І. Архіпова здійснила класифікацію електронних ОР за їх 

дидактичним призначенням: 

– тематичні навчальні програми, де містяться узагальнені теоретичні 

означення, інтерактивні вправи, діагностичний інструментарій; 

– комплексні навчальні системи з фізики; 

– тестові базові системи інтерактивного контролю; 

– система мультимедійних лекційних демонстрацій курсу фізики; 

– електронні підручники з графічною інформацією в статичній формі із 

системою навігації; 

– презентаційні системи з набором графічних, текстових, 

мультимедійних слайдів; 

– комп’ютерні навчально-методичні комплекси електронних 

підручників, мультимедіа та телекомунікаційних систем, навчально-

методичні розробки [7]. 

У даній класифікації нами виділені такі однорідні ресурси: 

мультимедійне лекційне демонстрування, презентаційні системи, 

комп’ютерні навчально-методичні комплекси електронних підручників, 

мультимедіа та телекомунікаційні системи рознесені у різні групи, хоча 

фактично виконують одну й ту ж навчальну функцію.  

В. Б. Лабутін виділяє рецептивні інформаційні засоби. Вони розраховані 

тільки на прийом інформації суб’єктами навчання, насамперед, через 

відеозапис та інтерактивні засоби, в яких відбувається взаємодія людини і 

машини [208]. 
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О. В. Оспеннікова пропонує всі електронні ОР розділити на дві групи:  

– електронні копії – електронні версії друкованих навчальних посібників 

з фізики, дидактичні матеріали, навчальні аудіо- та відеоматеріали; 

– програмно-педагогічні засоби мультимедійного інструментарію 

віртуального середовища. До них віднесено електронні енциклопедії; 

енциклопедичні словники та довідники; електронні каталоги та електронні 

колекції малюнків, фотоілюстрацій, моделей, таблиць, схем. Їх систему 

складають електронні бібліотеки, інтерактивні освітні середовища; в 

електронній формі лекції, уроки, ЛР, екскурсії, електронні репетитори і 

тренажери з фізики; електронні музеї; електронні дидактичні ігри; електронні 

експертні системи навчальних досягнень [277]. 

Електронні ОР з точки зору керування ОП, у тому числі й фізики, 

класифікує Г. М. Цибульський і ділить їх на два класи: 

1. Навчальні системи, в яких керування процесом навчання фізики 

здійснює користувач. Навчальний матеріал представлений в текстовому та 

графічному форматах і розміщений на машинному носієві. Навчальні системи 

даного класу відрізняються між собою функціональністю, властивостями та 

способами реалізації. Даний клас поділяється на такі підкласи: ЕП з фізики або 

електронний методичний посібник з послідовною або гіпертекстовою 

структурою; повнотекстова база даних; електронна бібліотека; мультимедійний 

ЕП з фізики або електронний методичний посібник; ЕП або методичний 

посібник із засобами контролю. 

2. Навчальні системи, що самостійно управляють ОП з фізики і розміщені 

на машинному носії в текстовому, графічному, аудіо-, відеоформатах [448].  

А. В. Дворецька [103] комп’ютерні засоби навчання пропонує 

класифікувати за їх функціональним призначенням. 

У дослідженні ми узагальнили та систематизували електронні ОР та 

виділили такі види: 

1. Презентації (електронні слайди, що включають у себе анімацію, аудіо- 

і відеофрагменти, елементи інтерактивності тощо). 
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2. Електронний довідник (електронні аналоги звичайних довідково-

інформаційних видань). 

3. Методичні матеріали (конспекти уроків, контрольні роботи, 

публікації, реферати і т. д., що представлені в електронному вигляді). 

4. Системи модельного експерименту (програмні комплекси, що 

дозволяють суб’єктам навчання проводити експерименти в так званій 

«модельній лабораторії»). 

5. Програмні системи контролю знань. 

6. Електронні підручники. 

7. Педагогічні програмні засоби (ППЗ), теоретичні основи яких 

розглянуті нами у п.2.4 – 2.5. 

Перераховані види інформаційних ресурсів ми розглядаємо як практичний 

етап створення технології розроблення та використання електронних ОР з 

фізики.  

Інформаційні засоби для освітніх цілей Ю. А. Вінницький та 

Г. М. Нурмухамедов поділяють на такі категорії: ЕП; електронні довідники 

(словники, енциклопедії тощо); електронні бібліотеки об’єктів [58]. Однак 

дана класифікація не охоплює важливих для ОП засобів як модельні 

лабораторії, тренажери, тестові оболонки тощо. 

А. Л. Карасик визначає вплив дидактичних можливостей застосування 

ІКТ на підвищення ефективності навчання через обумовлену функціональну 

сутність самих технологій, які проявляються через такі компоненти – 

складові ресурсного середовища: 

– інформаційна (дозволяє різнобічні можливості подання, передачі та 

роботи з візуальною інформацією в ОП); 

– комунікативна (забезпечує різноманітні канали й способи передачі й 

обміну інформації між суб’єктами ОП); 

– інтерактивна (надає можливість інформаційної взаємодії, взаємозв’язку, 

взаємовпливу, обміну, постійного контакту між об’єктами і суб’єктами в ОП); 
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– перцептивна (забезпечує активізацію процесів сприймання й різнобічного 

пізнання змісту навчання та міжособистісного пізнання суб’єктів ОП); 

– емпативна (розширює можливості емоційного включення, почуттєвого 

занурення  у процес навчання за допомогою засобів виразної наочності ІКТ); 

– технологічна (як сукупність технічних засобів для наочності в ІКТ); 

– естетична (включає сукупність принципів художнього оформлення 

засобів наочності) [172, с. 115]. 

Розглянувши класифікацію електронних ОР, приходимо до висновку, що 

внутрішні та зовнішні ОР можна реалізувати через сучасні можливості ІКТ: 

– відбувся інтенсивний розвиток програмного забезпечення, а саме: 2D-, 

3D-редактори, платформи для різних видів та форм тестування з доступом для 

педагогів до бази тестових завдань, програми-конструктори, програми-

лабораторії, хмарні технології, платформи для створення нових освітніх 

систем за принципами відкритості, цілодобового доступу, динамічного 

розвитку (Вікіпедія, Вікімедія тощо); 

– поява нового апаратного забезпечення, яке дозволяє реалізувати 

мотивацію навчальної діяльності як ресурс з вивчення розділів фізики 

(мультимедійний проектор та дошка, комплекси ПК та ТV, SMART-TV з 

доступом до Internet, читанням багатьох носіїв та форматів даних тощо), 

технологія дистанційного навчання через локальну та глобальну мережу, 

мобільні пристрої (смартфон, планшет, нетбук з відповідними технічними 

можливостями), розвиток хмарних технологій (віртуальна флешка або диск); 

– зросла кількість інформаційних ресурсів для ОП. 

Технологія застосування ІКТ ефективна для вдосконалення навичок 

роботи із великим обсягом даних, сприяє формуванню ЗУН, які пов’язані з 

переробкою та засвоєнням інформації. Робота з комп’ютером вносить 

елемент «практичної дії», створює «зворотній зв’язок» між суб’єктами 

навчальної діяльності та комп’ютером, чим забезпечується покращення 

запам’ятовування навчального матеріалу, виробленню навичок 

самоконтролю, розвитку аналітичної здібності. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІНАХ НА 

ОСНОВІ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ  
 

2.1. Реалізація ресурсно-орієнтованого навчання фізики через 

побудову структурно-логічних схем 

Ресурсний підхід разом з компетентнісно зорієнтованим взаємодоповнюють 

один одного та спрямовані на формування особистості, здатної ефективно 

використовувати набуті ЗУН у практичній діяльності (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Порівняння ресурсно-орієнтованого та компетентнісно зорієнтованого 

навчання 

Ресурсно-орієнтоване навчання Компетентнісно зорієнтоване навчання 

Процес виявлення потенціальних 

можливостей суб’єктів навчання  

Процес індивідуального набуття досвіду, 

вирішення компетентнісно зорієнтованих 

проблем 

Збільшення площини дослідження явищ та 

процесів природи за рахунок виявлення 

внутрішніх ресурсів  

Прищеплення гуманістичних цінностей та 

формування готовності до продуктивних 

ефективних дій 

Теоретична основа: теорія розумового 

розвитку С. Л. Рубінштейна 

Теоретична основа: педагогіка 

співробітництва, профільна диференціація за 

можливостями, мотивація орієнтації на 

потенціальні цілі розвитку особистості 

З’ясування сутності внутрішніх та 

зовнішніх ресурсів, забезпечення власного 

контролю суб’єкта за навчальною діяльністю 

Рейтингова накопичувальна система 

оцінювання, забезпечення мотивації 

самооцінки та самоконтролю 

Орієнтація на прискорений темп засвоєння 

знань впродовж активної діяльності 

Орієнтація на рівневу оцінку компетентності 

індивіда 

Роль педагога: допомогти учням та 

студентам виявити їх внутрішні 

потенціальні ресурси та забезпечити 

реалізацію зовнішніх ресурсів 

Роль педагога: організатор навчальної 

діяльності, помічник у самостійному 

навчанні 

Роль суб’єкта навчання: саморозвиток, 

настирливість у досягненні мети, 

нестандартне мислення 

Роль суб’єкта навчання: на базі обов’язкових 

компетентностей, окреслених Стандартом, 

здобути предметні компетентності 

На основі аналізу РООС та компетентнісно зорієнтованого навчання 

(табл. 2.1) ми здійснили побудову структурно-логічних схем (СЛС) 

навчального матеріалу розділів та тем курсу фізики на рівні стандарту та 

розділу електродинаміки (ЕД) у змісті загальноосвітнього курсу фізики та 

фахових дисциплін закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО). 
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Загальну методику зображення СЛС розробили М. Садовий [320], 

Н. Сорокіна [359], А. Сохор [362; 363], С. Сущенко [397], Д. Фрідман [439; 

440] та ін. Їх методику ми використали для побудови СЛС компетентностей. 

Розглянемо алгоритм побудови СЛС на прикладі розділу фізики ЕД. На 

першому етапі побудови СЛС навчального матеріалу з ЕД 

загальноосвітнього курсу (рис. 2.1 – 2.7) та фахових дисциплін (рис. 2.8 – 

2.24) нами виконано наступні завдання: 

1. Визначено систему понять, явищ, процесів, суджень, теорій з ЕД, 

що міститься у загальноосвітньому курсі фізики та фахових дисциплінах 

відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти, освітньо-

професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик [283; 301; 

304]. 

2. Виділено системоутворювальні елементи: фундаментальні 

теорії, елементи знань – наскрізні, похідні, допоміжні та фахові поняття. До 

наскрізних віднесені поняття, які є універсальними у загальноосвітньому 

курсі фізики і характерними для фахових дисциплін. Похідні елементи знань 

розкривають сутність, глибину змісту наскрізних понять. До допоміжних 

елементів знань увійшли поняття, які використовуються з інших предметів 

або на повторення з фізики для повноти розуміння змісту наскрізних та 

похідних елементів знань з ЕД й зв’язків між ними. Окремо виділені фахові 

елементи знань прикладного значення, що пов’язані з обраною 

спеціальністю. 

3.  Визначено системоутворювальні зв’язки між фаховими предметами 

та розділом ЕД загальноосвітнього курсу фізики на основі логічних 

закономірностей, причинно-наслідкових співвідношень між окремими 

елементами.  

4. Зафіксовано входи і виходи системи, що дозволили вивчити її 

поведінку в загальній системі професійно-технічної освіти. 
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Рис. 2.1. СЛС вивчення теми «Електромагнітна індукція»  

У темі «Електромагнітна індукція» ми виокремили наступні елементи:  

– явище (електромагнітна (ЕМ) індукція); 

– причини виникнення явища (виникнення магнітного поля навколо 

провідника зі змінним струмом); 

– закони, що описують явище (рівняння Максвелла, закони Фарадея, 

Ампера, Лоренца, Біо-Савара-Лапласа); 

– експериментальне підтвердження явища ЕМ індукції (досліди 

Ерстеда, Фарадея); 

– наслідки явища (самоіндукція); 

– характеристики явища (прилади вимірювання, одиниці вимірювання 

фізичних величин); 

– застосування явища в техніці. 

Магнітне поле 

породжується струмом  

(Ерстед, 1820) 

𝐹𝐴 = 𝐵𝐼∆𝑙 sin𝛼 

Магнітне поле діє на провідник 

із струмом (Ампер, 1820) 

𝐹Л = 𝑒𝜗𝐵 sin𝛼 

Магнітне поле діє на рухому 

заряджену частинку (Лоренц, 1892) 

 Зміна струму в 

котушці, який створює 

магнітне поле 

Електричний струм індукується в 

контурі під час зміни потоку індукції 

магнітного поля  

(Фарадей, 1831) 

Теорія Максвелла: узагальнення основних законів 

електричних і магнітних полів. 

Будь-яка зміна магнітного поля завжди супроводжується 

зміною електричного і навпаки  

Рух провідного 

контуру в полі 

постійного магніту 

Явище електромагнітної індукції 

Рух постійного 

магніту відносно 

контуру 

Ф = 𝐿𝐼 
Індуктивність, L 

Явище самоіндукції  

Закон електромагнітної індукції  
𝐸інд = −𝐵𝜗𝑙 sin𝛼 

Прямолінійний провідник 

𝐸маг =
𝐿𝐼2

2
 

Енергія магнітного поля 

котушки індуктивності 

Породжується змінним 

магнітним полем, а не 

статистичними зарядами; 

силові лінії замкнуті; 

робота по замкнутій 

траєкторії ≠ 0  

Вихрове 

електричне 

поле 
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Рис. 2.2. СЛС з теми «Електричні явища. Електричний струм»  
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Рис. 2.3. СЛС з теми «Електричне поле та струм»  
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Рис. 2.4. СЛС з теми «Магнітні явища» 



97 

 

Рис.2.5. СЛС з теми «Електромагнітне поле» 
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Рис. 2.6. СЛС з теми «Електромагнітні хвилі» 
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Рис. 2.7. СЛС з теми «Електромагнітні коливання та хвилі» 



100 

Дослідження побудованих нами СЛС ми проводили використовуючи 

елементи структурного мікроаналізу [246; 256; 319; 320; 322; 349; 362; 363; 

367; 429; 430].  

В процесі аналізу ми визначили логічні зв’язки між складовими 

навчального матеріалу з ЕД різних фахових предметів.  

На основі логічних зв’язків визначили наскрізні, фахові, похідні та 

допоміжні елементи знань для кожного навчального предмета.  

В результаті проведеного аналізу структури і змісту розділу 

«Електродинаміка» різних спеціальностей вищих ЗПТО ми виділили шість 

груп елементів знань: 

– електродинамічні явища, процеси, стани, фундаментальні та 

класичні досліди (електропровідність, поляризація, самоіндукція, досліди 

Міллікена, Йоффе, Томсона тощо); 

– моделі – опис предмета, ЕМ процесу чи явища у спрощеному 

вигляді, коли дослідження самого об’єкта ускладнене або неможливе, 

ідеалізовані об’єкти (вільний електрон, модель електронного газу, модель 

провідника і діелектрика на основі уявлень про вільні електронах, зонна 

модель провідника, діелектрика, напівпровідника). Найбільш простими для 

сприйняття є матеріальні моделі. При вивченні ЕД в основному застосовують 

не матеріальні, а уявні моделі, для сприйняття яких необхідний певний 

рівень розвитку абстрактного мислення; 

– ЕМ величини, поняття, сталі (заряд, індуктивність, струм, ємність, 

елементарний заряд, магнетон Бора та ін.); 

– методи дослідження (дослід, експеримент, спостереження, графічний 

метод тощо); 

– судження, загальні та часткові закони, гіпотези, наслідки, теорії, 

принципи (закон збереження електричного заряду, закон Кулона, закон 

Ампера, закони Ома та Джоуля-Ленца, закон Біо-Савара-Лапласа, закон 

Фарадея, правило Ленца, принцип суперпозиції тощо); 
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– застосування знань з ЕД за фахом, у науці, технологіях, 

повсякденному житті (створення матеріалів із заданими фізичними 

властивостями, телефонний зв’язок, електронні генератори, 

напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми, електронні підсилювачі, 

трансформатори, електричні машини, електричні апарати, термогенератори, 

напівпровідникові кулери тощо). 

Навчальний матеріал з ЕД ми зображали у вигляді СЛС 

використовуючи елементи теорії графів [23; 24; 92; 104; 226; 297; 320; 340; 

365; 406]: G = (x;y), де х = {х1, х2, ..., хn} – множина структурних елементів 

навчального матеріалу, а y = {y1, y2, ... , yn } – множина зв’язків yα = (xi , xj) 

між відповідними елементами. Графи тем не ізоморфні – це прості графи, що 

мають непорожню множину вершин і кінцеву множину ребер [226; 467].  

Для виявлення наскрізних елементів знань ми виписали в алфавітному 

порядку поняття з розділу «Електродинаміка» загальноосвітнього курсу 

фізики – «Електричне поле та струм», «Електромагнітне поле», 

«Електромагнітні коливання та хвилі» – та фахових дисциплін. Спільними 

виявилися наступні поняття, судження, явища, закони (див. фрагмент 

табл. 2.2 [231, с. 290]): 

1) з теми «Електричне поле та струм» – електричний заряд, електрон, 

електричне поле, напруженість, потенціал, електроємність, конденсатор, 

енергія електричного поля, електричний струм, електричне коло, джерела 

електричного струму,  електрорушійна сила, закон Ома, робота, потужність, 

електропровідність напівпровідників, напівпровідниковий діод; 

2) з теми «Електромагнітне поле» (ЕМП) – сила Ампера, сила Лоренца, 

індукція магнітного поля, потік магнітної індукції, магнітні матеріали, ЕМ 

індукція, закон ЕМ індукції, індуктивність, енергія магнітного поля котушки 

зі струмом, змінний струм, генератор змінного струму, трансформатор; 

3) з теми «Електромагнітні коливання та хвилі» – коливальний контур, 

гармонічні ЕМ коливання, частота власних коливань контуру, резонанс, 

електромагнітна хвиля (ЕМХ), шкала ЕМХ.  
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Таблиця 2.2 

Фрагмент таблиці елементів знань з ЕД з предмету «Фізика» загальноосвітнього 

курсу, з фахового предмету «Фізика» професії «Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» та фахового предмету 

«Фізика» для професії: «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури» 
 

№ 
з/п 

Загальноосвітній курс 
№ 

з/п 

Фаховий предмет фізика 

для електромонтерів 

№ 

з/п 

Фаховий предмет фізика 

для радіомеханіків 

1.  p-n- перехід 1.  Акумулятор 1.  Активний опір 

2.  Акцепторна провідність 2.  Амперметр 2.  Акцепторна провідність 

3.  Вакуум 3.  
Амплітудне значення сили 

струму  
3.  Алгебраїчна сума струмів 

4.  Види з`єднання конденсаторів  4.  Анод 4.  Атом 

5.  Видиме світло 5.  Атомний номер 5.  Безвипромінювальна 

6.  Використання в техніці 6.  Атомні електростанції 6.  Валентна зона 

7.  Вихрове електричне поле 7.  Баланс потужностей 7.  Валентність 

8.  Власна провідність 8.  
Безколекторні 

електродвигуни 
8.  

Вектор електричного 

зміщення  

9.  
Вплив електричного поля на 

живі організми  
9.  Безвихрове електричне поле 9.  

Вектор індукції 

електричного поля  

10.  Газ 10.  Біполярна поляризація 10.  Вектор напруженості 

11.  Гамма-випромінювання 11.  
Біфілярний спосіб 

намотування 
11.  Вектор Пойтінга 

12.  Гістерезис 12.  Вакуум 12.  Вектор потоку енергії ЕМХ 

13.  Джерела 13.  Вакуумний діод 13.  Вектор Умова-Пойтінга 

14.  Діамагнетизм 14.  Вакуумний тріод 14.  Види конденсаторів 

15.  Діелектрична проникність 15.  Ватметр 15.  Види магнітного поля 

16.  Діелектрична стала 16.  Вектор поляризації 16.  Види рекомбінації 

17.  Діод 17.  Вентильний фотоефект 17.  Види струму 

18.  
Довгі, середні, короткі, 

ультракороткі радіохвилі 
18.  Взаємна індуктивність 18.  Випромінювальна 

19.  Домішкова провідність  19.  Взаємоіндукція 19.  Вихрове поле  

20.  Донорна провіднісь 20.  Випрямляч 20.  Вільні ЕМ коливання  

21.  Електричне коло 21.  
Висота потенціального 

бар’єру 
21.  Власна провідність 

22.  Електричне поле  22.  Витоки електричного поля 22.  Внутрішнє магнітне поле 

23.  
Електричний двигун постійного 

струму 
23.  Вихрове електричне поле 23.  Вольт 

24.  Електричний струм  24.  Вихрові струми Фуко 24.  Генерація 

25.  
Електричний струм у різних 

середовищах 
25.  Вітка 25.  Генрі 

26.  
Електровимірювальні 

прилади ЕМ системи 
26.  Власний магнітний момент 26.  Герц 

27.  Електроємність 27.  
Власний механічний 

момент 
27.  Густина заряду 

28.  ЕМ індукція 28.  Внутрішній фотоефект 28.  Густина потоку енергії 

29.  ЕМ коливання 29.  
Вольт-амперна 

характеристика 
29.  Дефекти в кристалах 

30.  ЕМХ 30.  Вузлова напруга 30.  Дипольний момент 

31.  Електрон 31.  Вузловий потенціал 31.  Дифузійний струм 

32.  Енергія електричного поля 32.  Вузол 32.  Діамагнетизм 

33.  Енергія магнітного поля 33.  Гальванічні елементи 33.  Діамагнетики 

34.  ЕРС 34.  Гармонічні закони  34.  Діелектрик 
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Продовження табл. 2.2 

35.  
Ефективне (діюче) 

значення 
35.   

Генератор електричної 

енергії 
35.  Діелектрична провідність 

36.  Ємність 36.   Гідроелектростанції 36.  
Діелектрична 

сприятливість 

37.  Закон ЕМ індукції 37.   Гідромагнітне відношення  37.  Діелектрична стала 

38.  Закон Кулона 38.   Густина заряду  38.  Домішкова провідність 

39.  Закон Ома 39.   Густина струму 39.  Донорна провідність 

40.  Заряд 40.   Гучномовець 40.  Дрейфовий струм 

41.  Заряд частинки 41.   Двигун постійного струму 41.  
Електрична міцність 

діелектрика 

42.  Змінний струм 42.   
Джерела електричного 

струму 
42.  Електричне поле 

43.  Індуктивність 43.   З’єднувальні провідники 43.  
Напрямок ліній магнітної 

індукції 

44.  Індукційний струм 44.   Дифузійний потік 44.  Електричний диполь 

45.  
Інфрачервоне 

випромінювання 
45.   Діелектрики 45.  Електричний опір 

46.  Йон 46.   Діамагнетизм 46.  Електричні заряди 

47.  ККД 47.   Діамагнетики 47.  Електроємність 

48.  Колектор 48.   Діафрагма 48.  ЕМ коливання та хвилі  

49.  Коливальний контур 49.   Діелектрики 49.  Електрон 

50.  Конденсатор 50.   Дійсний струм 50.  Електронна теорія 

51.  Корпус 51.   Діод 51.  
Електронний тип 

поляризації 

52.  Котушка 52.   
Діюче значення 

синусоїдальних   величин  
52.  Електропровідність 

53.  Котушка індуктивності 53.   Дія струму 53.  Енергетичні поля 

54.  Лінії напруженості 54.   Другий закон Кірхгофа 54.  
Енергія електричного 

поля конденсатора 

55.  Магнітна індукція 55.   Електризація  55.  Енергія ЕМХ 

56.  Магнітна проникність 56.   Електрична напруга 56.  Енергія магнітного поля 

57.  Магнітна стала 57.   Електрична схема 57.  ЕРС 

58.  Магнітне поле 58.   Електричне коло 58.  Ємність 

59.  
Магнітні властивості 

речовин 
59.   Електричне поле 59.  Заборонні рівні енергії 

60.  Метал 60.   Електричний генератор 60.  Закон Біо-Савара-Лапласа 

61.  Напівпровідник 61.   Електричний струм 61.  Закон Дюлонга-Пті 

62.  Напруга  62.   Електричні заряди 62.  Закон збереження енергії  

63.  
Напруженість 

електричного поля 
63.   Електричні кола 63.  Закон Кулона 

64.  
Низькочастотне 

випромінювання 
64.   

Електрично нейтральна 

молекула  
64.  Закон Кюрі 

65.  Обмотка 65.   

Електровимірювальні 

прилади електродинамічної 

системи 

65.  Закон повного струму 

66.  Опір 66.   
Електровимірювальні 

прилади ЕМ системи 
66.  

Замкнений плоский 

контур 

67.  Опір ємнісний 67.   

Електровимірювальні 

прилади магнітоелектричної 

системи 

67.  Заряд 

68.  Опір індуктивний 68.   Закон Кірхгофа другий 68.  Орбітальне 
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69.  Осердя 69.  Закон Біо-Саварра-Лапласа 69.  Обмінна взаємодія  

70.  Парамагнетизм 70.  Електрограф 70.  Зовнішнє поле 

71.  Період 71.  Електродвигуни 71.  Зона провідності 

72.  Питомий опір 72.  Електроди 72.  
Ідеальний коливальний 

контур 

73.  Потенціал 73.  Електроенергетика 73.  Індуктивність 

74.  Потужність 74.  Електрозв’язок  74.  Іонізація 

75.  Правило Ленца 75.  Електроліз 75.  Йон 

76.  Правило правого гвинта 76.  Електроліти 76.  Квантові числа 

77.  Правило правої руки 77.  Електрон 77.  Кінетична енергія 

78.  Принцип суперпозиції 78.  Електрона провідність 78.  Коефіцієнт дифузії 

79.  
Рентгенівське 

випромінювання 
79.  Електронний промінь 79.  Коливальний контур 

80.  
Речовина в електричному 

полі 
80.  Електронний струм 80.  Конденсатор 

81.  Розряд 81.  Електронні лампи 81.  Котушка індуктивності 

82.  Самоіндукція 82.  
Електронно-променві 

трубки 
82.  Лінії магнітної індукції 

83.  Сила 83.  Електропровідність 83.  Лінії напруженості 

84.  Сила Ампера 84.  Електроскоп 84.  Магнітна індукція 

85.  Сила Лоренца 85.  Електростатика 85.  Магнітна стала 

86.  Сила струму 86.  Електрофорна машина 86.  Магнітне орбітальне 

87.  Споживачі 87.  Елемент струму 87.  Магнітне поле 

88.  Трансформатор 88.  Елементарний заряд 88.  Магнітне поле у вакуумі 

89.  
Ультрафіолетове 

випромінювання 
89.  

Елементи електричного 

кола 
89.  Магнітне спінове 

90.  Фаза  90.  Емісія електронів 90.  Магнітний момент 

91.  Ферити  91.  Закон Ампера 91.  Неполярний діелектрик 

92.  Феромагнетизм 92.  Енергія Фермі 92.  Магнітний потік 

93.  Формула Томсона 93.  ЕРС 93.  Макроструми 

94.  Холостий хід 94.  ЕРС самоіндукції  94.  Молекула 

95.  Частота 95.  Ефект Зеєбека 95.  Молекулярні струми 

96.  Шкала ЕМХ 96.  
Загальна механічна 

потужність 
96.  Негативний заряд 

97.  Якір 97.  Ефект Холла 97.  Напівпровідники 

Наскрізні поняття ми поділяємо на основні та похідні. Означення 

похідних понять відбувається на базі основних. На основі побудованої СЛС до 

теми «Електричне поле та струм» загальноосвітнього курсу фізики (рис. 2.8), ми 

встановили, що до основних понять відносяться заряд та електричне поле, 

оскільки на їх основі дається означення всіх інших елементів знань теми. 

Розглянемо методику навчання цих понять. Якщо класична механіка виходила з 

принципу далекодії [468–470; 475] і уявлення про миттєву передачу цієї дії, то у 

випадку ЕМ взаємодії необхідно виходити з принципу близькодії, при цьому 

враховувати кінцеву швидкість передачі дії.  
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Рис. 2.8. СЛС до теми: «Електричне поле та струм» загальноосвітнього курсу фізики 
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Якби справедливим в ЕД був принцип далекодії, то основним поняттям 

був би лише електричний заряд q, а поле було б похідним поняттям.  

Проте саме поняття заряду та електричного поля є основними 

поняттями даної теми і наскрізними поняттями всього курсу ЕД.  

Істотну роль у дослідженні електричного заряду та ЕМП внесли роботи 

М. Фарадея, а визначальну – роботи Дж. Максвелла.  

Для спеціальностей, в яких на вивчення ЕД у фахових предметах 

відводиться значний відсоток навчальних годин від загального часу [231, 

с. 222], вивчення рівнянь Дж. Максвелла є обов’язковим. Вони становлять 

теоретичну базу для розуміння принципу дії електротехнічних приладів, як 

це, наприклад, видно із СЛС (рис. 2.9) з фахового предмету «Фізика» для 

професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; 

кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та 

молодших спеціалістів за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт 

апаратури зв’язку і оргтехніки». 

Отже, поняття електричного заряду слід формувати тільки спільно з 

поняттям ЕМП.  

Допоміжним поняттям виступає система відліку, яка пов’язує 

електричний заряд та відповідне поле.  

В разі рівномірного руху заряду завжди можна знайти такі системи 

відліку, де є або електричне поле, або і електричне, і магнітне поля.  

У випадку нерівномірного руху заряду його поле завжди буде 

електромагнітним – одночасно будуть існувати і діяти і електричне, і 

магнітне поля.  

Таким чином, для опису ЕМ явищ важливим є вибір системи відліку. 

Проте сам електричний заряд є інваріантним і не залежить від вибору 

системи відліку.  
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Рис. 2.9. СЛС до теми: «Магнітне поле та електромагнітна індукція» з фахового 

предмету «Фізика» професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного 

зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і 

оргтехніки» 
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Важливим похідним поняттям виступає електрон, який описує 

дискретність електричного заряду. Подільність заряду можна пояснити 

учням на основі дослідів переміщення заряду з одного зарядженого тіла на 

інше, незаряджене. Іншими похідними поняттями теми визначені елементи 

знань: напруженість, потенціал, електроємність, електричний струм, 

електричне коло, провідник, напівпровідник, діелектрик. В цій темі 

розглядається закон збереження електричних зарядів, велика увага 

приділяється вивченню одного з фундаментальних законів природи – закону 

Кулона. В учнів слід виробити звичку використовувати цей закон для виводу 

формул напруженості точкового заряду та для розв’язку задач з розрахунку 

сил взаємодії точкових зарядів. Міцне і усестороннє засвоєння основних та 

похідних понять, суджень, явищ, законів теми «Електричне поле та струм» 

дозволить учням успішно засвоїти не лише наступні теми розділу, а й фахові 

предмети, що містять знання з ЕД. Особливого значення набуває закон Ома 

[227], як загальний, суттєвий, необхідний звязок електричних величин та 

об’єктивний характер законів природи. 

Досліджуючи СЛС теми «Електромагнітне поле», (рис. 2.10), ми 

акцентували увагу на основне поняття: магнітне поле.  

Об’єднання електричного і магнітного полів в єдине ЕМП у 

загальноосвітньому курсі відбувається через вивчення окремих елементів 

макроскопічної ЕД – рівняння Максвелла. Ці рівняння відіграють таку саму 

роль, як і закони Ньютона у механіці [475]. 

Рівняння ЕМП характеризуються такими похідними елементами знань, 

як вектор напруженості електричного поля, напруженість магнітного поля, 

магнітна індукція, електрична індукція.  

Властивості середовища в теорії Максвелла характеризуються трьома 

величинами, які ми віднесли до допоміжних елементів знань: відносною 

діелектричною проникністю, відносною магнітною проникністю і питомою 

електричною провідністю (рис. 2.10, 2.11). 
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Рис. 2.10. СЛС до теми: «Електромагнітне поле» загальноосвітнього курсу фізики 
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Рис. 2.11. СЛС до теми: «Електричне поле та струм» загальноосвітнього курсу фізики 
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Явище ЕМ індукції вказує на зв’язок електричного і магнітного полів. 

На уроках вивчення теми «Електромагнітне поле» розглядають явище ЕМ 

індукції в системі відліку, щодо якої провідник рухається і щодо якої він 

знаходиться у спокої. У першому випадку виникнення індукційного струму, 

а отже, і електричного поля, пояснюють дією на рухомі заряди сили Лоренца. 

У другому випадку в системі відліку, де заряди знаходяться у спокої і на них 

може діяти тільки електрична сила, але це поле породжене постійним 

магнітним полем. Зазначені похідні поняття дозволяють описати зв’язок 

змінних електричного і магнітного полів, їх одночасне існування.  

ЕМП проявляється по силовій дії на електричний заряд. На рухомий 

заряд діє сила, обумовлена і електричною і магнітною складовими поля.  

На нерухомий заряд діє лише електрична складова.  

Похідне поняття «вектор магнітної індукції» є силовою 

характеристикою магнітної складової ЕМП.  

Магнітне поле діє тільки на рухомий заряд. На рухомий заряд окрім 

магнітного поля діє електрична складова ЕМП.  

Похідні та допоміжні поняття тем «Електричне поле та струм» та 

«Електромагнітне поле», (рис. 2.10, 2.11) дозволяють описати особливості цих 

полів й вказати на спільні риси речовини і поля (табл. 2.3): 

Таблиця 2.3 

Спільне і відмінне для речовини і поля 
Спільні риси Відмінні риси 

Речовина і поле – два види матерії, які 

реально існують незалежно від нашої 

свідомості 

Речовинні об’єкти один з одним безпосередньо 

не взаємодіють, взаємодія відбувається за 

схемою: частинка – поле – частинка, проте при 

великих напруженостях можливі взаємодії між 

полями 

Речовина і поле мають енергію 
Поля на відміну від речовини не мають певної 

просторової локалізації, точно вказати їх межі 

неможливо 

Речовині і полю притаманні як 

хвильові, так і корпускулярні 

властивості 

Один і той же об’єм простору не може бути 

зайнятий одночасно різними речовинними 

об’єктами, проте  в одному і тому ж об’ємі 

можуть існувати кілька різних полів 

Всі процеси, що відбуваються в полі, 

підпорядковуються основним законам 

збереження 

Поле володіє значно меншою щільністю енергії і 

маси, ніж речовина 
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Спільні риси Відмінні риси 

Речовина і поле взаємопроникні. 

Поле змінює властивості речовини 

(поляризація, намагнічування), а 

речовина впливає на поле (цей вплив 

характеризується діелектричною та 

магнітною проникністю) 

Частинки речовини можуть рухатися з будь-

якою швидкістю, що не перевищує швидкість 

світла у вакуумі, для ЕМП при відсутності 

сильних гравітаційних полів існують тільки дві 

швидкості: нульова – для статичних полів і 

швидкість світла –для вільного поля (ЕМХ) 

Можливе взаємоперетворення 

речовини і поля (народження пари 

електрон-позитрон за рахунок фотона 

і зворотний процес – електрон і 

позитрон, об’єднуючись, утворюють 

два гамма-кванта) 

Речовина має масу спокою, у фотона (квантів 

ЕМП) маса спокою дорівнює нулю 

 Поле, на відміну від речовини, не може служити 

системою відліку 

У СЛС до теми «Електромагнітні коливання та хвилі» (рис. 2.12), 

основним елементом знань, який має найбільшу кількість зв’язків з іншими 

структурними елементами, що його характеризують, виступає ЕМХ. 

Похідними елементами поняття «електромагнітна хвиля» є: ЕМ 

коливання, коливальний контур, власні, вільні і вимушені коливання, 

хвильове рівняння, швидкість поширення хвиль, ЕМ природа світла, шкала 

ЕМХ. Похідні поняття (рис. 2.10, 2.11) виступають допоміжними поняттями 

теми «ЕМ коливання та хвилі» (рис. 2.12). Це пояснюється тим, що 

коливання ЕМП породжують ЕМХ, джерелом ЕМХ є електричні заряди, що 

рухаються прискорено. Умовами випромінювання контуром ЕМХ достатньої 

інтенсивності є висока частота коливань і відкрита форма коливального 

контура. В ЕМХ «коливаються» вектори напруженості електричного поля і 

магнітної індукції магнітного поля. Ці вектори взаємно перпендикулярні і 

кожен із них перпендикулярний до напряму швидкості. Взаємна орієнтація 

векторів напруженості електричного поля і магнітної індукції магнітного 

поля визначається за правилом свердлика (рис. 2.12). Визначення основних, 

похідних і допоміжних ЕМ понять для фахових предметів ми проводили на 

основі побудованих СЛС, за допомогою елементів теорії графів [226] із 

принципу побудови: спеціальність – навчальні предмети – змістові модулі. 

Загалом охоплено 5 професійних напрямків та 29 навчальних предметів. 
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Рис. 2.12 СЛС до теми: «Електромагнітні коливання та хвилі» загальноосвітнього 

курсу фізики 

Для спеціальностей нетехнічного спрямування, наприклад, «Контролер 

ощадного банку», «Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи)», «Оператор комп’ютерного набору», з ЕД пов’язані лише два 

предмети: охорона праці та виробниче навчання.  
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Їм відповідають змістові модулі: основи електробезпеки та інструктаж 

з електробезпеки. Для їх розуміння в учнів достатньо сформувати ЗУН у 

відповідності до змістових модулів першої структури. Аналогічно для 

спеціальності «Оператор поштового зв’язку» при вивченні принципів будови 

і дії складових електричного кола з основ електротехніки (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. СЛС для спеціальності «Оператор поштового зв’язку» 

Методику визначення фахових понять розглянемо на прикладі СЛС з 

фахового предмету «Фізика» професії «Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної 

загальної середньої освіти й молодших спеціалістів за спеціальністю 

«Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» (рис. 

2.14 – 2.17), та з фахового предмету «Фізика» для професії: «Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» на базі повної 

загальної середньої освіти й молодших спеціалістів за спеціальністю 

«Конструювання, виробництво та технічне обслуговувати радіотехнічних 

пристроїв» (рис. 2.18 – 2.21). 

Рис. 2.14 побудований на основі 55 понять, що вивчаються в темі 

«Закони постійного струму» та відповідно 59 зв’язків між ними.  

СЛС до теми «Поняття про змінний електричний струм» включає 35 

означень та 42 зв’язки. На рис. 2.16 зображено 67 понять та 69 зв’язків.  

56 ключових понять містить СЛС до теми «Магнітне поле та 

електромагнітна індукція» з фахового предмета «Фізика».  
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-  

Рис. 2.14. СЛС до теми: «Закони постійного струму» з фахового предмету 

«Фізика» професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; 

кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і 

оргтехніки»  
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Рис. 2.15. СЛС до теми: «Поняття про змінний електричний струм» з фахового 

предмету «Фізика» професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного 

зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і 

оргтехніки» 
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Рис. 2.16. СЛС до теми: «Електричний струм у вакуумі і напівпровідниках» з фахового 

предмету «Фізика» професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного 

зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і 

оргтехніки» 
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На рис. 2.17 міститься 49 зв’язків між 43 поняттями.  

 

Рис. 2.17. СЛС до теми: «Магнітні властивості речовини. Діелектрики» з 

фахового предмету «Фізика» професії «Електромонтер станційного устаткування 

телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти 

та молодших спеціалістів за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт 

апаратури зв’язку і оргтехніки» 
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Рис. 2.18 – 2.21 з 4-х тем фахового предмету фізика для професії 

«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на 

базі повної загальної середньої освіти та молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.090704. Конструювання, виробництво та технічне 

обслуговувати радіотехнічних пристроїв з спеціалізації 5.090704.03. Технічне 

обслуговування побутової радіоелектронної техніки» містять відповідно 42, 

43, 47 та 33 ключові поняття.  

У таблиці 2.2 ми виділили елементи знань для загальноосвітнього 

курсу фізики та двох спецкурсів з фізики. До наскрізних понять ЕД ми 

віднесли: заряд, електричне поле, магнітне поле, види провідності – власна і 

домішкова, діамагнетизм, електричне коло, електричний струм, електроємність, 

ЕМ індукція, ЕМ коливання, ЕМХ, електрон, електрорушійна сила, змінний 

струм, індуктивність, коливальний контур, конденсатор, напівпровідник, 

напруга, напруженість електричного поля, опір та його види, парамагнетизм, 

потенціал, сила струму, феромагнетизм. До фахових понять з предмету 

«Фізика» для електромонтерів ми віднесли: безколекторні електродвигуни, 

біполярна поляризація, вакуумний діод та тріод, вентильний фотоефект, 

випрямляч, витоки електричного поля, вихрове електричне поле, вихрові 

струми Фуко, власний магнітний та механічний момент, гідромагнітне 

відношення, дифузійний потік, дійсний струм, закони Кірхгофа, електричний 

генератор, електровимірювальні прилади електродинамічної системи, ЕМ 

системи та магнітоелектричної системи, закон Біо-Саварра-Лапласа, 

електрограф, електроди, електронний промінь, електронно-променеві трубки, 

енергія Фермі, ефект Зеєбека, ефект Холла, жорсткі диполі, ізоляція, керуюча 

сітка, класична теорія магнетиків, ковалентний зв’язок, коефіцієнт 

взаємоіндукції, коефіцієнт Пельтьє, коефіцієнт Холла, колектор, магнетон 

Бора, магнітне квантове число, напівпровідникові кулери Пельтьє, однофазні 

і багатофазні електричні кола, підсилювачі, рівняння Максвелла, 

сегнетоелектрики, сенсори Холла, теорема Остроградського-Гаусса, 

термогенератори, термоелектрика, тиристор, явище Пельтьє. 
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Рис. 2.18. СЛС до теми: «Електричне поле» з фахового предмету «Фізика» професії 

«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної 

загальної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704. 

Конструювання, виробництво та технічне обслуговувати радіотехнічних пристроїв з 

спеціалізації 5.090704.03. Технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки» 
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Рис. 2.19. СЛС до теми: «Магнітне поле» з фахового предмету «Фізика» професії 

«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної 

загальної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704. 

Конструювання, виробництво та технічне обслуговувати радіотехнічних пристроїв з 

спеціалізації 5.090704.03. Технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки» 
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Рис. 2.20. СЛС до теми: «Основи теорії твердого тіла» з фахового предмету 

«Фізика» професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури на базі повної загальної середньої освіти та молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.090704. Конструювання, виробництво та технічне обслуговувати 

радіотехнічних пристроїв з спеціалізації 5.090704.03. Технічне обслуговування побутової 

радіоелектронної техніки» 
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Рис. 2.21. СЛС до теми: «Електромагнітні коливання та хвилі» з фахового 

предмету «Фізика» професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури на базі повної загальної середньої освіти та молодших 

спеціалістів за спеціальністю 5.090704. Конструювання, виробництво та технічне 

обслуговувати радіотехнічних пристроїв з спеціалізації 5.090704.03. Технічне 

обслуговування побутової радіоелектронної техніки» 
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Навчання ЕД на основі базової загальної середньої освіти для 

зазначених спеціальностей має бути побудоване таким чином, щоб учні чітко 

розуміли сутність вищезазначених наскрізних понять у загальноосвітньому 

курсі фізики. На власному досвіді ми переконалися, що значно полегшує 

процес навчання фахового предмету розроблений посібник [474] або 

підручник, якщо в ньому пояснюється матеріал, починаючи з наскрізних 

понять і поступово відбувається перехід до фахової термінології, враховуючи 

похідні та допоміжні поняття. Особливого значення такий підхід набуває у 

сфері професійного навчання, коли до ЗПТО приходять учні з різних 

навчальних закладів, які різко відрізняються за рівнем навчання. На цей факт 

могли вплинути: рівень матеріально-технічного та кадрового забезпечення 

попереднього ЗО, стан викладання предмету викладачем, особливості 

характеру учня та підходу до його навчання, сімейний стан тощо.  

Для спеціальності «Кабельник-спаювальник» ми визначили 5 фахових 

предметів, що мають безпосередній зв’язок з ЕД: спеціальна технологія, 

охорона праці, електротехніка з основами промислової електроніки, 

електрорадіовимірювання та виробниче навчання, див. рис. 2.22.  

Для двох дисциплін: «Електротехніка з основами промислової 

електроніки» та «Спеціальна технологія», що мають найбільшу кількість 

змістових модулів, ми побудували граф-схеми із 137 елементів знань – 

рис. 2.23, та із 48 елементів знань – рис. 2.24.  

Відповідно, до фахових понять за СЛС дод. 2.23 ми віднесли наступні 

елементи знань: еквівалентний опір, трикутник опорів, мультивібратори, 

тригери, номінальний струм, щільність струму, закони Кірхгофа, методи 

розрахунку кіл постійного струму – метод вузлових потенціалів, метод 

контурних струмів, метод еквівалентних джерел; випрямлячі змінного 

струму, згладжувальні фільтри, параметричні та компенсаційні стабілізатори, 

тиристори, польові та біполярні транзистори тощо.  

 



125 

 

Рис. 2.22. СЛС для спеціальності «Кабельник-спаювальник»  



126 

За схемою рис. 2.24 встановлено фахові поняття: телефонні капсулі, 

вузли сполучень, чотирьохпровідна система зв’язку, теорія однорідної лінії, 

радіорелійні лінії зв’язку, кінцеві станції, четвірочні кабелі, ділянки 

підсилення, тональна частота, високочастотне телефонування, повітряні лінії 

зв’язку, волоконно-оптичні лінії зв’язку, типи скруток, волоконні 

світлодіоди, кабелепроводи кабельної ізоляції, одномодові оптичні волокна 

тощо.  

В результаті аналізу побудованих нами СЛС ми прийшли до таких 

висновків: 

1. Розділ «Електродинаміка» складає цілісну систему взаємопов’язаних 

елементів знань з електричного й магнітного полів, є підсистемою 

загальноосвітнього курсу фізики та основою значної кількості фахових 

предметів. Системний підхід поєднує в собі виявлення структури системи і 

зв’язків між її елементами (аналіз) та механізмів функціонування системи як 

цілісності (синтез), тому дозволяє дослідити структуру та зміст навчального 

матеріалу з ЕД. 

2. Запропонована нами методика побудови та дослідження СЛС з 

фахових предметів за допомогою елементів теорії графів дає змогу 

досліджувати взаємозв’язок і взаємозумовленість структурних елементів знань 

фахових предметів та визначати напрями удосконалення методики навчання 

електротехнічних дисциплін. 

3. Побудовані СЛС загальноосвітнього курсу фізики дали можливість 

виділити наскрізні поняття: електрон, електричне поле, магнітне поле, ЕМХ, 

ЕМ коливання, а також допоміжні та похідні поняття. 

4. Побудовані граф-схеми для різного типу спеціальностей дозволяють 

визначити відповідні фахові поняття та місце допоміжних й похідних понять.  
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Рис. 2.23. СЛС з фахового предмету: «Електротехніка з основами промислової 

електроніки» для спеціальності «Кабельник-спаювальник» 
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Рис. 2.24. СЛС з фахового предмету: «Спеціальна технологія» для спеціальності 

«Кабельник-спаювальник» 
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2.2. Фізичні задачі професійного спрямування як чинник 

формування фахових компетентностей 

На нашу думку, розв’язування фізичних задач професійного 

спрямування – один з ефективних засобів підвищення якості навчання фізики 

у фахових дисциплінах ЗО. Задачами професійного спрямування будемо 

вважати такі, в яких обчислення фізичної величини пов’язане з відомостями 

про виробничі електромеханізми, установки та процеси. Як правило, такі 

задачі викликають значну зацікавленість, особливо якщо їх розв’язання 

підказує суб’єктам навчання практичне вирішення якого-небудь 

професійного питання.  

Розглянемо більш детально дане питання на прикладі розділу ЕД для 

учнів ЗПТО. Проведені нами дослідження [141; 171; 175; 178; 195; 307; 314] 

показали, що в даному випадку задачі мають відповідати наступним 

вимогам:  

1. Електротехнічний об’єкт, що досліджується, повинен мати широке 

застосування у відповідному професійному напрямку;  

2. В задачах слід використовувати реальні дані про електромеханізми, 

процеси тощо;  

3. Задачі мають містити такі питання, які зустрічаються в професійній 

діяльності;  

4. Матеріал задач має бути безпосередньо пов’язаний з програмним 

матеріалом уроків з фізики або фахових предметів.  

У посібнику [225, c. 25–49] ми наводимо приклади таких задач для 

наступних напрямків: сільськогосподарське виробництво; автомобільний та 

сільськогосподарський напрями; енергетичний та машинобудівний напрями; 

монтажники радіоелектронної апаратури; зварники; електрики; 

інфраструктурний напрям; харчова, переробна промисловість та сфера 

обслуговування; швейна промисловість та сфера побуту.  

Нами досліджено, що задачі можна класифікувати за наступними 

ознаками: 
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1. За змістом: абстрактні і конкретні, з виробничим і історичним 

змістом, цікаві.  

2. За дидактичним цілям: тренувальні, контрольні, творчі.  

3. За способом задання умови: текстові, графічні, задачі-малюнки, 

задачі-досліди.  

4. За ступенем складності: прості (на одну-дві дії), складні, комбіновані.  

5. За характером і методом дослідження: кількісні, якісні, 

експериментальні [38].  

Охарактеризуємо деякі види задач та наведемо приклади для різного 

виду професій спрямованих на формування відповідних професіних 

компетенцій та компетентностей.  

Якісні задачі з ЕД – це задачі, для розв’язання яких не потрібно 

обчислень; використання таких задач з електричних та магнітних явищ 

сприяє розвитку мови учнів, формування в них уміння ясно, логічно і точно 

висловлювати думки, покращує виклад матеріалу, активізує увагу учнів. 

Ми розробили систему задач якісного характеру для учнів 

професійного напрямку сільськогосподарське виробництво [225, c. 30 – 36]. 

При розв’язуванні якісних задач з властивостей ЕМП ми пропонуємо 

використовувати евристичний прийом, який полягає у постановці та 

розв’язуванні ряду взаємопов’язаних цілеспрямованих якісних питань. 

Кожен з них має своє самостійне розв’язання і одночасно є елементом 

розв’язування всієї задачі. Цей прийом прищеплює учням навички логічного 

мислення, аналізу фізичних явищ, складання плану виконання задачі, вчить 

пов’язувати дані її умови з вмістом відомих фізичних законів, узагальнювати 

факти, робити висновки.  

Кількісні (розрахункові) задачі з ЕД ми пропонуємо при вивченні тих 

тем програми, які містять ряд кількісних закономірностей (закон ЕМ 

індукції, закони постійного струму і т.д.), так як без них учні не зможуть 

усвідомити досить глибоко фізичний зміст цих законів.  
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У посібнику [225, с. 36–43] представлені варіанти таких задач для учнів 

сільськогосподарського виробництва, енергетичного та машинобудівного 

напрямків. 

Графічні задачі дозволяють наочно найбільш яскраво і дохідливо 

висловлювати функціональні залежності між величинами, що 

характеризують ЕМ процеси, які протікають в навколишньому середовищі і 

електрорадіотехніці.  

Графічний метод розв’язування задач має широкі перспективи в ЕД. За 

допомогою графіків можуть бути представлені процеси, які тільки на більш 

пізніх стадіях навчання ЕД можна виразити аналітично. Система графічних 

задач з ЕД представлена в посібнику [225, c. 43–46]. 

Задачі з ЕМ явищ з неповними даними найчастіше зустрічаються в 

житті, коли відсутні відомості доводиться добувати з таблиць, довідників, 

або шляхом вимірів. Розв’язування задач цього типу сприяє формуванню 

навичок самостійної роботи учнів [327] з довідковою електротехнічною 

літературою, див. посібник [225, c. 47–49].  

Експериментальні задачі з ЕД – задачі, для розв’язання яких дані 

отримують з досвіду при демонстрації, або ж при виконанні самостійного 

експерименту. При розв’язуванні цих задач учні виявляють особливу 

активність і самостійність. Перевага експериментальних задач перед 

текстовими полягає в тому, що перші не можуть бути вирішені формально, 

без достатнього осмислення фізичного процесу (наприклад, при вивченні 

фізичного приладу реостата за допомогою експериментальних задач учні 

усвідомлюють різницю у використанні реостата як приладу, що регулює 

струм в ланцюзі, і в якості подільника напруги – потенціометра).  

Детальний аналіз охоплення всіма видами навчальної діяльності 

одиниць змісту курсу фізики ЗПТО свідчить про недостатність розробки і 

планування практичної і експериментальної діяльності учня, що потребує 

комплексного підходу для вирішення проблеми.  
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Варто відмітити наступне: забезпечення ефективності і комфортності 

навчальної діяльності учнів за ергономічного підходу до планування процесу 

навчання забезпечується належним рівнем адаптованості учнів до виконання 

системи завдань через чітку і логічну послідовність виконання завдань на 

уроках і під час самостійної роботи. В цілому варіант структури і змісту 

діяльності учнів в процесі виконання практичних і експериментальних 

завдань зображено на рис. 2.25. Покажемо, як такий підхід реалізований нами 

на прикладі вивчення електроємності. 

Програмами [283; 298; 301; 304] передбачено формування знань про 

сутність електроємності, електроємності плоского конденсатора, 

характеристики батареї конденсаторів, енергії електричного поля, енергії 

зарядженого конденсатора. Разом, передбачено формування вмінь 

розв’язувати задачі на розрахунок електроємності плоского конденсатора, 

визначення енергії електричного поля, виконувати розрахунки для батареї 

конденсаторів, розрізняти їх типи і читати характеристики. Разом 

програмами не передбачене виконання учнями експериментальних завдань, 

таких як експериментальних задач і фронтальних ЛР. Програмами фізичного 

практикуму пропонується постановка однієї роботи «Визначення 

електроємності конденсатора». 

Електроємність як і будь-яка фізична величина, потребує не лише 

сформованості уявлень про неї, а й формування практичних вмінь 

вимірювання і в перспективі сформованості знань практичного 

використання. Різносторонність характеристик електроємності та процесів і 

явищ, що її характеризують, складають комплекс задач і завдань, які мають 

охоплюватися практичними завданнями. Комфортність діяльності учня в 

процесі виконання завдань пов’язана з задоволеністю психологічного стану, 

зокрема, в плані наявності теоретичної, а також і практичної підготовки до 

сприймання інформації, до планування діяльності, до виконання дій, 

маніпуляцій тощо. 
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Рис. 2.25. Комплексний підхід до планування змісту і виконання експериментальних 

завдань з ЕД 

Останнє за дидактичними принципами має логічно пов’язуватись в 

часі. Відповідно важливо чітко і різносторонньо спланувати ОП: передбачити 

виконання оптимальної кількості завдань – розв’язування якісних і 

кількісних задач в певній послідовності, змістом яких охоплено достатній 

обсяг теоретично-практичного і політехнічного матеріалу з ЕД. 
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використання  (не відірване в часі з вивченням 

теоретичних основ) 
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Разом, передбачити розв’язання експериментальних задач з ЕД, зміст 

яких передбачає встановлення окремих залежностей між величинами 

електричного й магнітного полів, формування окремих дій (наприклад, 

специфічних вимірювань), маніпуляцій тощо. Потребує уваги і практична, 

профільна направленість змісту робіт фізичного практикуму.  

Запропонований нами варіант планування до вивчення електроємності 

охоплює виконання всього комплексу завдань: тестового типу в процесі 

вивчення матеріалу, розрахункових і експериментальних задач, виконання 

фронтальних ЛР і робіт фізичного практикуму. 

Варіант планування окрім викладення навчального матеріалу 

викладачем складають практичні і експериментальні завдання, які 

спрямовані на досконале формування знань з ЕМП, їх закріплення і 

застосування до розв’язування задач. Організація виконання завдань 

здійснюється в чіткій послідовності слідування етапів. Кожний етап містить 

завдання певного типу з вузько обмеженою метою виконання. Першими 

виконують тестові завдання початкового рівня, спрямовані на досконале 

формування одиниць знань: окремих понять, залежностей,  властивостей, 

характеристик, одиниць вимірювання. Для повноти охоплення сутності 

кожної одиниці знань кожен учень має виконати мінімум три завдання. Це 

можуть бути тестові запитання з вибором відповіді – запитання з однаковими 

варіантами запропонованих відповідей до кожного з них. За ними виконують 

завдання, які складають запитання щодо визначення однакової за сутністю 

відповіді, але відповідно різними шляхами до кожного запитання. 

Аналогічну мету переслідує виконання частини наступних завдань 

другого етапу, характерних перенесенням сформованих раніше ЗУН з 

розв’язування задач середньої складності, здебільшого на використання 

однієї формули, знову ж відповідно різної для кожного завдання. Кожний 

учень повинен розв’язати принаймні три задачі на визначення однієї 

величини з різних співвідношень (за різними формулами) та три задачі на 

визначення різних величин за однією формулою.  
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Учням повідомляють про подальші використання методів розв’язання 

задач, а тому вимагається виконання записів розв’язків у робочому зошиті. 

Аналогічним чином формують третій етап – виконання завдань 

достатнього рівня (на використання 2-3-х формул). 

Виконання експериментальних задач не повинне бути відірване в часі з 

вивченням теоретичних основ. Разом з тим, якщо результати виконання 

таких завдань слугують пропедевтикою для виконання інших задач, чи 

фронтальних ЛР, то така послідовність має бути чітко витриманою в 

плануванні. Це досить важливо і для забезпечення мотивації їх виконання, 

без чого комфортність не може бути достатньою.  

Варто вказати і на інші варіанти визначення місця окремих завдань, що 

складають зміст як експериментальних задач, так і ЛР. Виправдовують себе і 

варіанти виконання таких завдань в першій частині заняття фізичного 

практикуму, визначеного нами як ознайомлюючи-формуючого.  

Вивчення електроємності характерне і в плані забезпечення безпеки: 

варіант ЛР по визначенню заряду конденсатора пов’язаний з накопиченням 

порівняно великого електричного заряду в конденсаторі, ємність якого 

береться рівною або більше 1000 мкФ. За ергономічного підходу доцільно 

створення безпечних умов, що нами реалізовано в першу чергу шляхом 

категоричної відмови використання оголених клем і контактів провідників. 

Інший варіант – розробка і впровадження експериментальних полігонів, 

відповідно до норм і вимог ергономічних показників.  

Нижче наведені варіанти практичних і експериментальних завдань 

згідно етапів вивчення електроємності. 

1. Тестові запитання для формування поняття електроємності. 

Тестові запитання з однаковим варіантом відповіді: 

1. Як називається характеристика відокремленого провідника, що 

визначається відношенням його заряду до його потенціалу? 

2.  Яку фізичну величину вимірюють в фарадах? 
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3. Як називають коефіцієнт пропорційності між електричним зарядом 

відокремленого провідника і його потенціалом? 

Варіанти відповідей: 

А. Електроємність; Б. електропровідність; В. Опір. 

1. Як залежить ємність провідника від його агрегатного стану? 

2. Як залежить ємність провідника від його матеріалу ? 

3. Як залежить ємність провідника від форми і розмірів порожнини 

всередині провідника? 

Варіанти відповідей: 

А.  Ємність збільшується із збільшенням форми порожнини; Б. У 

мідних провідників ємність найбільша; В. Не залежить. 

1. Якій із наведених величин пропорційна ємність плоского 

конденсатора? 

2. За збільшення якої величини ємність плоского конденсатора 

збільшується? 

3. Яка величина відсутня у формулі  =
   

 
 ? 

Варіанти відповідей: 

А. відстань між пластинами конденсатора; Б. робоча площа пластин; 

В. ємність конденсатора. 

Тестові запитання з вибором вірної відповіді з однакового їх переліку.  

1. Виберіть правильну формулу для обчислення ємності плоского 

конденсатора. 

2. Виберіть правильну формулу для обчислення ємності двох 

конденсаторів, з’єднаних послідовно. 

3.  Виберіть правильну формулу для обчислення ємності двох 

конденсаторів, з’єднаних паралельно. 

Варіанти відповідей: 

А.   =
    

     
;    Б.   =     2;    В.   =

   

 
 . 
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1. За якою формулою визначають енергію електричного поля 

конденсатора за відомих значень його заряду і прикладеної напруги? 

2. За якою формулою визначають енергію електричного поля 

конденсатора за відомих значень його ємності і прикладеної напруги? 

3. За якою формулою визначають енергію електричного поля 

конденсатора за відомих значень його заряду і ємності? 

Варіанти відповідей: 

А.   =
 

2
  ;    Б.   =

 

2
  2;    В.   =

  

2 
 . 

1. Вкажіть на неправильний вираз для обчислення енергії електричного 

поля зарядженого конденсатора. 

2.  Вкажіть на правильний вираз для обчислення енергії електричного 

поля зарядженого конденсатора. 

3. За яким виразом можна обчислити об’ємну густину енергії 

однорідного електричного поля? 

Варіанти відповідей: 

А. 
    

 
  ;     Б. 

   

2
    В.  

    
 

2
  

2. Завдання для формування окремих вмінь розв’язування задач 

(середній рівень). 

1. Конденсатор ємністю 500 пФ підключено до мережі постійної 

напруги 100 В. Визначити модуль заряду кожної обкладки конденсатора. 

2. Енергія електричного поля зарядженого конденсатора, підключено 

до мережі постійної напруги 100 В, дорівнює  2,5 мкДж.  Визначити модуль 

заряду кожної обкладки конденсатора. 

3. Енергія електричного поля конденсатора, 2,5 мкДж, ємність 

конденсатора 500 пФ. Визначити модуль заряду кожної обкладки 

конденсатора. 

Варіанти відповідей 

А.  5 мкКл;     Б.   50 нКл;     В.  500 нКл. 
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1. Конденсатор якої ємності необхідно підключити послідовно до 

конденсатора ємністю 800 пФ, щоб ємність батареї стала рівною 160 пФ? 

2. Конденсатор якої ємності необхідно підключити паралельно до 

конденсатора ємністю 800 пФ, щоб ємність батареї стала рівною 900 пФ? 

3. Ємність батареї двох послідовно з’єднаних конденсаторів 50 пФ. 

Один з конденсаторів батареї має ємність 100 пФ. Яка ємність другого 

конденсатора?  

Варіанти відповідей 

А.  200 пФ;    Б.  150 пФ;     В. 100 пФ.   

1. Як зміниться ємність конденсатора, якщо відстань між пластинами 

зменшити в 10 разів? 

2. Як зміниться ємність конденсатора, якщо діелектрична проникність 

конденсатора зменшити в 2 рази, а відстань між пластинами збільшити в 5 разів? 

3. Як зміниться ємність конденсатора, якщо відстань між пластинами 

зменшити в 10 разів, а робочу площу пластин збільшити в 10 разів? 

Варіанти відповідей 

А. Зменшиться в 10 разів;  Б. Збільшиться в 10 разів;  В. Збільшиться в 

100 разів. 

3. Завдання для формування окремих вмінь розв’язування задач 

(достатній рівень) 

1. Напруга на пластинах плоского конденсатора, заповненого 

парафіном, дорівнює 100 В. Робоча площа пластин 50 см
2
, відстань між 

пластинами 1 мм. Знайдіть заряд конденсатора.  

2. В конденсаторі ємністю 20 пФ напруженість поля 320 В/см, відстань 

між пластинами 5 мм. Знайдіть заряд конденсатора. 

3. В заповненому слюдою зарядженому конденсаторі з робочою 

площею пластин 10
-3

 м
2
 і відстанню між пластинами 3,5 мм енергія 

електричного поля 8,85 мкДж. Знайдіть заряд конденсатора. 

Варіанти відповідей 

А. 8,85 нКл;   Б. 3,2 нКл;    В. 17,7 нКл. 
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1. Конденсатор зарядили до напруги 200 В. Потім до нього приєднали 

паралельно незаряджений конденсатор ємністю 5 мкФ. При цьому напруга на 

конденсаторах стала рівню 50 В. Визначити ємність конденсатора. 

2. Конденсатор складається з трьох металевих пластин площею 4 см
2
 

кожна, розділених шарами слюди товщиною 0,2 мм. Крайні пластини 

з’єднані між собою. Визначити ємність такого конденсатора. 

3. При збільшенні вдвічі відстані між пластинами плоского 

конденсатора, приєднаного до джерела з напругою 1000 В, було виконано 

роботу 15 Дж. Визначити початкову ємність конденсатора. 

Варіанти відповідей 

А.  60 мкФ.   Б.  250 пФ;    В. 15 мкФ. 

ІІ. Експериментальні задачі 

1. Визначення сталої гальванометра за розряджанням на нього 

заряджених конденсаторів. 

2. Вимірювання мультиметром електроємності конденсаторів при 

послідовному і паралельному їх з’єднання в батареї. 

ІІІ. Фронтальні ЛР. 

1. Вимірювання електроємності конденсатора за допомогою 

гальванометра (мультиметра). 

2. Визначення залежності часу розряджання конденсатора від його 

ємності. 

Додатково варіанти експериментальних задач представлені у посібнику 

[225, c. 46 – 47]. 

При розв’язуванні задач з ЕД ми виокремили аналітичний та 

синтетичний методи. У нашому дослідженні аналітичний метод полягає в 

розчленуванні складної задачі на ряд простих – проведення аналізу. При 

цьому розв’язування починається з пошуку закономірності, яка дає 

безпосередню відповідь на питання поставленні в задачі. Остаточна 

розрахункова форма виходить шляхом синтезу ряду закономірностей.  
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При розв’язуванні задачі з ЕД синтетичним методом ми пропонуємо 

рішення починати не з шуканої величини, а з величин, які можуть бути 

знайдені безпосередньо з умови задачі. Розв’язування розгортається 

поступово, поки в останню формулу не увійде шукана величина. При такому 

підході розв’язування задачі знову ж таки треба починати з аналізу 

електродинамічного явища.  

Отже, необхідно формувати в учнів наступні вміння для розв’язування 

задач з ЕД:  

1. Проводити аналіз умови задачі, робити короткий запис, малюнки, схеми.  

2. Виявляти структуру процесу розв’язання задачі. Навчити обирати 

раціональні способи розв’язання задачі, виконувати наближені обчислення, 

переводити одиниці величин, застосувати різні способи перевірки та 

проводити аналіз результатів.  

3. Навчити загальної структури розв’язування класу задач за певною 

темою або на застосування конкретних фізичних законів.  

Розуміння сутності задачі визначається не лише розкриттям її змісту, а 

й структурою. При розв’язування електродинамічних задач, учні мають 

пройти такі етапи: 

1. Аналіз зазначеної проблеми або опис ЕМ явища, побудова фізичної 

моделі задачі. 

2. Пошук математичної моделі розв’язку проаналізованої умови. 

3. Проведення самого розв’язку.  

4. Аналіз достовірності одержаних результатів. 

Не існує універсального способу розв’язування задач з ЕД. Проте, в 

посібнику [225, c. 25–26] ми помістили способи розв’язування, запропоновані 

різними авторами [38; 474].  

Отже, на прикладі задач з ЕД для учнів ЗПТО ми встановили, що 

професійно-орієнтовані задачі є важливою складовою частиною процесу 

навчання фізики у фахових дисциплінах.  
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В ході дослідження ми впевнилися, що розв’язування задач з ЕД у 

процесі навчання фізики та фахових дисциплін в ЗПТО:  

1. Сприяє більш виразному формуванню понять ЕД, див. п. 2.1, більш 

різнобічному і глибокому розумінню, міцному освоєнню змісту навчання. 

Через відповідний підбір матеріалу фізичних задач можна знайомити учнів з 

новим матеріалом, розширюючи сферу їх електротехнічних знань, 

підготувати учнів до засвоєння подальших частин досліджуваного курсу. У 

цьому полягає пізнавальне значення розв’язування задач [38].  

2. Створює і зміцнює навички й уміння в застосуванні законів ЕД для 

пояснення явищ природи і для розв’язання практичних професійних питань. 

Таким чином, реалізується єдність теорії і практики.  

3. Допомагає наповнити фізичні формули конкретним змістом, дати 

учням навик у виборі формул і в користуванні ними.  

4. Закріплює знання і застосування найменувань фізичних величин 

ЕМП у різних системах, формує навички роботи з таблицями постійних 

величин. 

5. Є одним з дієвих способів встановлення міжпредметних зв’язків, 

загальноосвітнього курсу фізики і фахових предметів.  

6. Дозволяє здійснити повторення пройденого матеріалу, організувати 

контроль знань.  

Результати проведеного дослідження ми поширили на навчання 

дисципліни «Медична та біологічна фізика» напряму підготовки 1201 

«Медицина» й оформили у вигляді методичних вказівок для студентів [230; 391]. 

 

2.3. Формування експериментальних компетентностей в ресурсно-

орієнтованому освітньому середовищі 

Важливим компонентом навчання фізики є формування 

експериментальних компетентностей. На основі аналізу науково-методичної 

літератури [62; 63; 98; 99; 129; 244; 254; 255; 292], ми визначили, що 

експериментальні компетентності формуються під час виконання: 
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 експериментальних задач (п. 2.2); 

 фронтальних та індивідуальних ЛР; 

  робіт фізичного практикуму; 

 виробничого навчання, клінічної практики. 

Формування експериментальних компетентностей має бути 

необхідною частиною заняття при вивченні конкретних питань фізики у 

фахових дисциплінах. Наприклад, вирішуючи експериментальні завдання з 

ЕМ явищ, суб’єкти навчання ЗПТО вдосконалюють свої вміння і навички, 

вчаться застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення конкретних 

електрорадіотехнічних завдань. Як результат, навчальний фізичний 

експеримент забезпечує формування в учнів необхідних практичних вмінь, 

дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної 

діяльності. Завдяки цьому вони стають спроможними у межах набутих знань 

розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту, який у 

професійно-технічному навчанні розв’язує ряд завдань, в тому числі 

професійного спрямування [254]. 

У формуванні вмінь і навичок практичної діяльності вагоме місце 

належить самостійній роботі [477], яка базується на принципі вільного 

вибору. Створення умов для здійснення самостійного вибору завдань 

забезпечується їх варіативністю, що має забезпечити кожного індивіда 

працювати відповідно до своїх здібностей, разом вагомо сприяючи розвитку їх 

творчого мислення [473].  

Одним із варіантів самостійного виконання експериментальних завдань 

є проведення домашніх дослідів та спостережень. Перевагою є 

необмеженість у часі. Наприклад, при вивченні теми «Електромагнітні 

коливання та хвилі» учням ЗПТО можна запропонувати наступне завдання: 

«Вивчення властивостей ЕМХ у домашніх умовах». Виконуючи це завдання, 

учні експериментують з мобільними телефонами, радіотелефонами, 

лазерною указкою, побутовими електроприладами та різними екранами – з 

металу, оргскла, паперу тощо. В результаті учні роблять висновок, що ЕМХ 
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можуть відбиватися, поглинатися, заломлюватися, а їх проникна здатність 

залежить від частоти. 

Для підвищення якості знань учнів пропонуємо також використовувати 

експериментальні задачі. Наприклад [98]:  

1. Розробити і виготовити прилад, який подібно до електроскопа, дозволяв би 

визначити наелектризованість тіл.  

2. Доведіть, що за допомогою ебонітової палички та шерстяного лоскутика, 

можна одержати різні види зарядів.  

3. Запропонуйте спосіб, як зарядити електроскоп позитивним зарядом, якщо 

маємо лише ебонітову паличку.  

4. Дослід: як і чому поводять себе листочки султанчика при піднесені до 

нього наелектризованого тіла.  

5. Запропонуйте способи виявлення: заряджене тіло чи ні.  

6. Виготовте переносний блискавковідвід.  

7. Накресліть схему, яка дозволяла б дзвонити з одного місця в три різні 

квартири при використані мінімальної кількості провідників.  

8. Запропонуйте схему проводки, яка дозволяла б у пасажирському вагоні 

будь-якому з двох пасажирів, що лежать на протилежних полках, вмикати 

або вимикати одну спільну лампу.  

9. Накресліть схему охоронної сигналізації, щоб при відкриванні дверей 

дзвенів дзвінок і блимала лампа.  

10. Запропонуйте схему вмикання сигнальної лампи, яка б засвічувалась при 

проходженні трамвая через небезпечну для пішоходів ділянку дороги і 

гаснула після цього.  

11. Запропонуйте способи визначення наявності струму в провіднику.  

12. Виготовте модель лінії електропередач. 

В процесі добору і розробки експериментальних завдань з ЕД для учнів 

ЗПТО слід враховувати фактор творчої самостійності й можливість вільного 

вибору учнем зручного для нього варіанту. Рівень творчості учня 

визначається ступенем самостійності: чим він вищий, тим краще він реалізує 
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свій творчий та професійний потенціал, і тим більше можливостей для 

розвитку його мислення та становлення як фахівця.  

Вищим ступенем є виконання дослідницьких ЛР, коли для учня 

визначається лише мета завдання.  

Д. Богоявленська учнівську творчість визначає як «…здібності до 

ситуативно нестимульованої пізнавальної діяльності, або здібності до 

пізнавальної самодіяльності» [33, с. 67].  

За С. Анофріковою [5] будь-яка людська діяльність визначається 

наступними структурними елементами: метою, предметом, знаряддям, 

програмою та кінцевим результатом.  

Основними етапами до виконання учнями експериментального 

завдання є: формулювання мети, вибір предмету дослідження, відбір 

обладнання, складання алгоритму діяльності, виконання експерименту, 

оцінка одержаних результатів. 

Для створення умов якісної організації постановки різнорівневих 

завдань має бути розвинена матеріально-технічна складова. Наявність 

матеріального забезпечення має задовольняти і сприяти вирішенню таких 

завдань [237; 238]: вибір виконання завдання ЛР з різним обладнанням; вибір 

виконання завдання ЛР іншим способом; виконання завдання різними 

способами, порівняння їх ефективності; оцінка якості і ефективності 

використання того чи іншого обладнання; дослідження залежності між 

величинами; визначення і аналіз інших умов для виконання завдання. 

На основі визначених наскрізних та фахових понять, теорій, принципів 

ЕД, див. п. 2.1 ми пропонуємо вдосконалити навчальне середовище з 

вивчення ЕД для професій «Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури», «Електромонтер станційного устаткування 

телефонного зв’язку», «Кабельник-спаювальник», «Оператор поштового 

зв’язку», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв» ЗПТО впровадженням нових та вдосконаленням 

наявних ЛР (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4. 

Лабораторні роботи з електродинаміки у спецпредметах 

Професія Предмет Назва практичної або лабораторної роботи 
Р
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Е
л
ек

тр
о
те

х
н

ік
а Л.р.1. Дослідження кіл з послідовним, паралельним та 

змішаним з’єднанням. 

Л.р.2. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні 

активного, індуктивного та ємнісного опорів. Отримання 

резонансу напруг. 

Л.р.3. Паралельне з’єднання індуктивного та ємнісного 

опорів. Отримання резонансу струмів. 
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П.р.1. Основні написи 

П.р.2. Виконання нескладної функціональної схеми. 

П.р.3. Виконання схеми електричної принципової 

(нескладної). 

П.р.4. Виконання переліку елементів до схеми електричної 

принципової. 
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Л.п.р.1. Дослідження напівпровідникового діода. 

Л.п.р.2. Дослідження тиристора. 

Л.п.р.3. Дослідження транзистора. 

Л.п.р.4. Дослідження коливальних контурів. 

Л.п.р.5. Дослідження частотних фільтрів. 

Л.п.р.6. Дослідження попередніх підсилювачів звукових 

частотот. 

Л.п.р.7. Дослідження кінцевих підсилювачів звукових 

частотот. 

Л.п.р.8. Дослідження схем випрямлячів. 

Л.п.р.9. Дослідження електронного стабілізатора напруги. 

Л.п.р.10. Дослідження RC-генератора. 

Л.п.р.11. Дослідження мультивібратора. 

Л.п.р.12. Дослідження тригера. 

Л.п.р.13. Дослідження амплітудного детектора. 

Л.п.р.14. Дослідження частотного детектора. 

Л.п.р.15. Визначення параметрів антени. 

Л.п.р.16. Вивчення параметрів кінескопа. 

Л.п.р.17. Дослідження каналу зображення телевізора. 

Л.п.р.18. Дослідження розгорткових пристроїв телевізора. 

Л.п.р.19. Дослідження каналу синхронізації телевізора. 
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Л.п.р. 1. Вивчення провідникових виробів. 

Л.п.р. 2. Вивчення властивостей діелектричних матеріалів. 
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Продовження табл. 2.4. 

Професія Предмет Назва практичної або лабораторної роботи 
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Л.п.р. 1. Розшифровування скорочених і кодових позначень 

резисторів. 

Л.п.р. 2. Розшифровування скорочених і кодових позначень 

конденсаторів. 

Л.п.р. 3. Розшифровування скорочених і кодових позначень 

котушок індуктивності, дроселів і трансформаторів. 

Л.п.р. 4. Розшифровування скорочених і кодових позначень 

комутаційних виробів. 

Л.п.р. 5. Розшифровування скорочених і кодових позначень 

мікрофонів і динамічних головок. 

Л.п.р. 7. Маркування напівпровідникових приладів. Робота з 

довідковою літературою. 

Л.п.р. 8. Вивчення параметрів електричних джерел живлення. 

Л.п.р. 9. Вивчення параметрів підсилювача. 

Л.п.р. 10. Вивчення параметрів електро-програвальних 

пристроїв. 

Л.п.р. 11. Вивчення параметрів аудіомагнітофона. 

Л.п.р. 12. Вивчення параметрів радіоприймача. 
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Л.п.р. 1. Вимірювання параметрів електронних сигналів за 

допомогою електронного осцилографа. 

Л.п.р. 2. Вимірювання параметрів електронних сигналів за 

допомогою електронного вимірювального пристрою. 
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Л.п.р. 1. Складання алгоритмів управління автоматизованим 

обладнанням. 

Л.п.р. 2. Складання схем з використанням логічних елементів. 

Л.п.р. 3. Складання алгоритмів управління автоматизованим 

виробництвом. 

Л.п.р. 5. Зображення простих електричних схем у середовищі 

графічного редактора. 

Л.п.р. 7. Складання електричних та електронних схем у 

середовищі 

текстового редактора. Використання написів. 

Л.п.р. 8. Ознайомлення з можливостями однієї із 

спеціалізованих програм. 

Л.п.р. 9. Використання спеціалізованої програми для 

проектування принципових електричних схем електронних 

пристроїв. 

Л.п.р. 10. Проектування і перевірка принципової електричної 

схеми електронного пристрою (за вибором учня). 
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Л.п.р. 1. Дослідження режимів роботи транзисторів. 

Л.п.р. 2. Дослідження роботи імпульсних генераторів. 

Л.п.р. 3. Дослідження роботи тригерів і мультивібраторів. 
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Продовження табл. 2.4. 

Професія Предмет Назва практичної або лабораторної роботи 
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 Л.п.р. 1. Дослідження кіл постійного струму. 

Л.п.р. 2. Дослідження індуктивності котушок. 

Л.п.р. 3. Дослідження кіл постійного струму. 

Л.п.р. 4. Дослідження напівпровідникових приладів. 

Л.п.р. 5. Дослідження оптоелектронних приладів. 

Л.п.р. 6. Дослідження інтегральних мікросхем. 
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Л.п.р. 1. Дослідження кіл з послідовним, паралельним та 

змішаним з`єднанням 
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Л.п.р. 1. Закони Ома та Кірхгофа в комплексній формі. 

Послідовне та паралельне увімкнення елементів R, L, C. 

2. Л.п.р. 2. Комплекснi вхiднi та передатнi функцiї кола. АЧХ, 

ФЧХ. 

3. Л.п.р. 3. Розрахунок сталої часу в R, C i R, L колах. 

4. Л.п.р. 4. Розрахунок перехідних процесів у розгалужених R, 

C i R, L колах при дії джерела постійної ЕРС. 

Л.п.р. 5. Застосування перетворення Лапласа до аналiзу 

лiнiйних кiл. 

 

Варіанти вдосконалення лабораторного практикуму для студентів 

медичних ЗВО з дисципліни «Медична та біологічна фізика» запропоновані у 

роботах [229; 371; 389; 390; 392; 393; 394; 395; 396; 493–496]. 

Виходячи з умов організації і виконання ЛР «Визначення індукції 

магнітного поля постійного магніту» і основних тенденцій розвитку 

експерименту, розглянемо два варіанти експериментальної установки 

запропонованої в роботах В. П. Вовкотруба та Н. В. Подопригори [61].  

Для створення потрібної області однорідного магнітного поля 

використовуються керамічні магніти від меблевих магнітних тримачів. 

Розміри одного такого магніту 23105 мм.  

Експериментально визначено [61], що таких магнітів потрібно шість: 

по три для кожного полюсу. Для закріплення магнітів з металевої жерсті 

вирізається деталь, зображена на рис. 2.26.  
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Кожні три магніти, суміщених однаковими полюсами, кладуться на 

вказані місця 1 деталі, і закріплюються шляхом огинання навколо їхніх країв 

частин 2, шляхом згинання вздовж пунктирних ліній. Зрозуміло, що поверхні 

зібраних полюсів мають бути протилежними: один північним, а інший 

південним. 

 

Рис. 2.26. Схематичне зображення деталі для закріплення магнітів 

Тепер деталі надають П-подібної форми шляхом згинання вздовж 

пунктирних ліній 4 під кутом 90
0
. При цьому відстань між полюсами 

дорівнюватиме 15 мм. В частинах 5 виконують отвори діаметром до 1 мм, 

після чого відгинають в протилежну сторону. За потреби до них прив’язують 

кінці ниток. А в частині 6 деталі виконують отвір діаметром 4-6 мм для 

закріплення кінця короткого стержня, за допомогою якого така модель 

підковоподібного магніту кріпиться в муфті 

штативу. Загальний вигляд зібраного 

підковоподібного магніту зображено на 

рис. 2.27. За іншого варіанту зібраний магніт 

підвішують до нижнього кінця жорсткого 

стержня, який підвішений і легко обертається 

на горизонтальній вісі. До верхнього кінця 

стержня прикріплена стрілка, а вище – 

нерухома шкала. 

Рис. 2.27. Загальний вигляд 

зібраного підковоподібного 

магніту 
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Якісних технічних терезів в більшості ЗО практично не лишилось, 

останні ж зразки характерні низькою якістю виготовлення і точністю 

вимірювання. Пошуки заміни були спрямовані на вибір динамометра з 

потрібною чутливістю. За певних умов перебігу роботи таким виявився 

динамометр ДПН з певними доробками, які не впливають на умови 

використання динамометра за прямим призначенням.  

Разом досить важливими є конструктивно 

забезпечена можливість переміщення покажчика 

динамометра в нульове положення після 

підвішування рамки та одночасне обертання 

стрілки з підвішеною рамкою навколо 

вертикальної вісі. Загальний вигляд установки 

без електричних приладів зображено на рис. 2.28. 

Особливої ретельності потребує 

виготовлення рамки з пристосуванням для 

зручного і швидкого підвішування до гачка 

динамометром та приєднанням кінців до 

електричного кола. Враховуючи оптимальну 

потужність лабораторних джерел 

електроживлення нами збільшено кількість витків рамки до 50. Розміри 

активної і протилежної сторін рамки 20 мм, а двох інших по 30 мм. Дані про 

кількість витків і розміри активної сторони викладач вказує в інструкції до 

роботи. 

Для надійного і порівняно жорсткого закріплення рамки 3 на гачку 

динамометра до її верхньої сторони приклеєні дві смужки тонкого, але 

цупкого картону (електрокартону), між якими прокладено тонку шайбу 

товщиною 0,5 мм, вирізану з пластикового стержня від кулькової ручки 

діаметром 3 мм. Пропущений між смужками картону і зачеплений за шайбу 

гачок динамометра обмежує обертання рамки навколо вертикальної вісі.  

Рис. 2.28. Загальний 

вигляд установки без 

електричних приладів 
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Кожному виводу 2 рамки надають спіралеподібної форми і кінець 

припаюють до металевої контактної шайби разом з кінцем з’єднувального 

провідника 5. При складанні установки шайби прикладають до бічних сторін 

динамометра ДПН 4 напроти заздалегідь виконаних отворів з нарізаною 

різьбою, і закріплюють короткими гвинтами 6. 

З метою запобігання пошкодження і деформації рамки і особливо 

підвідних її дротяних кінців, її корисно опустити в легкий прозорий 

пластиковий корпус 7, розмірами 10х30х30 мм.  

У виступах бічних стінок корпусу, які мають ширину 10 мм і 

виступають над верхніми краями передньої і задньої стінок, виконують 

отвори. Їх суміщають з отворами на корпусі динамометра і закріплюють 

разом з контактними шайбами.  

Модель магніту закріплюють так, щоб пластиковий корпус з рамкою 

був розташований між полюсами. 

Рамку приєднують до лабораторного джерела живлення через вимикач, 

реостат і амперметр. При вмиканні реостат має бути повністю введеним. 

Збільшуючи силу струму в рамці з допомогою реостата, відмічають 

відповідні значення сили за показаннями динамометра. Варто відмітити, що 

за сили струму 1 А і більше рамка нагрівається, тому тримати ввімкненим 

коло за таких умов бажано не довше кількох хвилин. На якість одержаних 

результатів мають вплив форма і положення спіралеподібних кінців рамки. 

Тому збирання і налаштування установки доцільніше виконувати до заняття 

викладачем (лаборантом). Такий варіант установки дозволяє значно зручніше 

виконати завдання, визначене інструкцією, наведеною в науковій роботі 

Н. В. Подопигори та В. П. Вовкотруба [61]. 

При розбиранні установки в першу чергу знімають зі штатива модель 

підковоподібного магніту. Потім від’єднують з’єднувальні провідники рамки 

від електричного кола і відчіплюють гачок динамометра від рамки.  

Останніми викручують гвинти з корпусу динамометра і рамку в 

пластиковому корпусі разом з провідниками кладуть і зберігають в 
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спеціально виготовленій картонній коробці. Подальші пошуки зручностей і 

підвищення якості виконання роботи зводились до розв’язання таких 

проблем:  

– розширення меж параметрів перебігу процесу;  

– ліквідації впливу сил пружності при деформації підвідних 

провідників до рамки в процесі її зміщення в магнітному полі на положення 

рамки і результати вимірювання сили;  

– удосконалення методу вимірювання сили; створення умов для 

перевірки залежності сили від положення рамки в магнітному полі (від sin  

між напрямками струму і магнітного поля). 

Практично названі проблеми вдалось розв’язати, шляхом відмови від 

переміщення рамки відносно стаціонарно закріпленого постійного магніту. 

Відповідно рамка закріплюється стаціонарно, чим повністю ліквідовується 

вплив пружних сил підвідних провідників. Разом з тим забезпечується 

можливість переміщення відносно рамки постійного магніту. Для цього він 

підвішується на чотирьох паралельних вертикальних нитяних підвісах до 

закріпленої горизонтально пластинки біля верхнього кінця штативу. В 

пластинці виконано отвори діаметром 1 мм в вершинах прямокутника, 

розміри якого відповідають розмірам полюса магніту – 2330 мм. Також на 

пластинці закріплений короткий стержень для закріплення деталі в муфті 

штативу. Загальний вигляд установки без електричних приладів зображено 

на рис. 2.29. 

До комплекту установки додаються ще дві рамки з довжинами 

активних сторін 1,5 см і 1 см. Кожна рамка стороною, протилежною до 

активної, наклеюється на фольговану склотекстолітову смужку 1 розмірами 

2030 мм.  

Кінці обмоток рамок і кінці підвідних провідників припаюють до 

окремих ділянок фольгованого покриття. До протилежної сторони смужки 

кріпиться металева пластинка 2 з прорізом 3 шириною 4 мм і довжиною 
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15 мм. Також на пластинці 2 напроти середини 

сторони рамки припаюють шматок дротини 4, 

який слугуватиме покажчиком кута повороту 

рамки. 

Біля кінця іншої металевої пластинки 5 

виконують отвір діаметром 4 мм. В нього 

вставляють болт 6 з різьбою М 4 і з протилежної 

сторони накручують гайку-баранець. До 

протилежного кінця пластинки 5 кріпиться 

короткий стержень 7 для кріпленні в муфті 

штативу, а вздовж верхньої сторони пластинки 

закріплюють невеликий транспортир 8.  

При збиранні установки експериментатор бере рамку за вільний кінець 

пластинки 2 і заводить її прорізом 3 між головкою болта 6 і пластикою 5.  

Встановивши рамку в потрібному положенні, затягують гайку-

баранець. При цьому стрілка 4 вказуватиме на кут між активною стороною 

рамки і вертикально напрямленим магнітним полем. 

Підбір чи виготовлення динамометра – процес досить трудомісткий. 

Ми відмовились від такого способу і проблему розв’язали шляхом 

виготовлення шкали, яку проградуйовано в одиницях сили [68].  

Таку шкалу кріплять нижче моделі підковоподібного магніту так, щоб 

за вимкненого кола стрілка вказувала на нуль шкали.  

В якості стрілки береться шматок дротини і припаюється до корпусу 

магніту.  

Градуювання шкали здійснюють за конкретно вибраних довжин 

підвісів магніту і стрілки. Для цього використовують динамометр ДПН, чи 

якийсь інший відповідної чутливості.  

На зворотній стороні шкали варто записати значення відповідної 

довжини від точки підвісу магніту до шкали. За визначеної довжини також 

Рис. 2.29. Загальний вигляд 

установки без електричних 

приладів 
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зручно до магніту прикріпити шкалу, а стрілку закріпити на підставці і 

встановлювати в потрібному положенні. 

Така установка дозволяє виконувати вимірювання сили при зміщенні 

магніту як вліво, так і вправо і за сталості інших величин (сили струму, 

кількості витків і кута  ) знаходити середнє значення сили для протікання 

струму в протилежних напрямках.  

Разом з тим забезпечено можливість легко і зручно змінювати значення 

не лише сили струму, а й довжини провідника шляхом зміни рамки та кута 

між напрямками струму і вектором магнітної індукції. За варіанту 

підвішування магніту на жорсткому стержні градуювання значень сили 

наносять на шкалі біля верхнього кінця стрілки. Наведемо варіант інструкції 

до роботи практикуму з використанням запропонованої установки. 

Лабораторна робота: Визначення індукції магнітного поля 

постійного магніту. 

Обладнання: 1. Установка для визначення індукції магнітного поля 

постійного магніту (комплект). 2. Джерело електроживлення (ИЭПП-1, або 

ВУ-4 чи ЛИП-90). 3. Амперметр лабораторний. 4. Ключ. 5. Реостат 

лабораторний. 6. Провідники. 

Зміст і методи виконання роботи 

На прямий провідник довжиною , по якому проходить струм I, у 

однорідному магнітному полі індукцією  діє сила Ампера F, модуль якої 

дорівнює . 

Звідси магнітну індукцію визначають за формулою: , а якщо 

 складають n провідників довжиною  кожний, то формула набуває 

вигляду: 

. 

В експериментальній установці на рис. 2.30, використовують різні 

рамки, на яких вказано кількість витків n і довжину сторони активної 

частини . Для зміни рамки і її розташування в потрібному положенні між 
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полюсами постійного магніту послаблюють кріплення шляхом відкручування 

гайки болта 3, заведенням на болт вирізу 6 пластинки 2 з подальшою 

фіксацією шляхом закручування гайки. 

За положенням стрілки 4 

визначають значення кута   між 

напрямками магнітного поля і струму. 

При цьому між полюсами магніту будуть 

три сторони рамки. Сили ампера, які 

діють на дві паралельні сторони, 

спрямовані протилежно і зрівноважують 

одна одну. Сила Ампера, що діє на третю 

сторону, рівна за величиною силі, що діє 

на постійний магніт, зміщуючи його 

відносно рамки і визначається за 

показаннями динамометра, розташованого біля нижнього краю магніту. 

Рамку включають послідовно в електричне коло з іншими приладами: 

джерелом постійного струму, ключем, реостатом і амперметром. 

Послідовність виконання роботи 

1. Підготуйте таблицю для записування результатів: 

№ досліду n l, м І, А F, Н  В, Тл 

       

2. Зберіть електричне коло, з’єднавши послідовно джерело постійного 

струму, ключ, реостат, амперметр і рамку, встановлену на установці. 

3. Введіть повністю реостат. 

4. Замкніть коло і з допомогою реостата встановіть силу струму 0,5 А. 

Дані, вказані на рамці та значення показань кута , сили струму і сили 

Ампера запишіть в таблицю. 

5. Розімкніть коло, поміняйте полярність ввімкнення в коло рамки і 

замкнувши знову коло, виконайте і запишіть попередні вимірювання. 





Рис. 2.30. Експериментальна 

установка 
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6. Повторіть дії і вимірювання згідно пунктів 4 і 5 ще 2 рази, 

збільшуючи кожного разу силу струму на 0,2–0,3 А, не перевищуючи 

значення 1,5 А. 

7. Повторіть дії і вимірювання за сили струму 1 А для двох інших 

рамок. 

8. Повторіть дії і вимірювання за сили струму 1 А і рамкою з  м, 

встановлюючи її під кутами 15
0
, 30

0
, 45

0
 і 60

0
. 

9. За даними кожної строчки таблиці виконайте розрахунки індукції 

магнітного поля. Знайдіть середнє значення, абсолютну і відносну похибки. 

Контрольні запитання 

1. Чому довжина активної сторони рамок менша довжини полюсів 

магніту? 

2. Як вплине на значення сили Ампера зміна положення активної 

сторони рамки між полюсами магніту шляхом повороту її навколо 

вертикальної вісі? 

3. Якими способами, окрім перемикання виводів рамки, можна змінити 

напрямок дії сили Ампера? Чи пов’язано це з потребою зміни полярності 

вмикання амперметра? 

4. Як пояснити рівність значень сил, що діють на рамку і на магніт? 

5. Яким умовам мають задовольняти полюси електромагніту для 

забезпечення однорідності магнітного поля між ними? 

Проектуючи зміст і методи виконання ЛР для вивчення змінного 

струму, нами запропоноване широке використання мультиметрів, а також 

набірних полів типу «Школяр». До завдань ЛР «Вимірювання опору 

конденсатора в колі змінного струму» першочерговими запропоновано 

вимірювання мультиметром ємності двох конденсаторів: кожного окремо та 

з’єднаних послідовно і паралельно, а вже потім – їх опору в колі змінного 

струму. Згодом порівнюють результати, визначені за експериментом і 

розраховані за формулою. 

01,0l
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До ЛР «Вимірювання індуктивності котушки в колі змінного струму» 

окрім першочергового прямого вимірювання мультиметром індуктивності 

запропоновано ще й вимірювання активного опору кожної з двох котушок 

окремо та з’єднаних послідовно і паралельно.  

За відсутності необхідної кількості мультиметрів для вимірювання 

індуктивності радимо заздалегідь виконати такі вимірювання і виправити не 

правильні позначення на відповідних модулях лабораторних установок. За 

результатами вимірювань і розрахунків роблять висновки, в яких 

характеризують причини розбіжностей між значеннями одних і тих величин, 

одержаних різними способами. 

Після виконання розглянутих робіт в запропонованому нами варіанті 

відпадає необхідність у постановці ЛР «Дослідження електричних схем з 

індуктивним, ємнісним та активним елементами і визначення параметрів цих 

елементів». За виконання прямих вимірювань мультиметрами активного 

опору, ємності та індуктивності розвантажується завдання ЛР «Вивчення 

закону Ома для кола змінного струму», які розглянуті нами у проекті уроку 

[227]. Її завдання обмежується визначенням повного опору кола за 

результатами прямих вимірювань індуктивності, ємності та активного опору, 

а також за напругою і силою струму.  

Вагоме значення відіграють прямі вимірювання в процесі виконання 

завдань прикладного спрямування, наприклад, розрахунку і складання реле 

часу [254], дослідження роботи індуктивного датчика тощо. 

Доукомплектування лабораторних набірних полів комплектами 

мультиметрів для вимірювання кожної фізичної величини забезпечить 

виконання більшості завдань фронтально. Разом забезпечується посилення 

практичної спрямованості і професійної зорієнтованості змісту робіт 

фізичного практикуму, як це здійснено в наведених нижче прикладах. 

Лабораторна робота: 

Складання і випробування генератора прямокутних імпульсів. 
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Обладнання: 1. Модуль з логічними елементами «І» (мікросхема 

К155ЛА3). 2. Лабораторний модуль батареї конденсаторів. 3. Змінний 

резистор на панельці. 4. Джерело живлення зі стабілізованою напругою. 5. 

Провідники і шнури. 6. Мультиметр для вимірювання активного опору, 

частоти і ємності ХВ-686.  

Теоретичні відомості 

Наявність мультиметра для вимірювання частоти ЕМ коливань в колі 

(наприклад, ХВ-868) розширює зміст роботи практикуму «Складання і 

випробування генератора прямокутних імпульсів». Якщо в батарею 

конденсаторів вмістити конденсатори ємностей 1, 2, 5, 50, 100 і 500 мкФ, то 

таким чином забезпечується генерування широкого діапазону ЕМ коливань. 

Спалах світлодіода на виході генератора дозволяє візуально переконатись у 

функціонуванні мультивібратора на частотах в кілька герц. Значно вищі 

звукові частоти теж фіксуються й вимірюються мультиметром. Лабораторна 

установка для такої роботи, зібрана на базі модулів: модуля логічних 

елементів «І», лабораторного модуля батареї конденсаторів, змінного 

резистора і мультиметра для вимірювання частоти коливань, наведена на 

рис. 2.31.  

 

Рис. 2.31. Установка для вимірювання частоти коливань. 

За умов наведення в теоретичних відомостях до ЛР формули для 

визначення частоти слідування імпульсів:  

. 
RC3

1
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Зміст роботи доповнюється завданням перевірки формули, або 

розрахунками і складанням генератора для генерування імпульсів заданої 

частоти, для чого перелік обладнання мають складати і мультиметри для 

вимірювання активного опору резистора і ємності конденсатора.  

Порядок виконання роботи 

1. Зберіть модель мультивібратора за структурною схемою рис. 2.32. 

 

Рис. 2.32. Структурна схема генератора імпульсів. 

2. Ввімкніть живлення, за спалахами світлодіода на виході останнього 

логічного елемента переконайтесь в його функціонуванні. 

3. Змінюючи електроємність і опір резистора, досягніть частоти 

спалахів близької 1, 10 100 Гц, відмітьте відповідні значення ввімкнутих 

ємностей . 

Додаткове завдання: 

4. Приєднайте до виходу генератор мультиметр для вимірювання 

частоти і, змінюючи ємність або опір потенціометра переконайтесь в 

відповідності показань на табло мультиметра і частоти ЕМ коливань в 

генераторі. 

5. Зробіть висновок про залежність частоти слідування імпульсів від 

величини опору резистора і електроємності ввімкненого конденсатора. 

Перевірте справедливість формули для визначення частоти слідування 

імпульсів:  

. 

Контрольні запитання. 

RC3
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1. До складу яких приладів і пристосувань входять генератори 

електричних імпульсів? Яка їхня роль в пристроях? 

2. Які основні модулі складають електронний лічильник-секундомір? 

3. Від чого залежить частота коливань електричних імпульсів, які 

генеруються мультивібратором? 

Лабораторна робота: 

Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі. 

Обладнання: 1. Джерело змінного струму (генератор прямокутних 

імпульсів). 2. Амперметр 43122-У. 3. Вольтметр 43124-У. 4. Набірне поле 

«Школяр» (комутаційна панель, модулі: індуктивності з позначками на 220 

мГн і 80 мГн, конденсатори на 23 мкФ і 14 мкФ, вимикач, з’єднувальні 

провідники, з’єднувальні елементи). 

Короткі теоретичні відомості 

У даній роботі фізичного практикуму генератор прямокутних імпульсів 

використовується як джерело змінного електричного струму. Прямі 

вимірювання ємності конденсатора та індуктивності котушки, а також зміна і 

вимірювання частоти підведеного струму дозволяє окрім спостереження 

явищ резонансу струму і напруги перевірити кількісно співвідношення між 

резонансною частотою, ємністю конденсатора та індуктивністю котушки:  

 

Лабораторна установка, зібрана на основі набірного поля «Школяр», 

наведена на рис. 2.33. 

У груп технічного спрямування можливе виконання 

експериментальних завдань щодо дослідження резонансу напруги з метою 

розрахунку та експериментальної перевірки співвідношення між напругою 

прикладеною до кола , і напругою на котушці індуктивності і 

конденсаторі в колі : 
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Рис. 2.33. Експериментальна установка до вивчення роботи «Вивчення резонансу в 

електричному коливальному контурі» 
 

 

Порядок виконання роботи 

1. Зберіть експериментальну установку за рис. 2.34 а), використавши в 

якості джерела змінного струму генератор прямокутних імпульсів. 

2. Ввімкніть живлення генератора і замкніть вимикач на набірному 

полі. 

3. Підберіть значення ємності та індуктивності такими, щоб сила 

струму в колі була максимальною. 

 

а)                                                             б) 

Рис. 2.34. Схема експериментальної установки 

4. Виміряйте загальну напругу, напругу на індуктивності та на ємності. 

5. Виміряйте частоту коливань в контурі. 
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6. Розімкніть коло живлення і виміряйте мультиметрами значення 

індуктивності котушки і ємності конденсатора. 

7. Перевірте кількісно співвідношення між резонансною частотою, 

ємністю конденсатора та індуктивністю котушки, оцініть справедливість 

формули:  і зробіть висновки. 

8. Складіть установку для отримання резонансу струму за схемою 

(рис. 2.34 б). 

9. Ввімкніть живлення установки. Підберіть такі значення ємності та 

індуктивності, щоб сила струму в колі була мінімальною, виміряйте частоту 

коливань в контурі. 

10. Виміряйте загальний струм, струм індуктивності та струм ємності, 

порівняйте струми, зробіть висновки.  

Додаткове завдання: 

11. Проведіть дослідження на резонанс струму та напруги в залежності 

від частоти. 

12. Перевірте співвідношення між напругою прикладеною до кола , і 

напругою на котушці індуктивності і конденсаторі в колі : 

 

Контрольні запитання. 

1. В чому полягає явище резонансу? 

2. Що називається резонансом напруги? 

3. Що називається резонансом струмів? 

4. Яка умова резонансу? 

В ряді публікацій [202; 254; 292; 466; 472] висвітлено вагомий доробок 

до оновлення змісту і методів виконання інших важливих завдань з ЕД, та 

розкрито зміст шляхів до матеріального забезпечення. Прикладом слугує 

демонстрація осцилограми амплітудно-модульованого сигналу розроблена 

В. Кліхом і М. Федьковичем [179]. Автори пропонують використати 
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радіосигнал від потужної або малопотужної радіостанції, що працює в 

діапазоні довгих або середніх хвиль. 

Оновлений і удосконалений експеримент шляхом використання 

сучасної елементної бази дослідів з установкою для вивчення передачі 

цифрової інформації на інфрачервоних променях враховує вимоги технічної 

естетики та педагогічної ергономіки, передбачає принцип універсальності, 

враховує вимоги санітаpiї та гігієни. 

Запропонована О. Мартинюком [244] установка відповідає цим 

вимогам i може бути використана для пояснення принципу пepeдaчi й 

прийому цифрової інформації в дiaпaзoнi інфрачервоних хвиль та для 

дослідження їх основних властивостей. 

Установка для ознайомлення з методом передачі цифрової інформації 

та формування пакету імпульсів складається з передавача інфрачервоних 

променів і демонстраційного осцилографа. Передавач приєднують до входу А 

осцилографа. При виконанні демонстрації натискують на одну з кнопок на 

верхній панелі приладу. На екрані cпocтepiгaється осцилограма імпульсів, що 

подаються на cвiтлoдioди i випромінюються ними. Пояснюють, що пакет 

імпульсів даної серії несе інформацію про виконання певної команди 

виконуючим пристроєм. Після натискання на іншу кнопку, форма сигналу 

змiнюється (змінюється кількість імпульсів). Робимо висновок: кожна серія 

імпульсів відповідає за виконання певної команди. 

Відповідно до пропозицій щодо класифікації експериментальних 

завдань і забезпечення варіативності завдань в процесі виконання фізичного 

практикуму та посилення практичної спрямованості його змісту нами внесені 

пропозиції щодо віднесення окремих завдань чи повністю окремих робіт 

практикуму до рангу фронтальних ЛР. Прикладом слугує трансформована з 

програм фізичного практикуму робота «Вимірювання індуктивності котушок 

за їх опором змінному струму». 
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Виконання роботи є пропедевтичною підготовкою до наступної 

зміненої роботи практикуму з даної теми, а отже разом реалізується 

мотиваційний підхід, посилюється практична спрямованість. 

До змісту виконання роботи доцільно включити і операції зі складання 

електромагніту (закріпленню котушок на залізній пластинці і закріплення 

ярма на осердях гумовим кільцем), відповідно доцільно на демонстраційному 

столі мати зібраний такий модуль, або виконати на дошці відповідний 

рисунок.  

За наявності мультиметрів останніми доцільно замінити лабораторний 

амперметр. Разом з тим до інструкції додати завдання вимірювання активного 

опору котушок. В протилежному випадку, таке вимірювання виконує викладач 

і значення активних опорів вказує на ярлику кожної котушки. 

Вагомого значення ми приділяємо ознайомленню учнів фізичними 

основами будови й дії пристроїв і вузлів мікроелектронних засобів разом із 

експериментальним відображенням. Високо оцінюючи пропозиції О. Желюка 

[129] і Н. Федішової (Подопригори) [290; 424; 425] нами розширено обсяг 

таких завдань. Досить характерною в плані охопленням широкого змісту є 

робота фізичного практикуму «Вивчення пристрою вводу до електронно-

обчислювальної машини». Особливого значення подібні роботи набувають 

для учнів, які здобувають спеціальності типу: оператор комп’ютерної 

верстки, оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної та 

оргтехніки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 

тобто ті напрямки, які відносяться до діяльності у сфері інформатизації або 

мають справу із електронно-обчислювальною технікою. Складання такого 

пристрою із окремих модулів – робота досить копітка, за виконанням якої 

втрачається сутність основної мети. Відповідно доцільно із призначенням 

окремих модулів ознайомлюватись в теоретичних відомостях до роботи, а 

виконання звести до дослідження функціонування їх і всього пристрою 

зібраного окремим полігоном, див. рис. 2.35. 



164 

 

Рис. 2.35. Модуль для роботи практикуму «Дослідження роботи пристрою вводу 

до ЕОТ» [62] 
Додатково до теоретичних відомостей інструкції пропонуємо 

повідомити учням, що будь-яка інформація електронно-обчислювальним 

пристроєм сприймається в двійковому коді – до входу подаються електричні 

імпульси двох різних значень напруги: імпульс вищої напруги відповідає 

логічній одиниці «1», а імпульс нижчої напруги – логічному нулеві «0». 

Прийом і передача інформації здійснюється через пристрої вводу-

виводу, які діляться на дві групи. До першої входять технічні засоби для 

зв’язку людини з електронно-обчислювальними пристроями. Це, в 

основному, клавіатура і дисплей. До другої – засоби зв’язку периферійних 

технічних пристроїв: датчиків і виконуючих пристроїв. Основні технічні 

відмінності першої групи в порівнянні з другою такі, що обмін інформацією 

між людиною і електронним пристроєм здійснюється порівняно повільно і 

інформація при передачі від людини до пристрою і навпаки завжди потребує 

перекодування. Так при користуванні клавіатурою при натисканні на клавішу 

замикається електричне коло: в пристрої відбудуться процеси, в результаті 

яких до виходу надійде комбінація вказаних вище електричних імпульсів. 

Інструкційна картка для проведення відповідної практичної роботи наведена 

нижче. 

Лабораторно-практична робота: 

«Вивчення пристрою вводу до електронно-обчислювальної машини» 
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Обладнання: 1 – джерело електроживлення стабілізованої напруги на 

5 В; 2 – модулі: логічного елемента «І», регістра, тригера, лічильника, 

мультиплексора, генератора імпульсів, блок клавіш (зібраний полігон); 3 – 

з’єднувальні провідники і шнури. 

Короткі теоретичні відомості 

Інформація, яку надсилає людина до електронно-обчислювальної 

машини, досить різноманітна. Для її відтворення використовується порівняно 

багато символів, кожному з яких відповідає певна клавіша на клавіатурі. 

Проте до електронно-обчислювальної машини інформація надходить у 

вигляді лише двох символів: логічної одиниці «1» і логічного нуля «0».  

Перекодування інформації здійснюють ряд функціональних вузлів, які 

разом з клавіатурою складають пристрій вводу.  

Цим пристроєм забезпечується і формування службового сигналу 

«готовність коду» (ГК), захист від деренчання контактів при недбалому 

натисканні на клавіші і значне зменшення провідників, які з’єднують 

пристрій з ЕОМ. 

Пристрій вводу складається з таких функціональних вузлів: регістра, 

тригера, лічильника, мультиплексора, генератора імпульсів, а також 

логічного елементу «І» і блоку клавіш. Кожний вузол виготовлений на базі 

відповідної мікросхеми і оформлений окремим модулем.  

Елемент «І» – пристрій, який виконує функції кон’юнкції (С = А В), де 

А, В і С можуть набувати значень «1» і «0». Графічне зображення і таблиця 

істинності функцій елемента «І» показано на рис. 2.36.  

Тригер – це електронний пристрій, що має два електричні стани стійкої 

рівноваги. У колах тригера під дією зовнішнього сигналу стрибком 

змінюються струми і напруги. 

Рис. 2.36. Структурна 

схема та таблиця 

істинності логічного 

елемента «І». 

 

Рис. 2.37. 

Структурна схема 

D-тригера. 
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На рис. 2.37. показано графічне зображення D-тригера з позначенням 

входів С і Д та виходу ГК. Інформація із входу Д надходить до виходу ГК за 

умови, що до входу С прикладений сигнал – логічну одиницю «1». 

Лічильник – це функціональний вузол, який здійснює підрахунок 

імпульсів, що подаються до його входу. Результат підрахунку в двійковому 

коді зберігається до приходу наступного імпульсу. Графічне зображення 

лічильника приведено на рис. 2.38. 

Мультиплексор – це функціональний вузол який здійснює 

перетворення паралельних цифрових кодів в послідовні. Він має 16 

інформаційних і 4 адресних входи та 1 вихід. У пристрої вводу він виконує 

послідовне або адресне опитування його входів і передачу їхньої інформації 

до виходу. Графічне зображення приведено на рис. 2.39. Так, наприклад, до 

виходу У надійде інформація з 12-го входу, за умови, що до адресних входів 

буде прикладена адреса входу у двійковому коді, тобто 1100.  

 

 

 

Рис. 2.38. Структурна 

схема лічильника 

електричних імпульсів 

Рис. 2.39. Структурна схема 

мультиплексора 

Рис. 2.40. Структурна схема 

регістра 

Регістр – це операційний вузол, який складається з тригерів і 

призначений для прийому і збереження числа в двійковому коді. Графічне 

зображення приведено на рис. 2.40. Інформація прикладається всіма 

розрядами до відповідних входів (1, 1, 4, 8) і фіксується на відповідних 
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виходах Q1-Q4 за умови надходження до входу С синхронізуючого 

імпульсу.Блок клавіш являє собою клавіатуру з позначеннями цифр, літер чи 

знаку операції. Про надійність замкнутого контакту натиснутою клавішею 

свідчить світіння світлодіоду. Генератор імпульсів – це функціональний 

вузол, який формує послідовність електричних прямокутних імпульсів.  

В залежності від положення перемикача СА частота імпульсів 

становить 10 або 100 Гц. 

Виконання роботи. 

1. Ознайомтесь з призначенням та правилами користування 

пристроями і вузлами. 

2. Складіть пристрій за схемою, зображеною на рис. 2.41.  

 

3. Електроживлення від блоку 1 приєднайте до лічильника за 

допомогою шнура зі штекерами. До решти модулів електроживлення 

приєднується провідниками, що з’єднують відповідно гнізда «+», а іншими 

провідниками гнізда «–». 

4. Увімкніть блок живлення до мережі. Прослідкуйте за наявністю 

подачі електроживлення до кожного модуля за наявністю світіння 

відповідних світлодіодів, розташованих біля гнізд «+», на кожному з них. 

Рис. 2.41. Структурна схема пристрою вводу 
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5. Натисніть на вибрану клавішу і прослідкуйте за проходженням 

інформації через модулі Д1-Д5. Зафіксуйте результат на виході регістра. 

6. Повторіть останню операцію, натискуючи на інші клавіші. 

7. Порівняйте одержані результати з даними таблиці. Зробіть висновки. 

Клавіша Двійк. код Клавіша Двійк. код 

0 000 8 000 

1 001 9 001 

2 010 + 010 

3 011 – 011 

4 100 Х 100 

5 101  101 

6 110 = 110 

7 111 С 111 

Контрольні запитання. 

1. Чому електронно-обчислювальні пристрої сприймають інформацію у 

двійковому коді? 

2. Яке призначення кожного функціонального вузла пристрою вводу? 

3. Які функції виконує пристрій вводу? 

Враховуючи потреби й можливості електронних засобів, варто до 

змісту теоретичних основ додати відповідні відомості про нові фізичні 

моделі та поняття, а до змісту виконання ЛР впровадити методи і елементи, 

які базуються на теоретичних основах інших розділів, а також елементи й 

фрагменти відповідних ЛР. 

До обладнання включено лічильник імпульсів у комплекті із 

генератором імпульсів, що сприяє поглибленню знань і формуванню вмінь з 

використання елементів електроніки, а також фотодатчик, який дозволяє 

практично відтворити зміст роботи практикуму «Складання і використання 

фотореле». Використання сучасної мікроелектронної бази до створення 

навчальних засобів дозволяє здійснити забезпечення «можливостей 

змінювати умови проведення досліду, демонструючи вплив параметрів, 

якими варіюють, впливаючи на результати досліду» [270, с. 15]. Це особливо 

важливе і у плані перенесення методів і форм виконання окремих 
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маніпуляцій, операцій, форм і методів експериментування, сформованих в 

процесі вивчення ЕД до навчання інших розділів курсу фізики.  

Особливо це вирізняється в процесі виконання завдань щодо 

експериментального визначення фундаментальних фізичних сталих, 

кількісне значення визначення яких мають бути одержаними, чи 

визначеними з потрібною точністю. Цьому сприяють сучасні тенденції 

виготовлення комплектів [306, с. 337–339], до яких входять базові прилади і 

ряд модулів, як це реалізовано в розробках М. Цілинко [449] і Н. Федішової 

[425]. Роль сформованих вмінь до використання сучасних засобів в 

навчальному експериментуванні у ЗПТО і перенесення їх до змісту 

експериментальних завдань інших розділів задля забезпечення якості і 

ефективності виконання, а отже і реалізації принципу науковості, показано 

на прикладах експериментального визначення сталих Планка [414] і 

Стефана-Больцмана [413]. 

Стала Стефана-Больцмана відноситься до групи фундаментальних 

фізичних сталих. Зміст експерименту має забезпечувати дидактичні вимоги, 

зокрема науковості. Варто відмітити, що саме поняття даної сталої в 

шкільному курсі фізики не формулювалося, також нехтувалося поняття 

випромінювальної здатності як величини віднесеної до одиниці площі 

поверхні. 

Разом з тим, в умовах будь-якого ЗО можлива організація і постановка 

аналогічної ЛР з визначення сталої Стефана-Больцмана. До її змісту залучено 

фрагмент, який стосується методу визначення температури розжареної 

вольфрамової дротини (волоска електричної лампи). Стосовно інших даних, 

необхідних для визначення сталої Стефана-Больцмана варто зауважити, що 

їх вимірювання і визначення потребують належної ретельності [291]. 

Зрозуміло, що навіть соті і тисячні долі кількісних значень суттєво 

впливають на результат сталої, порядок якої 10
-8

. То ж реалізація принципів 

наступності і послідовності потребує удосконалення як теоретичних основ 
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загальноосвітнього курсу елетродинаміки, так і методів виконання 

відповідного навчального експерименту. 

Зокрема, визначення площі поверхні вольфрамової спіралі практично є 

завданням досить делікатним і тривалим.  

Практичне виконання цього завдання відбирає значну частину часу, а 

відповідне обладнання значно загромаджує експериментальну установку.  

Відповідно до принципу внутрішньопредметної інтеграції визначено за 

доцільне завчасно таке завдання покласти в основу роботи практикуму щодо 

вимірювання малих розмірів об’єктів за допомогою мікрометра, мікроскопа. 

Зокрема, таке завдання може слугувати і змістом окремої ЛР, і як 

пропедевтична експериментальна задача.  

Одержані результати фіксуються і повідомляються разом з іншими 

даними, наводяться в теоретичних відомостях до роботи практикуму. 

Належну увагу приділено використанню цифрових вимірювальних 

приладів – амперметру і вольтметру, в якості яких нами використано 

мультиметри, які дозволяють однозначно фіксувати результати вимірювань з 

порядком до тисячних доль. Разом опір спіралі за температури 20
0
 С також 

зручно вимірювати мультиметром. 

В роботі використовуються виконані розрахунки площі поверхні за 

виміряними розмірами: діаметра поперечного перелізу вольфрамової нитки, 

діаметра витка спіралі, кількості витків спіралі. Разом розраховані результати 

порівнювались з іншими результатами, для яких довжина нитки спіралі 

розрахована за формулою 



RS

 .  

Використовуються такі результати: для електричної лампи 

розрахованої на 6 В і 0,7 А:  

d (діаметр дротини) = 410
-5

 м
2
,  

 (довжина дротини) = 2,710
-3

 м, 

S (середнє значення площі поверхні спіралі) = 3,3910
-6

 м
2
.  
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Досить відповідальним є завдання визначення температури спіралі. На 

жаль, перелік обладнання фізичного кабінету ЗПТО, не передбачає наявності 

оптичного пірометра.  

Хоча його вивчення є актуальним, оскільки ці безконтактні 

інфрачервоні вимірювачі температури широко використовуються в 

різноманітних галузях промисловості: металургійній промисловості, 

виробництві пластмас і виробів з них, виробництві скляних виробів, 

електротехнічній промисловості, харчовій промисловості та ін. Основною 

особливістю пірометрів є безконтактний метод вимірювання, який дозволяє 

проводити вимірювання в місцях, недоступних для контактних методів 

вимірювання. Контроль температури в технологічних процесах дозволяє 

підвищити якість продукції, передбачити аварійні ситуації, продовжити 

термін експлуатації обладнання. Проте за його відсутності пропонуємо 

обмежитись традиційним методом визначення температури за формулою 

залежності опору провідників від температури 





0

0

R

RR
t , де  – 

температурний коефіцієнт опору. Значення останнього також нестабільне і 

має певний вплив на шуканий результат. Нами використовувалось значення 

=5,110
-3

 К
-1 

[291]. 

 Використання середнього значення температурного коефіцієнту опору 

має певний вплив за умов зміни температури проте такі зміни пов’язані 

більшою мірою не від цього коефіцієнта, а від зміни випромінювальної 

здатності вольфраму. Відповідно необхідно враховувати коефіцієнт сірості 

aT. Фізичну сутність останнього важливо не лише розкрити в теоретичних 

відомостях даної роботи, а і включити до змісту навчального курсу ЕД. 

Нижче наводимо фрагмент теоретичних викладок, які можна включити 

до змісту ЕД загальноосвітнього курсу фізики або електротехнічних 

дисциплін і обов’язково до теоретичних відомостей інструкції.  

Фрагмент теоретичних викладок до вивчення закону Стефана-Больцмана [413]. 
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Випромінювання і поглинання енергії тілом характеризується його 

випромінювальною та поглинальною здатністю. Тіло, для якого ці 

характеристики однакові, називається абсолютно чорним. Практично 

абсолютно чорних тіл не існує. Тіло, для якого поглинальна здатність менша 

випромінювальної, називається сірим.  

Між випромінювальною і поглинальною здатністю будь-якого тіла 

існує певний зв’язок: за законом Кірхгофа відношення випромінювальної та 

поглинальної здатностей не залежить від природи тіла і являється функцією 

частоти і температури.  

Енергія, яку випромінює тіло при даній температурі з одиниці поверхні 

за одиницю часу в усьому інтервалі частот, характеризує його 

випромінювальну здатність. Залежність випромінювальної здатності 

абсолютно чорного тіла від температури встановлює закон Стефана-

Больцмана. Ця залежність була одержана експериментально у 1879 р. 

Й. Стефаном (1835–1893), а в 1884 р. за допомогою методів термодинаміки 

теоретично виведена Л. Больцманом (1844–1906) [207, с. 264]. 

Випромінювальна здатність нечорного тіла характеризується 

коефіцієнтом сірості (ступенем чорноти). Вона визначається відношенням 

енергії випромінювання сірого тіла до енергії випромінювання абсолютно 

чорного тіла за тієї ж температури. Для абсолютно чорного тіла закон 

Стефана-Больцмана записується у такому вигляді: . 

Для сірих тіл формула набуває вигляду: . 

Використання відомих значень цього коефіцієнту для окремих 

інтервалів температур, наведених в окремих посібниках та збірниках задач 

цілком задовольняють якості кінцевих результатів ЛР. 

Нижче представлено варіант інструкції до роботи і одержані нами 

результати виконання. 

Лабораторно-практична робота:  

«Визначення сталої Стефана-Больцмана». 

4TET 

)( 4
0

4 TTaE TT 
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Мета: вивчити і дослідити закономірності теплового випромінювання 

вольфраму. 

Обладнання: 1) джерело постійного струму для практикуму (або 

акумулятор і реостат на 12–30 Ом); 2) вольтметр постійного струму 

(мультиметр); 3) міліамперметр постійного струму (мультиметр); 

4) електрична лампа розжарювання, 6 В, 0,7 А; 5)  вимикач; 6) провідники. 

Теоретичні відомості. 

Енергетична світність абсолютно чорного тіла Е описується законом 

Стефана-Больцмана: , де  – стала Стефана-Больцмана.  

Для визначення цієї сталої можна застосувати метод порівняння 

потужності електричного струму, що витрачається на розжарення 

провідника, та потужності випромінювання з його повної поверхні. 

Вважаючи, що світіння вольфраму лише наближається до світіння абсолютно 

чорного тіла і залежить від стану його поверхні, для опису такої залежності 

можна записати рівність: 

 , 

звідси       (*), 

де S – повна площа вольфрамового провідника; Т0 – початкова температура 

(20 
0
С); Т – температура при максимальному світінні; U та I – відповідні 

значення напруги і сили струму в режимі максимального світіння;  – 

коефіцієнт сірості. 

Останній коефіцієнт характеризує світність твердого тіла в порівнянні з 

світністю абсолютно чорного тіла. Його значення визначає частину 

затраченої енергії, яка витрачається не на теплове випромінювання, а на 

нагрівання підвідних провідників, затискачів і середовища. Його кількісне 

значення залежить від температури тіла, проте для інтервалів температур 

біля 500 
0
С змінюється мало. При виконанні ЛР в запропонованому нами 

варіанті значення коефіцієнту сірості становить =0,234. 

4TE  

)( 4
0

4 TTSaIU T 

)( 4
0
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В якості вольфрамового провідника використовуються вольфрамова 

спіраль лампи розжарення, розрахованої на 6 В, 0,7 А. Відповідно при 

виконанні роботи перевищення вказаних параметрів варто не допускати. При 

складанні електричного кола установки мультиметри перемикають на 

відповідні режими вимірювання: вольтметр – в режим «20 В», міліамперметр 

– в режим «10 А». Вольтметр приєднують безпосередньо до клем (контактів) 

лампи.  

Вимірювання температури Т здійснюють за формулою, яка описує 

залежність опору провідника від температури: , звідки 

, а T = t + 273. Для цього R0 вимірюють до складання електричного 

кола мультиметром, а R – розраховують за значеннями сили струму І і 

напруги U за максимального світіння. Для використаного нами інтервалу 

температур нагрітої нитки вольфраму значення температурного коефіцієнту 

опору ми брали =5,110
-3

 К
-1

.  

Загальний вигляд лабораторної установки зображений на рис. 2.42. 

 

Рис. 2.42. Загальний вигляд установки для визначення сталої Стефана-Больцмана 

Хід роботи. 

1. Ознайомтесь з фізичним змістом і особливостями теплового 

випромінювання твердих тіл. З’ясуйте фізичну сутність наступних понять і 

)( tRR  10






0
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величин: теплове випромінювання, випромінювальна здатність Е, абсолютно 

чорне тіло, коефіцієнт сірості, стала Стефана-Больцмана. 

2. Виміряйте опір R0 спіралі лампи за допомогою мультиметра і 

результати занесіть до таблиці. 

3. Зберіть експериментальну установку за схемою (рис. 2.43). При 

цьому мультиметр (вольтметр) приєднуйте безпосередньо до контактів 

стійки з електричною лампою. 

 
Рис. 2.43. Схема експериментальної установки до лабораторної роботи 

4. Виведіть регулятор напруги на блоку живлення (або повзунок 

потенціометра в крайнє положення, за якого напруга на лампі рівна нулеві). 

5. Ввімкніть живлення. Регулятором напруги встановіть на лампі 

напругу 4 В. Запишіть до таблиці відповідні значення показів амперметра і 

вольтметра. 

6. Повторіть дії попереднього пункту для напруги 5 В, 6 В. 

7. Виведіть регулятор напруги і розімкніть коло. 

8. Занесіть до таблиці значення коефіцієнта сірості та температурного 

коефіцієнту опору. 

9. Розрахуйте для кожного вимірювання температуру Т та Т
4
, 

результати запишіть до таблиці. 

10. Розрахуйте для кожного вимірювання сталу Стефана-Больцмана. 

11. Порівняйте одержані результати з табличним значенням, зробіть 

висновки. 

Контрольні запитання. 

1. Який механізм теплового випромінювання твердих тіл? 

6-12 В 
+ 

– 

А 

V 

K 

R 

Л 

1 
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2. Який фізичний зміст випромінювальної здатності твердого тіла? 

3. Який фізичний зміст коефіцієнту сірості? 

4. Який фізичний зміст сталої Стефана-Больцмана? 

5. Чому в розглядуваному процесі вольфрам не вважається абсолютно 

чорним тілом? 

6. З чим пов’язана зміна опору металевого провідника при зміні 

температури? 

7. Чому не можна вимірювати опір омметром вольфрамової дротини 

ввімкненої в електричне коло? 

8. На що витрачається енергія електричного струму окрім теплового 

випромінювання? 

Експериментальна компетентність виражає значення традиційної 

тріади «знання-уміння-навички», інтегруючи їх в єдиний комплекс. Такі 

компетенції визначають ступінь готовності майбутнього фахівця виконувати 

конкретні практичні роботи. Запропонований перелік робіт не може бути 

сталим – він має періодично оновлюватися та слугувати орієнтиром для 

розробки різного роду практичних і ЛР, практикумів, тем проектних і 

курсових робіт тощо.  

 

2.4. Педагогічні програмні засоби навчання як вид освітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій та їх класифікація 

Концепція створення освітнього середовища [27; 124–126; 131; 132; 

137; 138; 155; 166–168; 184; 210; 338; 361; 442; 455; 478] як методологічної 

основи сучасних методів навчання фізики і професійної підготовки 

майбутніх фахівців, актуалізує розробку методів підготовки спеціалістів на 

основі використання широкого спектру сучасних технічних засобів навчання, 

що дозволяють розвивати особистісні, інтелектуальні та професійно важливі 

якості фахівця [77; 295; 296]. Слід відмітити, що інформатизація освіти, яка 

передбачає створення, розвиток і використання інформаційних систем, 

мереж, ресурсів та технологій, побудованих на основі застосування сучасної 
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обчислювальної та комунікаційної техніки, у ЗВО відбувається в рамках 

правового поля та регламентується рядом нормативно-правових актів, 

зокрема: Указом Президента України «Про національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року», в якому відмічено, що пріоритетом 

розвитку вищої освіти є впровадження в ОП сучасних ІКТ для його 

удосконалення та забезпечення якості навчання [419]. 

Аналізуючи наукові праці відомих вчених, таких як О. І. Башмаков 

[15], В. Ю. Биков [28], Н. П. Безрукова та А. С. Звягіна [445], І. Т. Богданов 

[32], С. П. Величко [51], Н. В. Гомуліна [83], М. І. Жалдак [125], Ю. О. Жук 

[132], В. Ф. Заболотний [139], О. І. Іваницький [168], а також Т. В. Ільясова 

[159–163], І. А. Морєв [262], О. В. Оспеннікова [276], Н. М. Попович [296], 

А. М. Сільвейстр [347], О. О. Склярова [350], О. В. Слободяник [353], 

В. І. Сумський [368] та ін., можна виділити ряд переваг, які надають освітні ІКТ:  

 для курсанта (учня, студента) ці переваги пов’язані із: 

1) стимулюванням та розвитком психічних когнітивних процесів: уваги 

(перцептивної, мимовільної і, на нашу думку, інтелектуальної, завдяки 

використанню різних видів інформації) [206]; логічного та алгоритмічного 

типу мислення [262] (завдяки інтерактивності програми та можливості 

користувачу самостійно керувати навчальним процесом); відчуттів – зорової 

та слухової чутливості [206]; сприймання, уяви, пам’яті (за рахунок 

використання динамічних схем, анімацій моделей фізичних явищ та 

процесів, а також ідеалізованих матеріальних об’єктів. Ефективність 

запамятовування залежить від поєднання у засобах ІКТ аудіо- та 

відеоінформації, оскільки при слуховому сприйманні засвоюється – 15% 

інформації, при зоровому – 25%, а в їх комплексі – 65% [262]; засвоєння 

навчального матеріалу (сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення, 

закріплення, застосування) [83]; інтелекту [122; 412] та творчості [138; 204; 

410]; вмінь вибору оптимальних рішень [206];  

2) вдосконаленням сенсомоторної сфери особистості – взаємної 

координації сенсорних і моторних компонентів діяльності людини; 
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3) підвищенням зацікавленості і мотивації до предмету [85; 412]; 

4) розвитком умінь експериментально-дослідницької діяльності (завдяки 

використанню наявних комп’ютерних моделей-демонстрацій або експериментів, 

моделей-задач [427; 85; 112; 156; 206; 284] та моделюванню власних 

фізичних експериментів на комп’ютері за допомогою різних мов 

програмування [51; 95; 96; 112; 113; 442; 444; 487]); культури навчальної 

діяльності [83; 410]; 

5) активізацією самостійності мислення та НПД [156; 206; 353; 412] (за 

рахунок комп’ютерної візуалізації навчальної інформації; здійснення 

самонавчання, що обумовлене теоретичним засвоєнням понять, законів і 

концепцій; вироблення умінь та навичок розв’язування задач, самоконтролю 

за рахунок відповідних тестуючих програм та самокорекції [85]); 

6) поліпшенням оформлення звітності з навчальної діяльності та 

творчих робіт (звіти про наслідки виконання ЛР, реферати, тези тощо); 

 для викладача фізики широке застосування ІКТ в освіті дає 

можливості: 

1) здійснення індивідуалізації і диференціації навчання [85; 206; 403; 412]; 

2) інтенсифікації ОП, що здійснюється, зокрема, швидким та зручним 

доступом до iнформацiї про об’єкти вивчення (навчальні середовища, 

гiпертекстовi системи) [91];  

3) підвищення ефективності та якості ОП з фізики при поясненні 

матеріалу, зокрема за рахунок унаочнення та візуалізації подання 

теоретичного матеріалу, що дозволяє полегшити його сприйняття [85; 91; 

206; 412]; формуванні практичних умінь і навичок, розвитку самостійності 

тощо [9; 353; 410]; 

4) підвищення продуктивності та змістовності ОП з фізики, що 

виявляється у відведенні більшого проміжку часу та уваги головним 

моментам в теоретичному трактуванні фізичних понять, підкреслення суті 

фізичних явищ та процесів, наприклад за рахунок економії часу при 

автоматичному зборі даних і вимірюванні великої кількості параметрів 
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експерименту [138]; введення більш високого рівня абстракції [262] та 

моделювання; 

5) розширення та розвиток системи фізичного експерименту та якості 

проведення дослідів на основі використання комп’ютерної системи та 

сучасного лабораторного обладання, зокрема за рахунок автоматизації 

процесів опрацювання результатів експерименту та керування навчальним 

обладнанням, з виведенням на екран монітору числових даних фізичних 

параметрів системи чи у графічній інтерпретації в реальному часі (data logging) 

[91; 131; 138; 284; 498]; 

6) автоматизація контролю за рівнями навчальних досягнень з фізики, 

корекції результатів НПД за допомогою комп’ютерного тестування [91];  

7) підвищення мотивації навчання фізики завдяки новим формам 

роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу 

[85; 91; 139; 410; 437]; 

8) підвищення психолого-педагогічної ефективності ОП [360]; 

9) втілення в ОП нових методичних систем, які вдосконалюють методи 

навчання та форми організації ОП [17; 125; 360], зокрема надають 

можливість розробки авторських проектів ЛР або демонстраційних 

експериментів [138], а також створення «відкритого» освітнього середовища, 

в якому циркуляція навчальної інформації передбачає вихід до мережі 

Інтернет [27; 131]; 

10) зниження матеріальних та часових витрат на організацію, 

підготовку та проведення навчальних занять, конференцій, олімпіад з фізики  

тощо [138];  

11) підвищення оперативності забезпечення ОП з фізики навчально-

методичними засобами при зміні структури і змісту навчання; 

12) реалізації соціального замовлення, зумовленого інформатизацією 

сучасного суспільства та освіти [285].  

Аналізуючи праці О. І. Башмакова [15], В. Ф. Заболотного [136; 138], 

Т. В. Ільясової [160], Ю. В.Єчкало [122], І. А. Морева [262], 
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А. М. Сільвейстра [345], Н. Л. Сосницької [360; 361] та інших, можна 

відмітити такі педагогічні переваги якісних ППЗ з фізики перед 

традиційними засобами навчання: 

– створення умов для організації самоосвіти, що передбачає: вибір 

місця та часу роботи з ППЗ; можливість самостійного спостереження та 

інтерактивної взаємодії з комп’ютерними моделями об’єктів, явищ та 

процесів, які вивчаються, зокрема віртуальними моделями; можливість 

самокорекції та самоконтролю ЗУН; можливість самостійного пошуку 

інформації в ППЗ та доступу до неї (за допомогою гіпертексту, 

гіперпосилань, закладок, пошуку за ключовими словами, системи довідок, 

рекомендацій тощо) та в мережі Інтернет; формування пізнавальних інтересів 

та створення умов для самовдосконалення та самореалізації [409] тощо; 

– створення умов для покращення методики організації ОП з фізики з 

врахуванням:  

а) психолого-педагогічних аспектів процесу навчання, що передбачає 

сприяння розвитку індивідуальних здібностей, розкриттю особистісних 

якостей [364]; забезпечення індивідуалізації ОП і умов його варіативності 

(темпу навчання, рівня оволодіння навчальним матеріалом); миттєву реакцію 

на дії користувача; активізацію НПД, які розглядали у своїх працях 

П. С. Атаманчук [9], І. І. Засядько [156]; Л. Савчук та О. Сергєєв [317], 

С. О. Семеріков [334], А. М. Сільвейстр [347], О. О.Склярова [350], 

А. В. Ткаченко [409], І. С. Чернецький [481] та ін. Науковцями відмічено, що 

активізація НПД підсилюється під час використання ПЗНП завдяки розвитку 

мислення, мотивації, самостійності, інтелектуальних здібностей; 

індивідуалізації та диференціації навчання; використанню активних методів 

навчання (наприклад, виконання експериментальних досліджень за 

допомогою цифрових лабораторій з фізики [138]); підвищенню візуалізації 

навчання, зокрема за рахунок мультимедійності подання теоретичного 

матеріалу з фізики та наочності експерименту, візуалізації його перебігу та 

результатів [138]; збільшенню арсеналу засобів НПД; опануванню сучасних 
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методів наукового пізнання, пов’язаних із застосуванням комп’ютерів 

(проведенню ЛР у процесі навчання на основі реального, імітаційного та 

розрахункового експерименту, використання чисельних методів 

дослідження, моделювання [9] тощо); розширенню кола фізичних задач та 

експериментальних завдань [138]; налаштуванню учнів на взємонавчання 

[262]; активізації психофізіологічних механізмів: уваги (шляхом 

індивідуального підходу та залучення до самостійної роботи (СР)), 

сприймання (шляхом підвищення емоційного стану), запам’ятовування 

(шляхом формування рефлексії власних дій), абстрактного мислення 

(шляхом запровадження засобів унаочнення); доступу до навчальної та 

наукової інформації через мережу Internet [123]; 

б) дидактичних аспектів, що передбачають створення умов для 

ефективної реалізації різних видів НПД, а саме засобів експериментування, 

моделювання, створення умов для здійснення теоретичних досліджень, що 

сприяє оновленню змісту, форм і методів навчання; покращення формування 

прийомів узагальнення та систематизації знань; сприяння встановленню 

взаємозв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними науками [9; 

364]. 

в) технічної складової ОП, що передбачає оптимізацію проведення 

автоматизованого контролю та об’єктивного оцінювання ЗУН на основі 

автоматичної генерації великої кількості завдань; легкість тиражування таких 

засобів навчання як ППЗ, швидкість обробки і передачі інформації (особливо 

важливе значення має при експериментальних дослідах, які вимагають 

обробки результатів проведення експерименту у реальному часі з плином 

фізичного процесу), швидке оновлення та розвиток; створення та зберігання 

банків даних [9]; забезпечення оберненого зв’язку; автоматизація управління 

НПД [407]; оновлення системи засобів НПД у вигляді віртуальних 

вимірювальних приладів та віртуальних експериментальних середовищ тощо. 

Дидактичні функції ППЗ розкриваються через освітні, розвивальні та 

виховні завдання, до яких ми відносимо [163]:  
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– показ відео- і анімаційних рисунків, моделей, схем, графіків для 

постановки навчальних проблем, демонстрації фізичних явищ, процесів, 

дослідів та їх моделей, а також технічних пристроїв у спеціальних 

середовищах; 

– аналіз комп’ютерних моделей демонстраційних дослідів з 

можливістю варіацій початкових умов і параметрів; 

– проведення комп’ютерних ЛР (використовуючи, наприклад, цифрову 

лабораторію «Архимед», лабораторію «L-микро», автоматизований 

навчальний експеримент PALM-OS, TRILINK тощо), віртуального 

лабораторного фізичного практикуму; 

– представлення варіативних за складністю завдань для СР з фізики з 

оцінкою результатів і пояснень помилок за допомогою гіперпосилань; 

– проведення проміжного та підсумкового тестового контролю ЗУН з 

фізики; 

– наявність історичного, табличного, довідкового матеріалу; 

– побудова графіків та діаграм; складання логічних схем взаємозв’язку 

понять, структурних схем, систематизуючих, узагальнюючих таблиць; 

– розв’язання задач з наступною перевіркою результатів на КМ; 

– користування предметним понятійним словником; 

– проведення тематичних навчальних комп’ютерних ігор і 

використання розвивальних віртуальних конструкторів; 

– звернення до електронних енциклопедій, довідників, мережі 

Інтернеті; 

– створення доповідей та презентацій з фізики на наукові студентьскі 

конференції з використанням комп’ютерних телекомунікацій. 

Існують різні підходи до класифікацій програмних засобів навчального 

призначення (ПЗНП).  

Найбільш розширеною є класифікація, яку пропонує О. І.Башмаков за 

різними ознаками, зазначеними в табл. 2.5.  
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Відповідно до зазначеної класифікації нами виділені в табл. 2.6 основні 

типи ПЗНП (за педагогічними задачами), їх призначення та основні функції. 

Аналізуючи літературу з питань використання ІКТ у ОП з фізики [15; 

85; 118; 160], можна побудувати схему основних елементів комп’ютерного 

підручника, лабораторного практикуму, довідника, збірника задач та 

комп’ютерної системи контролю знань, які зазначені на рис. 2.44. 

Суцільними стрілками позначені обов’язкові елементи ПЗНП, пунктирними 

– необов’язкові [145].  

Таблиця 2.5 

Класифікація програмних засобів навчального призначення [15] 

Програмні засоби навчального призначення 

(або комп’ютерні засоби навчання за О.І.Башмаковим [15]) 

За характером 

дисципліни 

Природничонаукового змісту 

Гуманітарного змісту 

Технічного змісту 

За педагогічними 

задачами 

Засоби 

теоретичної та 

технічної 

підготовки 

Комп’ютерні підручники 

Комп’ютерні навчальні системи 

Комп’ютерні системи контролю знань 

Засоби 

практичної 

підготовки 

Комп’ютерні збірники задач (практикуми) 

Комп’ютерні тренажери 

Допоміжні 

засоби 

Комп’ютерні лабораторні практикуми 

Комп’ютерні довідники 

Мультимедійні навчальні заняття 

Комплексні 

засоби 

Комп’ютерні навчальні курси 

Комп’ютерні відновлювальні курси 

За широтою 

навчального 

матеріалу 

Інтегровані 

Неінтегровані  

За рівнем освіти 

Для шкільної освіти 

Для початкової і середньої професійної освіти 

Для вищої професійної освіти 

Для професійної підготовки і підвищення кваліфікації в галузевих 

освітніх системах 

За використанням 

телекомунікаційн

их технологій 

Локальні  

Мережеві 

В залежності від класу 

обчислювальних мереж 

Орієнтовані на локальну мережу 

Орієнтовані на глобальну 

мережу 

В залежності від 

взаємодії учнів 

Із взаємодією учнів 

Без взаємодії учнів 

За формами 

представлення 

інформації 

Мультимедійні  
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Продовження табл. 2.5 

 Немультимедійні  

За характером 

моделі об’єкта або 

процесу, який 

вивчається 

Використання математичних моделей 

Використання фізичних моделей 

Сумісне з реальними об’єктами 

За виглядом 

користувацького 

інтерфейсу 

З традиційним графічним користувацьким інтерфейсом 

Використання технологій віртуальної реальності 

За реалізацією 

інтелектуальних 

функцій 

Інтелектуальні  
Експертно-навчальні 

Адаптивні  

Неінтелектуальні  

 

Таблиця 2.6 

Характеристики різних типів ПЗНП 

Комп’ютерний 

лабораторний 

практикум 

підтримка автоматизованих ЛР, в 

рамках яких навчальні об’єкти, 

процеси і засоби діяльності 

досліджуються за допомогою 

експериментів з їх моделями. 

розвиток самостійної 

дослідницької діяльності 

суб’єктів та пов’язаних з цим 

умінь та навичок, формування 

знань про сутність об’єктів, які 

вивчаються. 

Назва ПЗНП Призначення Функції 

Комп’ютерний 

підручник або 

ЕП 

базова підготовка за певною 

дисципліною, зміст даного засобу 

навчання характеризується 

повнотою і представлений у вигляді 

підручника. 

підтримка самостійної 

навчальної діяльності: 

засвоєння нового матеріалу, 

систематизація та аналізування 

інформації тощо. 

Комп’ютерна 

навчальна 

система  

базова підготовка за одним чи 

декількома розділами (модулями, 

темами) курсу (дисципліни). 

Комп’ютерна 

система 

контролю 

знань 

моніторинг знань з даної області 

навчальної дисципліни з 

врахуванням встановлених 

кваліфікаційних вимог 

розвиток навичок 

самоконтролю, формування 

внутрішнього механізму 

саморегуляції навчання, 

саморефлексії. 

Комп’ютерний 

збірник задач 

створення системи демонстрацій 

прикладів розв’язку моделей задач з 

дисципліни та комплекту задач для 

самостійного розв’язку 

розвиток умінь та навичок 

розв’язування типових задач з 

дисципліни, а також розвитку 

пов’язаних з цим здібностей. 

Комп’ютерний 

тренажер 

формування зовнішнього уявлення 

про об’єкти, які вивчаються та 

середовища їхньої діяльності за 

рахунок моделювання поведінки 

об’єктів, які вивчаються; організація 

і керування тренувальним процесом 

вироблення умінь та навичок 

певної діяльності, а також 

розвиток пов’язаних з цим 

здібностей; забезпечення 

можливості імітації дії на них з 

боку суб’єктів навчання. 
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Продовження табл. 2.6 

Комп’ютерний 

довідник 

(енциклопедія, 

довідник, 

словник) 

розміщення довідкової 

інформаційної бази з дисципліни, 

курсу, модуля і забезпечення 

можливості його використання в 

ОП, для здійснення проектної та 

реферативної діяльності, СР при 

підготовці до заняття . 

формування навичок аналізу, 

систематизації, виділення 

головного з тексту. 

Мультимедійне 

навчальне 

заняття 

інтерактивне відтворення мульти-

медійного запису реального 

навчального заняття (лекції, 

семінару, наукового експерименту, 

демонстрацій), фільму, теле- чи 

радіопередачі. 

засвоєння теоретичних знань 

та формування уявлень про 

явища та об’єкти навчальної 

дисципліни 

Комп’ютерний 

(електронний) 

навчальний 

курс 

підготовка з певної дисципліни, в 

якому інтегровані функції і засоби 

для розв’язування основних задач 

теоретичної, технологічної і 

практичної підготовки.  

підтримка самостійної НПД: 

засвоєння нового матеріалу, 

розвивиток дослідницької 

діяльності, самоконтролю, 

умінь та навичок розв’язування 

задач тощо. Форма курсу 

блочна, блоки можуть 

замінюватися та 

доповнюватися. 

Таким чином, згідно рис. 2.44 комп’ютерний лабораторний практикум 

має містити в собі такі обов’язкові елементи: постановку дослідницької 

задачі, яка включає: цілі, обладнання та хід експерименту; теоретичний 

матеріал; засоби візуалізації та маніпулювання навчальними моделями; 

засоби обробки результатів навчального експерименту; засоби навігації та 

гіперпосилання; контроль знань; фіксація і представлення результатів 

експерименту, та необов’язкові елементи: довідкові та мультимедійні 

матеріали, дикторський коментар, звук. Вивчаючи основні види ПЗНП та їх 

складові за рис. 2.44, можна побудувати ППЗ навчання фізики [145]. 

В методичній літературі поряд із назвою «комп’ютерний підручник» 

використовується і така назва, як «електронний підручник» (ЕП) [160], і 

відмічається, що ЕП створюється з метою самоосвіти, формування системних 

знань для індивідуального тренінгу [216].  

П. Полянський констатує, що ЕП – це освітній продукт, який 

відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі лише тим, 
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що переглянути його можна лише за допомогою комп’ютера чи електронної 

книги; він відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти і навчальним програмам [294]. У цьому ракурсі науковець виділяє три 

типи ЕП: 1) відсканований паперовий підручник; 2) традиційний підручник з 

гіпертекстовими вставками; 3) спеціально розроблений ЕП. 

 

При цьому навчальний матеріал має бути поділений на розділи, які так 

само поділяються на модульні кадри з текстовою складовою та візуалізацією 

(тобто реалізований так званий принцип квантування) на основі 

гіпертекстових посилань; охоплювати графічний та ілюстративний матеріал, 

а також розкривати предмет науки, даючи опис, пояснення, передбачення і 

Комп’ютерна система 

контролю знань 

вимоги до знань, опис 

методики, яка 

використовується при 

цьому 

щоденник (час/дата 

контролю, прізвище, 

оцінка, завдання з 

відповідями суб’єктів 

навчання тощо 

можливість педагогу 

змінювати кількість 

контролюючих 

завдань, їх складність, 

час на виконання тощо 

комп’ютерний 

збірник задач 

алгоритм 

розв’язання задачі 

приклади 

розв’язування 

типових задач 

задачі для 

самостійного 

розв’язування 

Рис. 2.44. Структурна схема основних елементів ПЗНП 

постановка 

дослідницької задачі 

засоби 

маніпулювання 

навчальними 

моделями 

засоби обробки 

результатів 

експериментів 

фіксація і 

представлення 

результатів 

експерименту 

(графіки, таблиці, 

діаграми) 

засоби візуалізації 

навчальних моделей 
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Комп’ютерний 

лабораторний 

практикум 

діагностичний навчальний 

з обмеженням у часі без обмеження у часі 

зміст навчального матеріалу

відсутність жорсткої фіксації 

навчального матеріалу 

(послідовності кадрів) 

систематизований виклад 

теоретичного матеріалу 

контроль знань 

довідкові матеріали (словник, 

глосарій, тезаурус) 

посилання на джерела 

інформації до елементів змісту 

навчального матеріалу 

декілька шляхів навчання 

засоби навігації,гіперпосилання 

комп’ютерний підручник 

мультимедійні матеріали 

дикторський коментар, звук 

комп’ютерний довідник 
(енциклопедії, словники) 

система пошуку 
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прогнозування явищ, фактів, процесів, об’єктів, а також розкривати сутність 

предмета вивчення, наводити методичний апарат для вчителя та учнів. 

Такий підхід узгоджується з означенням ЕП у наказі 

МОНмолодьспорту України [267], за яким ЕП – електронне навчальне 

видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що 

відповідає навчальній програмі, а також з класичним означенням підручника, 

за яким підручник – це книга, що містить основи наукових знань з певної 

навчальної дисципліни відповідно до цілей навчання, встановлених 

програмою і вимогами дидактики [450]. Крім того, підручник містить 

завдання, вказівки і методичні рекомендації [450]. 

Якщо книга являє собою збірник вправ і задач, хрестоматію, словник, 

довідник, географічні карти тощо, тобто є допоміжним засобом навчання, 

який розширює межі підручника, то вона називається навчальним 

посібником [463].  

Тому Н. Н. Гомуліна слушно зауважує, що ЕП повинен містити текст 

підручника у вигляді гіпертексту, ілюстрований навчально-довідковий блок, 

блок анімаційних і інтерактивних моделей, блок тестів і задач, блок пошуку 

інформації в ЕП та в мережі Інтернет, блок системи допомоги. Матеріал в ЕП 

може викладатися з різними ступенями складності. Перехід від одного рівня 

складності до іншого здійснюється за допомогою гіперпосилань [85].  

ЕП за Л. Х. Зайнутдиновою являє собою програмну систему комплексного 

призначення, яка забезпечує неперервність і повноту дидактичного циклу 

процесу навчання: представлення теоретичного матеріалу, забезпечення 

тренування навчальної діяльності, контроль рівня ЗУН, а також 

інформаційно-пошукову діяльність, математичне та імітаційне моделювання 

[148]. На нашу думку дане поняття ЕП доречніше віднести до ППЗ.  

Таке ж широке поняття ЕП дає Т. В. Ільясова і зазначає, що такий 

електронний засіб навчання повинен складатися з окрім зазначених 

елементів (рис. 2.44), ще й такі: анімаційний текст; інтерактивні таблиці з 

гіпертекстом; тренажер з розв’язування задач різних типів, вбудований 
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мікрокалькулятор; лабораторний практикум, віртуальний експеримент; 

інтерактивні творчі і контролюючі завдання; гіперпосилання на інтернет-

ресурси; щоденник для контролю СР учнів з посібником [160]. 

ПП з перерахованими елементами виходить за межі поняття 

«підручник», наведеного вище, і є комп’ютерним навчальним курсом, 

оскільки в ньому реалізується декілька навчальних задач: вивчення 

теоретичного матеріалу, розвиток навичок та умінь з розв’язування задач, 

моніторинг ЗУН тощо [15]. 

Навчання з використанням ЕП має особливості: 

– систематичне індивідуальне, самостійне вивчення матеріалу учнями 

поза заняттями (фрагментарне вивчення і на заняттях); 

– зв’язок розділів і об’єктів через гіпертекст (або через гіпермедіа); 

– обов’язковість проходження всіх розділів з виконанням всіх 

тренувальних і контрольних завдань для досягнення гарантованих 

результатів; 

– можливість повернення до матеріалу, використання закладок, 

приміток; 

– можливість моніторингу навчальної діяльності; 

– якісний відеоряд, естетичність, зручна навігація;  

– різноманітність видів пізнавальної інтерактивної діяльності; 

– нелінійна організація освітніх процесів, їх розгалуженість, 

автономність, які забезпечують можливість вибору індивідуального 

маршруту навчання; 

– підбір змісту, який орієнтується на саморозвиток учнів: висока 

інтелектуальність, наочність, урахування вікових особливостей [160].  

Важливими є особливості розв’язання задач з фізики в комп’ютерних 

збірниках задач, зокрема і прикладних, що є невід’ємним компонентом ППЗ. 

Процес розв’язання задач є творчим і його не можна повністю упорядкувати 

та алгоритмізувати. Але в комп’ютерних збірниках задач з фізики, на нашу 

думку, мають бути виділені основні етапи (у вигляді алгоритмів) розв’язання 
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еталонних прикладів задач, наприклад, як це викладено у праці 

В. В. Фоменка [438]: 

1. Фіксація відомих величин, а також величин, які потрібно визначити 

за умовою, переведення числових даних у систему одиниць СІ. 

2. Проведення модельного аналізу задачі – визначається фізична 

модель системи, на основі якої слід розв’язувати задачу. Цю модель слід 

обирати з переліку базисних моделей з урахуванням конкретики та мети 

задачі (модель класичної частинки, модель матеріальної точки, модель 

релятивістської частинки, модель абсолютно твердого тіла, модель 

нестисливої рідини тощо).  

3. Побудова математичної моделі – рівнянь, які визначають поняття та 

закони, пов’язані з обраною моделлю. З них обираються ті, за якими можна 

визначити шукані величини за умов задачі. При цьому отримується одне 

рівняння або система рівнянь.  

4. Виділеня окремих дій для визначення інших величин, що не є 

шуканими, але входять до цих рівнянь.  

5. Реалізація виділених дій на основі часткових моделей відповідних 

систем, процесів, явищ, що мають місце за умовами задачі.  

6. Підстановка отриманих математичних виразів у рівняння (систему 

рівнянь) для шуканих величин та розв’язання його математичними методами.  

7. Перевірка розмірності отриманого результату, яка не гарантує 

правильності розв’язання задачі, але страхує від брутальних помилок. 

8. Підстановка числових значень величин відповідно до умови задачі в 

остаточну формулу для невідомої величини. 

9. Проведення аналізу отриманого результату. 

Вважаємо за доцільне, щоб приклади для самостійного розв’язування 

задач в комп’ютерному збірнику задач забезпечували: побудову, візуалізацію 

та маніпуляцію моделлю задачі; контроль проміжних результатів і пояснення 

допущених помилок; побудова інформаційної допомоги до заданого методу, 

алгоритму; контроль підсумкового результату. 
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Однією з вимог щодо рубіжного контролю є вибір програмою тестових 

завдань випадковим чином з банку наявних задач та запитань. Доцільна 

також присутність системи вибору рівня задач, їхньої кількості, 

максимального числа помилок при розв’язуванні задач та інших параметрів 

викладачем. 

Одним із видів ПЗНП є комп’ютерним тренажер (табл. 2.6). 

К. I. Словак під комп’ютерним тренажером розуміє програму, основне 

призначення якої полягає у поданні всіх етапів розв’язування задачі і 

виступає як засіб формування та удосконалення практичних навичок, 

перевірки досягнутих результатів та розраховані на повторення та 

закріплення навчального матеріалу [354], тобто в наведеному означенні 

закладені функції як формування умінь та навичок, так і оцінювання рівня їх 

сформованості. 

О. І. Башмаков відмічає, що в комп’ютерному збірнику задач 

користувач працює з моделями задач, тобто з абстрактними схематичними 

уявленнями, в комп’ютерному тренажері – з навчальними об’єктами і 

середовищем їхньої діяльності [15, c. 39]. 

Проаналізуємо комп’ютерні ЛР як складову частину ППЗ. 

У методичній літературі зустрічається декілька різновидів 

комп’ютерних ЛР, а саме: вимірювальні комплекси та віртуальні фізичні 

лабораторії [107; 160; 361], створення та використання яких є перспективним 

та доцільним при навчанні фізики у ЗО, оскільки знайомить студентів з 

сучасними методами та проблемами вимірювань і їх обробки у фізиці, 

методами та прийомами, що відповідають емпіричному рівню пізнання. 

Вимірювальний комплекс – це комплект спеціальної апаратури з 

взаємною комутацією на базі користувацького персонального комп’ютера. В 

його склад входять: електронні датчики фізичних величин, комп’ютер або 

аналого-цифровий перетворювач. Обробка вимірювань проводиться на 

комп’ютері за допомогою спеціальних програм. Прикладом таких комплексів 

з фізики є цифрова лабораторія «NOVA5000», «Архимед», «L-микро», 
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автоматизований навчальний експеримент PALM-OS, TRILINK, 

«Спектрометр 01» (розробники С. Г. Ковальов та С. П. Величко [184]) тощо, 

що дають можливість поєднувати реальний фізичний експеримент з 

перевагами цифрової реєстрації параметрів експерименту, коли вимірювані 

дані і результати їх обробки відображаються безпосередньо на екрані 

комп’ютера. Це дозволяє заглибитися у суть фізичних явищ та зрозуміти 

закономірності перебігу фізичних процесів [138].  

Віртуальні комплекси надають можливість апаратно-програмного 

поєднання вимірювальних систем з телекомунікаційними мережами і 

забезпечення дистанційного доступу до вимірювального й управляючого 

обладнання (дистанційна лабораторія LabView). Віртуальна фізична 

лабораторія – це засіб дослідження віртуального фізичного середовища, 

створеного за допомогою спеціальних програм, які моделюють певні фізичні 

явища (інтерференцію, дифракцію, різні види рухів тощо) та допомагають 

досліджувати умови та процеси перебігу цих явищ, встановлювати зв’язки 

між певними фізичними величинами, аналізувати отримані результати та 

робити відповідні висновки. 

Перевагою таких лабораторій є висока інтерактивність користувача, 

яка проявляється в необхідності виконання певних дій, таких як пересування 

моделей фізичних об’єктів, вимірювання їхніх параметрів, об’єднання у нові 

конструкції (наприклад, електричні схеми) тощо. Але такі віртуальні 

лабораторії мають і свої недоліки, які Ю. О. Жуком полягають у наступному 

[131]: утруднення формування адекватного уявлення щодо можливості (або 

неможливості) перебігу фізичного процесу або явища у реальному 

середовищі; ускладнення ефективного здійснення НПД в наслідок 

відсутності навичок управління програмно-апаратним засобом навчання; 

навички виконання експерименту в інформаційному середовищі не завжди є 

ефективними у процесі оперування матеріальними об’єктами фізичної 

реальності; відсутність спеціальних навичок у розпізнаванні «екранного 

образу» тощо.  
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Об’єднання ПЗНП різних видів утворює комплексний засіб (розв’язує 

різні педагогічні задачі, функції) і утворює ППЗ. Об’єднання ПЗНП одного 

виду породжує інтегральний засіб (педагогічна задача одна, але 

розширюється зміст навчального матеріалу: це може бути комп’ютерний 

підручник (наприклад, за весь шкільний курс фізики), пакети програм з 

лабораторними практикумами (наприклад, об’єднання експериментальних 

завдань за основними модулями фізики тощо). 

Інтелектуальним ПЗНП називають такий ПЗНП, який реалізує функції, 

що традиційно асоціюється з людським інтелектом, тобто оцінювання ЗУН, 

вибір навчального матеріалу та формування його уявлення у відповідності з 

цим рівнем і індивідуальними особливостями суб’єктів навчання, визначення 

оптимального режиму ОП тощо. 

Експертно-навчальні системи передбачають використання експертних 

знань під час навчання. К. І. Словак та Н. Т. Тверезовська відмічають, що 

навчальні експертні системи орієнтовані на досягнення максимально дієвих 

результатів ОП з певної дисципліни на основі базових експертних знань, 

евристичних алгоритмів із самонавчанням у системі «курсант – експертна 

система – викладач – курсант» [354; 404]. Завданням навчальних експертних 

систем є управління навчальними діями, при якому стан знань і умінь 

курсанта наближається до необхідного. Застосування таких експертних 

систем дозволяє організувати автоматизований контроль (самоконтроль) та 

корекцію результатів НПД, тренування, тестування.  

Адаптивні навчальні системи являють собою ПЗНП, який реалізує 

обернений зв’язок між учнем та системою, які використовуються для 

керування навчальним процесом: за результатом тестування учня 

проводиться корекція сценарію його взаємодії з навчальною системою. 

В. Д. Шарко до основних ППЗ, які застосовуються при навчанні фізики, 

відносить такі [455]: навчально-інформуючі програми, мета яких – передача 

інформації; програми-тренажери з розв’язування задач; програми тестового 

контролю знань; програми моделювання певних фізичних задач та дослідів 
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(до них відносяться і ті досліди, які не можна відтворити в умовах навчальної 

аудиторії); ігрові навчальні програми. 

За цільовим призначенням ППЗ поділяються на [455]: 

 програми для управління і діагностування (з функціями оцінювання, 

аналізу та корекції ЗУН за допомогою послідовного опитування); 

 демонстраційні програми; 

 генеруючі програми (для залучення учнів до розв’язування задач); 

 операційні пакети навчальних програм, які залучають учнів та 

студентів до самостійної постановки й розв’язання задач за допомогою 

комп’ютера, дають можливість їм самостійно вносити зміни до схем, діаграм, 

малюнків тощо; 

 контролюючі програми (для самостійного виконання робіт); 

 моделюючі програми (імітують складні експерименти). 

В основу класифікації ППЗ з фізики Т. В. Ільясова поклала дидактичне 

призначення ППЗ з опорою на діяльнісну парадигму навчання,  і пропонує 

наступну класифікацію [160]: 

– енциклопедії, словники, довідкові посібники; 

– демонстраційні та ілюстративні матеріали (віртуальна наочність); 

– електронні підручники (ЕП); 

– тренажери, репетитори, збірники задач і системи контролю знань; 

– вимірювальні комплекси, віртуальні лабораторії; 

– електронні навчально-методичні комплекси дистанційного навчання. 

– організаційно-діяльнісні адміністративні системи адаптивного 

управління процесом навчання; 

– віртуальні світи і активні мультимедійні середовища; 

– інші навчальні матеріали (наприклад, ОР Інтернету). 

Віртуальній наочності притаманні інтерактивність і 

мультимедійність.  

Інтерактивність містить ілюстративну функцію, підтвердження 

пояснень викладача та відіграє роль чуттєвої опори думки, полегшуючи 
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виділення через сприйняття теоретичної сутності навчального матеріалу. 

Інтерактивні дії користувачів в процесі сприйняття віртуальних об’єктів 

повинні бути підсилені інтелектуальними процедурами оcмислення 

інформації.  

Включення користувача в моделювання, проблемні ситуації, які 

вимагають творчої, пошукової діяльності на доступному йому рівні підвищує 

ефективність навчання.  

Віртуальна наочність відображає закономірний зв’язок між чуттєвим 

сприйняття змісту навчального матеріалу і можливістю його розуміння, 

запам’ятовування, збереження в пам’яті, відтворення і застосування, тобто 

сприяє об’єднанню абстрактного мислення з суб’єктивним чуттєво-образним. 

Більш того, В. Ф. Заболотний зазначає, що візуалізація інформації 

(мультимедіа) сприяє розвитку всіх когнітивних здібностей особистості 

студента [137]. 

Запровадження дистанційних курсів з фізики для студентів ЗВО сприяє 

підвищенню пізнавальної активності, самостійності та спостереження за 

НПД кожного студента [108; 358], гуманізації навчання [125].  

На думку В. Ю. Бикова, сучасна система дистанційної освіти повинна 

задовольнити організаційно-технічним потребам: підтримувати роботу 

програмного забезпечення в будь-якій мережі, на будь-якій платформі, мати 

Internet-сумісний інтерфейс і зберігати дані у стандартизованому форматі 

збереження навчальної інформації [28]. 

Прикладом використання дистанційного навчання для ЗО є Net-Школа. 

Зв’язок викладач–студент в подібній системі здійснюється в локальній 

(шкільній) мережі і (або) через Інтернет. Широко запроваджуються 

віртуальні університети та відкрите дистанційне навчання [27; 465]. 

Організаційно-діяльнісні адміністративні системи адаптивного 

управління ОП являють собою спеціальні комп’ютерні середовища, які 

організують інформацію, пов’язану з функціонуванням процесу навчання, 

моніторингом його результатів, формуванням предметних баз даних і 
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іншими функціями управління. В таких системах створюються списки учнів, 

журнали результатів навчання і відвідування, навчальні плани, банки тестів, 

самостійних і контрольних робіт, інструкцій до ЛР і фізичного практикуму, 

методичні розробки уроків. Викладач може створювати електронний паспорт 

обладнання фізичного кабінету і каталог навчальних демонстрацій, розклад 

уроків. Загальні вимоги до подібної цілісної програми управління навчання 

ще не вироблені. Їх застосування тільки починається. 

Віртуальні світи – це особливе об’ємне аудіовізуальне інтерактивне 

середовище, яке створює ілюзію реального тривимірного світу, в якому діє 

користувач. Електронною моделлю у віртуальному світі є тривимірний 

об’єкт (кімната, лабораторія, фрагмент ландшафту тощо).  

Модель віртуального світу забезпечує природність дій користувача: – 

свободи переміщення по віртуальному світу; необов’язковості суцільного 

перегляду змісту; використання перехресних гіперпосилань; завдання 

декількох рівнів складності маніпулювання ВС. 

Більш простою моделлю дійсності є активні мультимедійні 

середовища. Для навчання фізики – це курси «Живая физика», «Активная 

физика», спеціальні ігрові електронні продукти для розвитку творчих 

здібностей і інтелекту дітей. В активних навчальних середовищах задаються 

навчальні об’єкти та інструментарій маніпулювання ними, формуються 

пізнавальні задачі. 

Іншу класифікацію ПЗНП пропонує А. В. Дворецька яка окремо 

виділяє, крім зазначених видів ПЗНП, ще й технологію комп’ютерних 

презентацій, тобто електронні діафільми з анімаціями, аудіо- 

і відеофрагментами, елементами інтерактивності, які створені в таких 

програмних середовищах, як: Power Point або Open Impress, а також: 

навчальні ігри – інтерактивні програми з ігровим сценарієм та дидактичні 

матеріали – навчальні матеріали в електронній формі у вигляді набору 

текстових файлів в форматах doc, txt і поєднані в логічну структуру засобами 

гіпертексту [103]. 
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Ми вважаємо за доцільне поєднання комп’ютерно-орієнтованих засобів 

навчання фізики із існуючими високотехнічними тренажерами, що буде 

надавати можливості активізувати НПД суб’єктів навчання; підвищити 

інтерес до предмету; доповнити й поліпшити систему дидактичних засобів і 

технологій навчання фізики, суттєво розширюючи одночасно й можливості 

запровадження існуючих високотехнологічних тренажерів; сформувати 

позитивну мотивацію і ціннісне відношення до професійної діяльності 

майбутніх фахівців, разом з тим формуючи у них досить важливі особистісні 

риси [44]. 

2.5. Теоретико-методичні засади створення та використання 

педагогічних програмних засобів навчання фізики 

Інформатизація освіти сприяє зросту обсягу виробництва електронних 

ОР з фізики, які випускаються як державними закладами (наприклад, 

Полоцьким державним університетом, Інститутом Педагогічних 

Інформаційних Технологій, так і комерційними організаціями (наприклад, 

«1С», «Дрофа», «NMG», «Новый диск», «Контур Плюс», «Нова школа», 

«Транспортні системи», «СОТ» тощо) [4; 210]. Багато навчальних закладів 

самостійно займаються розробкою ПЗНП, використовуючи сучасні 

програмні середовища (наприклад, Visual Basic, Flash Professional CS6 тощо) 

та мови програмування (dBase, Action Script, Object PAL, Delfi, C++, Java та 

інші). 

Разом з тим, ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні 

порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу 

та можливостям України, оскільки рівень комп’ютерної та інформаційної 

грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методів навчання 

із застосуванням сучасних ІКТ – повільним [150]. 

Проблема створення ПЗНП та ППЗ полягає у тому, що даний процес 

відбувається без належного науково-теоретичного обґрунтування, без участі 

психологів та педагогів, виходячи виключно з інтуїції та бачення програмістів, а 

не з психолого-педагогічних закономірностей процесів навчання та учіння [131].  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4856517/
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Незважаючи на певну кількість досліджень з використання ІКТ в ОП 

заладів вищої освіти (ЗВО), у працях таких науковців, як В. Ю. Биков [28; 

155], В. Ф. Заболотний [137], І. І. Засядько [156], О. І. Іваницький [167], 

Г. В. Єрофеєва [120], О. О. Склярова [350], В. В. Ларіонова [212, 213], 

І. О. Мамаєва [236], А. В. Ткаченко [409], а також досліджень технічної 

сторони створення ППЗ з фізики (А. М. Сільвейстр [347]) та психологічної 

точки зору на технологію створення ПЗНП природничого циклу, яку 

розглядали І. Б. Карпушова, Г. А. Саприкіна, Н. А. Старцева [174], 

Н. Н. Гомуліна [85] варто констатувати: теоретичних праць з проблеми якості 

даних засобів навчання для ЗВО та їх моніторингу недостатньо.  

Технологія створення ПЗНП та ППЗ передбачає наступні види робіт 

[15]: формування концепції продукту; підготовка навчального матеріалу та 

навчальних задач; методична обробка, узгодження і редагування навчального 

матеріалу та освітніх задач; програмна реалізація і налагодження 

компонентів програми; розробка комп’ютерних графічних та 

мультимедійних компонентів (запис відео, звуку, переведення інформації в 

цифрову форму, створення анімацій та тривимірних об’єктів тощо); дизайн 

програмного інтерфейсу; формування і інтеграція інформаційних 

компонентів;розробка документації і рекламних компонентів; управління 

виконанням проекту. 

ПЗ будь-якого характеру, в тому числі і навчального, оцінюється за 

відповідними критеріями якості і ефективності. Такими критеріями за 

стандартами [462, 464] є:  

 функціональність (здатність ПЗ виконувати набір функції, які 

задовольняють заданим потребам користувача); 

 надійність (здатність ПЗ безвідмовно виконувати певні функції при 

заданих умовах впродовж певного проміжку часу з достатньо великою 

імовірністю); 

 зручність використання, ефективність інтерфейсу ПЗ (сукупність 

характеристик ПЗ, які дозволяють мінімізувати зусилля користувача при 
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застосуванні ним ПЗ, викликати позитивні емоції, враховувати 

характеристики аналізаторних систем людини, складність операцій з 

використання ПЗ); 

 ефективність (визначається як відношення отриманих результатів за 

допомогою ПЗ до витрачених для цього ресурсів); 

 супроводжуваність (характеристика, яка дозволяє ПЗ мінімізувати 

зусилля по внесенню змін і його модифікації); 

 мобільність (здатність ПЗ бути перенесеною з одного середовища в 

інше). 

До програмно-технічні вимог слід дотаки і такі (за І.А. Моревим [262]): 

 забезпечення стійкості до помилкових і некоректних дій 

користувача; 

 відповідність функціонування ПЗ опису в експлуатаційній документації; 

 наявність програми інсталяції (О. І. Башмаков [15]). 

Крім зазначених вимог до ПЗНП, О. В. Жугастрова виділяє і такі [130]: 

 можливість відображення на екрані моделей різних об’єктів, явищ, 

процесів, як реальних, так і віртуальних; 

 зворотний зв’язок та інтерактивний діалог між користувачем і 

ПЗНП; 

 поєднання різних форм надання інформації (звук, відео, графіка, текст); 

 автоматизований контроль результатів навчальної діяльності; 

  наявність реєстрації і накопичення інформації про навчальні дії; 

 швидкий пошук і отримання потрібних даних; 

 можливість індивідуального вибору режиму навчання (в методичній 

літературі зустрічається як критерій вільного розвитку пізнавальних 

процесів, який виражає вимоги до ПЗ, що сприяють реалізації у студентів під 

час НПД індивідуально своєрідних механізмів регулювання психічних 

процесів, формуванню власних «алгоритмів пошуку» [317, c. 171]). 

Н. Н. Гомуліна виділяє наступні вимоги до ППЗ з фізики та астрономії: 
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мультимедійність, багаторівневість, гіпертекстова основа, сучасна графіка, яка 

базується на технологіях Java, Macromedia Flach, інтерактивність комп’ютерної 

моделі [85].  

Аналізуючи перераховані вимоги, в яких не повністю відображені 

ергономічні аспекти щодо ППЗ, а також психолого-методичну літературу 

[15; 137; 162; 199; 205; 262; 317; 325; 405], можна узагальнити та 

структурувати основні вимоги щодо ефективного проектування ПЗНП та 

ППЗ навчання фізики, а саме: ергономічні та дидактичні. 

Ергономічні вимоги мають відповідати загальним вимогам до 

електронних ОР [267] щодо якості та способу візуалізації навчальної 

інформації на екрані комп’ютера (гамма кольорів, розбірливість, чіткість, 

розташування тексту на екрані тощо) з урахуванням гігієнічних, 

антрометричних, фізіологічних, психофізіологічних та психологічних вимог. 

Врахування особливостей процесу пізнання, а саме: уваги, уяви, сприйняття, 

розпізнавання образів, сприяє необхідній психологічній релаксації, зменшує 

втомлюваність, підвищує зацікавленість [325].  

Досягнення мети навчальних дій має забезпечуватись мінімумом 

натискання клавіш [262]. Проаналізувавши літературу з цього питання [15; 

53; 90; 162; 199; 205; 355; 405], ми виділили найголовніші ергономічні 

вимоги, зазначені на рис. 2.45. 

Заломлюючи ідеї С. П. Величка і В. П. Вовкотруба [53], 

Н. Л. Сосницької [360], психологічні дослідження Я. В. Крушельницької 

[205], пропонуємо виділити такі вимоги ергономічної якості до ППЗ фізики: 

а) гігієнічні вимоги визначають умови НПД студентів у процесі 

взаємодії з ППЗ, показниками яких є рівень яскравості кольорів інтерфейсу 

ППЗ та рівень звуку дикторського коментару чи супроводжуваних ефектів; 

б) антропометричні вимоги визначають відповідність конструкцій 

ППЗ антропометричним характеристикам студентів (зріст, розміри тіла і 

окремих рухових ланок), показником яких для ППЗ є раціональні трудові 

рухи, що забезпечуються відповідним розміщенням навчальних елементів 
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ППЗ (наприклад, кнопок чи текстових полів) у робочому вікні програми;  

в) фізіологічні (або біомеханічні) визначають відповідність ППЗ 

механічним та швидкісним зусиллям студента, показниками яких є темп 

навчальних рухів, навантаження на м’язову систему: зусилля переміщення (у 

Ньютонах), частота використання органів керування тощо;  

г) психофізіологічні вимоги визначають відповідність ППЗ 

функціональним можливостям сприйняття інформаційного потоку різними 

аналізаторами студента, показниками яких оптимальний контраст елементів 

ППЗ, частота розпізнавання індикаторів на екрані, частота повідомлень, 

рівень звукового тиску сигналів, обсяг інформації, навантаження на нервову 

системи;  

д) психологічні вимоги визначають відповідність ППЗ можливостям 

студента щодо сприймання та мисленевої обробки навчального матеріалу, а 

також розумовому розвитку особистості [317, c. 171], психологічних вікових та 

індивідуальних можливостей пізнання інформації студентом та її переробки, 

закономірностей поновлення інтелектуальної та емоціональної працездатності, 

різних типів мислення та організації нервової діяльності [262].  

З позиції такого положення важливо відмітити, що дослідження 

психології юнацтва виявили наступне: центральним особистісним 

новоутворенням в юнацькому віці є формування світогляду, самостійності 

суджень, формування самооцінки, намагання до самовиховання, а також 

спостерігається швидкий розвиток всіх пізнавальних процесів, а процес 

запам’ятовування поступово зводиться до мислення, до встановлення логічних 

взаємозв’язків всередині матеріалу; згадування заключається у встановленні 

матеріалу за цими відношеннями («логічна» або «смислова» память). Розвиток і 

становлення абстрактно-логічного мислення призводить до домінування 

необхідності оперувати абстрактними категоріями, які легко засвоюються. 
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Крім того, психологічні вимоги включають в себе [405]: відповідність 

вербально-логічному та сенсорно-перцептивним рівням когнітивного 

процесу; орієнтація на особливості сприйняття (зорового і слухового); 

врахування особливостей уваги (стійкість, концентрація, здатність 

переключатися, розподіл і обсяг), на яку впливають такі фактори, як 

усвідомлення своєї діяльності, керування увагою, мотивація, інтенсивність та 

значущість стимулу, постійний розвиток предмету вивчення тощо [305]; 

розвиток мислення (наочно-дійове образне, словесно-логічне, понятійне, 

конкретно-понятійне, абстрактно-понятійне або теоретичне); розвиток уяви 

(мимовільна, довільна, репродуктивна, творча); розвиток пам’яті (миттєва, 

довгострокова, короткострокова, оперативна); орієнтація лінгвістичні 

аспекти (побудова тексту повідомлення, його форма, розмір тощо); ПЗНП 

повинні бути побудовані відповідно рівня підготовки користувача, системи 

його знань, «зони найближчого розвитку». 

Крім того, психологічні вимоги передбачають чітке визначення 

завдання, що сприяє успішному сприйняттю матеріалу [325]. До сказаного 

варто додати, що при створенні ППЗ необхідно враховувати той факт, що в 

режимі діалогу час очікування, який перевищує 15 с, породжує у користувача 

недовіру до ПЗ та підвищену емоційну напруженість.  

За вимогами інженерної психології, час очікування в режимі діалогу з 

комп’ютером має бути 1-2 секунди [114]. При створенні ППЗ з фізики 

необхідно враховувати і такі психологічні факти: мультимедійне навчання з 

використанням тексту і графіки краще, ніж з використання тільки тексту; 

супроводження тексту графікою краще, коли кореспондуючі текст і графіка 

розташовуються поряд один з одним та з’являються одночасно, а не один за 

одним; супроводження анімації дикторським коментарем краще, ніж 

супроводження екранним текстом або одночасно і екранним текстом і 

дикторським коментарем; супроводження анімації викладацьким коментарем 

краще ніж дикторським [360]. Останнє положення дає право зробити 
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припущення про доцільність у ППЗ можливості відключення та включення 

дикторського коментару і звуків взагалі. 

Дидактичні вимоги мають сприяти досягненню цілей навчання фізики 

(освітніх, розвивальних та виховних). При створенні ППЗ розробник має 

орієнтуватися на такий кінцевий ПЗ, який, за доречною думка Ю.О.Жука 

[131], при використанні не буде руйнувати метаметодики організації ОП з 

фізики, тобто тієї методики, яка вже виправдала себе на практиці.  

Такий підхід дає підстави стверджувати, що при розробці ППЗ з фізики 

для ЗВО та ЗПТО, необхідно враховувати такі положення: 

а) – ядро змістового наповнення ППЗ має відображати методичні 

доробки з фізики для закладів освіти згідно навчальної програми, 

відповідність змісту обов’язкового мінімуму знань (інваріантна складова змісту);  

б) – можливість задіяти ППЗ на різних формах організації навчання 

фізики: для організації СР (самоконтроль, самонавчання через організацію 

тренування із залученням великої кількості прикладів та можливість 

звертання до теоретичного матеріалу [325], самокоригування рівня ЗУН зі 

здійсненням зворотного зв’язку); на лекційних заняттях за рахунок 

візуалізації навчального матеріалу; на практичних та лабораторних заняттях, 

а також на заняттях контролю та оцінювання ЗУН, що передбачає, зокрема, 

наявність в ППЗ різних видів і рівнів складності завдань; 

в) – відповідність загальним принципам навчання фізики (наприклад, 

принцип індивідуалізації, який надає можливість суб’єкту навчання 

навчатися відповідно до рівня своїх ЗУН і темпу своєї НПД, принципу 

послідовності, за яким матеріал пов’язується з попереднім або нові дані 

надаються у знайомому контексті, принципу науквості та ін.), а також 

відповідність принципу професійної спрямованості навчання для ЗВО та 

ЗПТО (наприклад, для навчання фізики операторів складних систем 

управління (ОССУ) авіаційного профілю необхідно передбачити: 

розширення змісту навчання фізики (варіативна складова змісту), розвиток 

професійно важливих якостей цільової моделі ОССУ, таких як: просторово-
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образна уява на основі візуального, мисленевого та математичного 

моделювання процесів руху літака і показів авіаційних приладів, сприйняття 

екранного образу на основі використання інформаційних моделей авіаційних 

приладів, ціннісне ставлення до професії тощо);  

г) – можливість використання різних методів навчання фізики, 

зокрема таких, які відповідають методам емпіричного та теоретичного рівнів 

пізнання (табл. 2.7); 

д) – ППЗ має відображати стиль викладання навчального матеріалу та 

спосіб взаємодії з користувачем, який відповідає віковому статусу студента 

(юнацтва).  

Враховуючи відмічені особливості розвитку психологічних 

особливостей юнацтва, вважаємо за доцільне представляти навчальний 

матеріал у ППЗ на основі використання логічних взаємозв’язків 

(гіперпосилань) між фізичними поняттями та величинами; вводити 

ілюстрації до навчального матеріалу з фізики, використовуючи схематичні 

анімаційні рисунки; логіка навчання має бути побудована на основі вивчення 

основних фізичних моделей (матеріальна точка як випадок моделі класичної 

частинки, релятивістьска частинка, модель абсолютно твердого тіла, модель 

суцільного середовища, модель ідеального газу та абсолютно чорного тіла 

тощо) та законів і понять, що з ними пов’язані.  

Таблиця 2.7 

Класифікація методів навчання 
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Продовження табл. 2.7 

Такий підхід сприяє розвитку навичок моделювання, що передбачає 

наявність уміння абстрагуватися від несуттєвих властивостей об’єкта 

вивчення, що є домінуючим необхідним умінням для юнацького віку.  

Виходячи з такого положення і, погоджуючись з думкою 

За основними 

компонентами діяльності 

викладача – система 

методів  

а) Методи організації й здійснення навчальної 

діяльності (словесні, наочні, практичні 

репродуктивні й проблемні, індуктивні й 

дедуктивні, самостійної роботи та роботи під 

керівництвом викладача);  

б) Методи стимулювання й мотивації навчання 

(методи формування пізнавального інтересу: 

позитивне відношення до викладання, 

захопленість ним; новизна навчального матеріалу 

та використання яскравих прикладів і фактів при 

цьому; історизм, зв’язок знань із долею людей, 

які їх відкрили; показ практичного застосування 

знань у зв’язку з життєвими планами і 

орієнтаціями учнів; використання нових і 

нетрадиційних форм навчання, проблемне 

навчання, евристичне навчання, навчання з 

комп’ютерною підтримкою, застосування 

мультимедіа-систем, використання інтерактивних 

комп’ютерних засобів;  взаємонавчання, 

рецензування відповідей, оцінка усних відповідей 

і письмових робіт, допомога у навчанні; участь у 

дискусіях і обговореннях, відстоювання власної 

думки, постановка запитань, створення ситуацій 

самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і 

практичних дій;  

методи) [261];  

в) Методи контролю й самоконтролю (усний і 

письмовий контроль, лабораторні й практичні 

роботи, машинний і безмашинний програмований 

контроль). 
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за особливостями 

подання та 

характером 

сприймання 

матеріалу 

Система традиційних методів:  

– словесні методи (розповідь, бесіда, лекція 

тощо);  

– наочні (показ, демонстрація);  

– практичні (вправи, ЛР, твори, дидактичні ігри). 

 

за ступенем 

взаємодії викладача 

та курсантів 

– Бесіда,  

– самостійна робота. 

 

в залежності від 

дидактичних 

завдань 

Підготовка до сприймання, пояснення, 

закріплення, систематизація матеріалу тощо. 
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В. В. Фоменко [438], ми вважаємо доцільним при вивченні фізичних моделей 

акцентувати увагу на такі їхні аспекти: а) назва; б) задача модельного 

дослідження (для чого призначена фізична модель); в) модельні відмежування 

(чим нехтується і що береться до уваги у межах даної моделі).  

При розгляді в ППЗ фізичних понять доцільно звернути увагу на 

наявність наступних елементів:  

а) назва;  

б) фізично-модельний зміст поняття (у яких фізичних моделях 

використовується дане поняття, які фізичні властивості реальності 

відображаються за його допомогою);  

в) визначення поняття (словесні й на основі математичних формул);  

г) розмірність величини, що виступає у якості поняття.   

При опису фізичних законів у ППЗ слід спиратися на такі моменти:  

а) назва закону;  

б) фізично-модельний зміст закону (який фізичний об’єкт, процес чи 

явище та у межах якої фізичної моделі описуються за його допомогою даного 

закону);  

в) математичне рівняння або вербальне формулювання закону; г) межі 

застосовності та умови справедливості закону;  

д) приклади практичного використання закону та його дій у природних 

явищах, технічних пристроях.  

Крім того, при створенні ППЗ доречно враховувати технології 

формування та розвитку пізнавальної активності студентів, що передбачає 

наявність інтерактивної роботи з ПЗ, швидкого пошуку даних, визначає вибір 

та побудову дидактичного матеріалу з фізики, перетворення об’єктивних 

суперечностей навчального матеріалу в суб’єктивні суперечності проблемних 

ситуацій [317]. 

Як показують дослідження І. Е. Вострокнутова [70], І. В. Роберт [308], 

С. Г. Григор’єва [408] та інших, оцінку електронних засобів навчання автори 

пропонують здійснювати за чотирма напрямками, серед яких: психолого-
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педагогічні показники, з якими тісно пов’язана група змістовно-методичних 

показників, а також дизайн-ергономічні та техніко-технологічні якості 

електронної педагогічної продукції.  

До того ж, В. Ф. Заболотний відзначає, що у ході створення ПЗНП крім 

врахування вимог ергономіки, дидактики, психології сприйняття тощо, 

необхідно передбачити і два види діяльності – викладача і студента [137].  

Така ж думка прослідковується у праці Ю. О. Жука [131] та колектуву 

авторів за ред. М. Л. Смульсона [108].  

Таким чином, процес створення та застосування ПЗНП та ППЗ є досить 

непростим та багатоаспектним, де мають узгоджуватися усі важливі 

компоненти ОП і разом з тим перебувати у взаємозалежності. 

При цьому зазначимо, що наявність якісного ППЗ з фізики ще не є 

гарантом високого рівня успішності навчання з даної дисципліни. Важливою 

передумовою для цього є створення відповідних умов для їх реалізації.  

Проблема методики застосування ППЗ та організації самостійної НПД 

курсантів із застосуванням відповідних ПЗНП є істотним фактором впливу 

на досягнення цілей та завдань навчання фізики. 

По-перше, використання ПЗНП та ППЗ з фізики необхідно проводити з 

погодженням характеристик людини і освітнього середовища, яке має 

здійснюється в просторовому, часовому, інформаційному, енергетичному 

аспектах. Вважаючи НПД студента з використанням електронних ОР одним із 

видів праці, згідно ідей Я. В. Крушельницької [205], можна зазначені аспекти 

трактувати в такому сенсі: просторове погодження – передбачає організацію 

робочого місця студента, робочої пози, визначення зон досягнення, траєкторії 

рухів, доступність органів керування ПЗНП чи ППЗ тощо; часове погодження 

враховує динаміку працездатності з виконанням НПД, її темпу, інтенсивності, 

зміною навчальної діяльності і відпочинком; інформаційне погодження 

пов’язане з оцінкою потоків навчальної інформації та пропускної здатності 

аналізаторних функцій щодо сприйняття і переробки інформації, яка надається 

ПЗНП; енергетичне погодження враховує вплив навчальних навантажень на 
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м’язову, серцево-судинну системи на основі встановлення оптимального 

обсягу рухової діяльності, величини м’язових зусиль залежно від умов НПД. 

По-друге, ПЗНП та ППЗ не доцільно використовувати у тих випадках, 

коли опанування навчальною інформацією не є основною дидактичною 

метою, а головним навчальним завданням стає опанування даного засобу 

одержання знань та набуття навичок його безпомилкового виконання [131]. 

Відмітимо і ту обставину, що основні ергономічні вимоги 

використання ПЗНП та ППЗ з фізики у поєднанні з педагогічними 

презентаціями мають бути використані і в ході лекційних демонстрацій за 

допомогою мультимедіапроектора [360], а саме: – просторове погодження: 

мінімальний кут зору на об’єкт спостереження повинен бути не меншим 10°, 

що визначає розміри навчального приміщення: відстань від останнього ряду 

до екрану L дорівнює 6-кратній ширині екрану; – інформаціне погодження: 

поле зору чіткого бачення всіх деталей по вертикалі складає 14°, по 

горизонталі ~ 40°; освітленість робочого місця має бути не меншою 50–60 лк, 

вікно біля екрану рекомендується затінювати для підвищення яскравості 

зображення на екрані; важливо створювати спеціальну установку на 

сприйняття матеріалу (виділити, порівняти, пояснити, запам’ятати, 

висловити свою думку тощо); умовність аудіовізуальних моделей – образів 

реальності – викладачу необхідно спеціально роз’яснити. 

При виборі ППЗ з фізики для використання у ЗВО та ЗПТО доцільно 

звернути увагу на такі дидактичні та психологічні вимоги щодо викладу 

теоретичного навчального матеріалу: 

1) проблемний підхід до представлення навчального матеріалу, 

наявність евристичних питань і дослідницьких завдань; 

2) наявність професійно спрямованого навчального матеріалу, який 

передбачає розгляд питань та задач з реальної майбутньої професійної 

діяльності, та понять, які закладені у вивчені загальнотехнічних дисциплін; 

3) сумісність ППЗ та співвідношення його елементів з елементами 

передтренажерної підготовки (за наявності такої у ЗО); 
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4) зрозуміла система навігації. 

При використанні ППЗ з метою контролю ЗУН ми виділяємо як 

доцільні наступні дидактичні моменти: 

– наявність достатньо великої кількості завдань, призначених для 

самостійного виконання; 

– різноманітна форма представлення контрольних завдань (тести, 

задачі, вправи, таблиці, схеми), наявність розв’язків (у тому числі з аналізом 

помилок); 

– можливість самоконтролю та корекції; 

– наявність різних рівнів труднощів при виконанні завдань; 

– можливість зміни порядку представлення завдань при повторному 

контролі; 

– формування узагальнених навичок і стратегій розв’язування різних 

типів задач; 

– можливість встановлювати часове обмеження на виконання тестових 

контрольних завдань для розвитку умінь працювати в ліміті часу. 

Використання ППЗ для виконання віртуальних ЛР передбачає 

урахування психолого-педагогічних вимог: виразності експерименту; 

надійності (одержання результату з достатнім ступенем точності, можливість 

повторення результатів при однакових початкових умовах і параметрах); 

забезпечення яскравості зорового образу, виділення тих ознак, які несуть 

найбільш значущу інформацію; швидкості надходження інформації та її 

доступності для розуміння; здатності викликати емоції.  

Крім зазначених вимог доцільно звернути увану і на такі: наявність 

інструкції до виконання ЛР; близького до реальності відеоряду і 

дикторського коментару (з можливістю його відключення); інтерактивного 

маніпулювання досліджуваною моделлю; наявність проблемних питань у 

кадрі; контролюючих тестів (завдань) з теорії (допуск до ЛР та її оцінювання) 

тощо. 
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Аналізуючи дослідження і методичну літературу, наприклад [131; 156] 

з питань активізації НПД учнів та студентів ЗО, варто виділити такі основні 

методичні вимоги комп’ютерної підтримки занять у ЗВО (за Ю. О. Жуком): 

1. Головна навчальна мета – створення активного пізнавального 

середовища. 

2. Не замінювати реальний демонстраційний експеримент на занятті 

КМ, а їх доцільне поєднання з поділом характерних дидактичних функцій. 

3. Проблемний, розвиваючий зміст комп’ютерних матеріалів з 

інтерфейсом, що відповідає психолого-педагогічним умовам сприйняття 

інформації з екрану. 

4. Комп’ютерна модель має підкреслювати теоретичну сутність 

навчального матеріалу, його якісні (кількісні) характеристики без 

акцентування уваги і втрат часу на деталях. 

5. Комп’ютерні матеріали є частиною єдиного комплексу засобів 

навчання, який викладач може доповнювати та модернізувати. 

6. Поєднання різних засобів навчання за принципом системності. 

Епізодичність, різноплановість технічних засобів навчання не концентрує 

уваги на головному, і стомлює користувача. 

Зазначені і виокремлені вимоги до запровадження ППЗ у процесі 

навчання фізики сприятимуть успішності реалізації усіх засобів ІКТ і зокрема 

розроблених нами програмних продуктах, на які отримано авторські свідоцтва:  

1) ППЗ «Фізика. Механіка» (для курсантів авіаційних ЗВО з фізики, 

де можливе ефективне поєднання інформаційних моделей створеного ПП з 

відпрацюванням основних умінь роботи на тренажерах при підготовці ОССУ) 

[2]. 

2) ПП «Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з 

фізики «Електродинаміка» (для студентів вищих ЗПТО при вивченні 

розділу фізики «Електродинаміка») [1]. 
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3) ПП «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за 

допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» (для студентів 

медичних ВЗО) [3]. 

Дані ПП можна використовувати під час проведення лекційних та 

практичних занять, ЛР, консультацій, а також рекомендувати здобувачам 

освіти для самостійного вивчення окремих розділів фізики тощо. 

Розгляномо розроблені ПП більш детальніше у п.2.6 – 2.8. 

2.6. Методика навчання фізики з використанням програмного 

продукту «Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з 

фізики «Електродинаміка» 

Завдяки використанню комп’ютерної техніки в навчанні можна значно 

розширити коло навчальних задач, включаючи в ОП задачі нового типу, які 

ґрунтуються на аналізі їх роз’язування з залученням комп’ютерів. Це 

здійснюється, перш за все завдяки можливості використовувати в ОП задачі з 

великим обсягом графічних побудов з моделювання явищ та процесів. 

Накопичення суб’єктами навчання моделей фізичних понять, що 

вивчаються за допомогою ППЗ моделюючого типу, сприяє виявленню і 

реалізації внутрішніх ресурсів, розвитку вмінь виділяти головне в 

навчальному матеріалі, акцентує увагу учнів та студентів на змістовій 

стороні понять та явищ. Процес засвоєння нових знань проходить 

ефективніше, а одержані знання – набагато міцніші. 

До таких моделей ми віднесли моделі різних механічних рухів та 

коливань; моделі ідеальних газів та різних теплових процесів; моделі атомно-

молекулярної будови речовин; моделі електростатичних полів та 

електродинамічних явищ й процесів; моделі атомної та ядерної фізики; 

моделі фізики високих енергій; моделі Всесвіту, Великого вибуху.  

Спеціально створені ППЗ дозволяють наповнити такі моделі 

конкретними поняттями, явищами, процесами, законами, судженнями, 

теоріями. На цій основі більш ефективно можна реалізувати потенціальні 
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ресурси учнів, їх самонавчання й відпрацювання найважливіших умінь 

самостійного здобуття знань.  

При роботі з ПЗ суб’єкт навчання самостійно вибирає тематику, режим 

роботи, задачі, а також отримує інформацію про допущені помилки.  

Створення відповідного ППЗ з фізики, який би допомагав учневі 

розв’язувати задачі з фізики, є актуальним, перспективним і досить важливим 

напрямком дослідження. 

На основі існуючих ППЗ з шкільного курсу фізики [143], а також 

досліджень [8; 13; 79; 208; 268; 448], які стосуються застосування ІКТ на 

заняттях з фізики, ми розробили ПП «КП «НПЗФ «Електродинаміка» 

(рис. 2.48–2.51), який є як зовнішнім ресурсом забезпечення організації 

навчання, так і внутрішнім ресурсом активізації потенціальних можливостей 

особистості на прикладі розв’язування задач, що містить:  

а) приклади розв’язування класичних задач з фізики;  

б) приклади розв’язування задач з елементами професійного спрямування;  

в) комплекс задач, які пропонується розв’язати самостійно. 

НПЗФ «Електродинаміка» має два головні розділи: «Теоретичні 

відомості» та «Розв’язування задач».  

Розділ «Теоретичні відомості» – це ЕП, зміст якого розкриває основні 

ключові питання з даного розділу фізики, а також наповнений анімаційними 

малюнками, демонстраціями, звуковими ефектами та поясненнями до 

теоретичних викладок матеріалу. Перегляд теоретичних питань з розділу 

«Електродинаміка» здійснюється за допомогою натискання лівої кнопки 

миші на одну з кнопок, що завжди знаходяться на робочій панелі: 

«Запобіжники», «Генератор», «Трансформатор», «Акумулятор», «Електричні 

станції», «Конденсатор», «Електродвигун» (рис. 2.48), при цьому кнопка 

змінює свій зовнішній вигляд (стає світлішою), а у робочому полі з’являється 

перелік питань з обраної теми (рис. 2.49). При наведенні мишкою на назву 

тематичного питання, вона змінює колір шрифту. 
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При натисканні лівою кнопкою миші на будь-який пункт на екрані 

з’являється текст з анімаційними малюнками, схемами та поясненнями до 

теоретичних викладок (рис. 2.49).  

 

Рис. 2.48. Інтерфейс вікна розділу «Теоретичні відомості», перегляд змісту теми 

«Електричні станції» 

 

 

Рис. 2.49. Інтерфейс вікна з перегляду теоретичних питань 

 

Деякі анімації супроводжуються звуковими ефектами (звук роботи 

електроліній, трансформатора, генератора тощо). 

кнопка 

повернення до 

змісту 

бігунок 
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Перегляд тексту здійснюється за допомогою перетягування мишкою 

бігунка (справа від текстового поля), або за допомогою клавіш клавіатури: 

стрілки вгору та стрілки вниз. 

Для повернення до списку питань з даної теми передбачена кнопка 

«Зміст», яка розташована вгорі робочого поля (рис. 2.49).  

Щоб перейти до розгляду теоретичних питань з іншої теми необхідно 

натиснути відповідну кнопку на робочій панелі.  

Під час роботи користувача з розділом «Розв’язування задач» на 

робочому полі висвітлюються анімаційні розв’язки задач та відповідних 

демонстрацій, текстових полів (рис. 2.50).  

 

Рис. 2.50. Інтерфейс вікна анімації розв’язування якісної задачі 

Для перегляду розв’язку задач з обраної теми, користувач повинен 

обрати тему (натисканням відповідної кнопки на робочій панелі), після чого 

на екрані з’являються кнопки-умови задач. Для їх перегляду користувачу 

необхідно натиснути лівою кнопкою миші на відповідну кнопку-умову. 

Під час перегляду анімацій з розв’язування задач, користувач має 

можливість керувати процесом відеоспостереження за допомогою 

навігаційних кнопок (рис.2.51). Однак, локальний «КП «НПЗФ 
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«Електродинаміка», який є структурним компонентом МНФ на основі РП в 

ЗО, активізує потенціальні внутрішні ресурси особистості учня під час 

розв’язування задач з фізики, має певні обмеження щодо застосування 

учнями в самостійній навчальній діяльності, а тому виникла потреба у 

розміщенні його на загальнодоступному ресурсі «Ресурсний центр з фізики» 

(http://rcf-ptu.in.ua) для вільного доступу до нього. 

В ході педагогічного експерименту [380] ПЗ «КП «НПЗФ 

«Електродинаміка» виявився одним з ефективних варіантів реалізації РП за 

допомогою структурування навчального матеріалу з фізики та розробки 

спеціальних дидактичних матеріалів для контролю та узагальнення знань 

суб’єктів навчання.  

 

Рис. 2.51. Інтерфейс вікна анімації розв’язування кількісної задачі 

Нами отримано авторське право на ПЗ «Комп’ютерна програма 

«Навчальний програмний засіб з фізики «Електродинаміка» («НПЗФ 

«Електородинаміка») № 62382; зареєстр. 05.11.2015 [1]. 

Таким чином, зміст розробленого нами ППЗ (рис. 2.52) [372; 373; 375; 

376; 384] сприяє більш повній реалізації потенціальних ресурсів суб’єктів 

навчання: розвитку інтересу, творчих здібностей i мотивації до навчання 

фізики під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, в процесі 

http://rcf-ptu.in.ua/


216 

формування нових знань суб’єктів навчання, вироблення практичних умінь, з 

метою повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного 

матеріалу, з метою контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи 

діагностування навчальних досягнень тощо.  

ППЗ розроблений на основі мови програмування ActionScript 2.0 в 

середовищі Adobe Flash Professional CS6.  

Засоби ActionScript дозволяють зробити користувача активним 

учасником перегляду кліпа. ПЗ «КП «НПЗФ «Електродинаміка» утворений з 

45 файлів, типу Flash Movie, які імпортуються в один головний файл-

оболонку «Електродинаміка.swf».  

 

 

Рис. 2.52. Структурна схема «КП «НПЗФ «Електродинаміка» 

Для роботи даного навчального ППЗ з фізики необхідно, щоб система 

відповідала мінімальним системним вимогам для запуску в Windows®: 

– процесор з частотою не менш 1,3 ГГц; 
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– Microsoft® Windows® XP з пакетом Service Pack 3 (32-розрядна) або 

Service Pack 2 (64-розрядна); Windows Server® 2003 R2 (32- и 64-розрядна). 

Для ОС Windows Server 2003 SP2 та Windows XP SP2 (64-розрядної) 

вимагається оперативне виправлення KB-930627. Windows Server 2008 або 

2008 R2 (32- и 64-розрядна); Windows 7 (32- и 64-розрядна); Windows 8 (32- и 

64-розрядна); 

– 256 МБ оперативної пам’яті (рекомендується 512 МБ); 

– вiдеомонiтор SVGA 17” LRNI, 85 Hz, 1024х768; 

– Internet Explorer; Firefox (ESR) або Chrome; 

– 300 МБ доступного дискового простору (примітка: програма установки 

створює тимчасові файли під час установки ПЗ, тому для виконання установки 

вимагається більше простору на жорсткому диску); 

– дисковод компакт-дисків CD-ROM; 

– звукова карта та клавіатура; 

– маніпулятор «миша», звукові колонки, активні. 

Для технології застосування ППЗ «КП «НПЗФ «Електродинаміка» ми 

використали наявні програми Adobe Flash Player. 

Розглянемо більш детально особливості 

встановлення ПП «Комп’ютерна програма 

«Навчальний програмний засіб з фізики 

«Електродинаміка» на комп’ютер. Для цього 

необхідно спочатку ввійти в папку під 

назвою «Install» та запустити майстра установки (рис. 2.53) подвійним 

натиском лівої кнопки мишки на значок інсталятора. Після цього на екрані 

з’явиться вітальне вікно майстра встановлення ПП «КП «НПЗФ 

«Електродинаміка» (рис. 2.54). 

Для продовження встановлення програми необхідно натиснути кнопку 

«Далі >» в правому нижньому куті вікна (рис. 2.54), інакше – кнопку 

«Скасувати». Після натискання кнопки «Далі >», з’являється нове вікно 

(рис. 2.55), яке пропонує користувачу вибір каталогу встановлення. 

Рис. 2.53. Файл інсталяції ПП 
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Рис. 2.54. Вітальне вікно «Майстра встановлення ПП 

Якщо запропонований програмою каталог (С:\Program Files 

(86)\Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка) користувача 

задовольняє, то необхідно натиснути кнопку «Далі >», інакше – кнопку 

«Огляд...».  

Після чого самостійно вибрати місце для встановлення програми «КП 

«НПЗФ «Електродинаміка». Якщо користувач не бажає встановлювати ПП, то 

необхідно натиснути кнопку «Скасувати». 

 
Рис. 2.55. Вікно вибору папки установки ПП 
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Після натискання кнопки «Далі >» у новому вікні (рис. 2.56) пропонується 

створити ярлик на робочому столі.  

 

Рис. 2.56. Створення ярлика ПП «КП «НПЗФ «Електродинаміка» на робочому столі 

Якщо користувач цього не хоче, то потрібно клацнути мишкою на галочку 

«Створити ярлик на робочому столі» і вона зникне. Для подальшого 

продовження установки необхідно натиснути кнопку «Далі >».  

 

Рис. 2.57. Вікно запуску встановлення ПП «КП «НПЗФ «Електродинаміка» 

У наступному вікні (рис. 2.57) виведена вся інформація для установки ПП 

«КП «НПЗФ «Електродинаміка», якщо користувач з нею повністю згоден, то 
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необхідно натиснути кнопку «Встановити», якщо ні, то натиснути кнопку 

«Назад» і змінити параметри. 

Після натискання кнопки «Встановити» з’являється вікно інсталяції 

(рис. 2.58), після закінчення якої на екрані виводиться інформація про закінчення 

встановлення, в якому необхідно натиснути кнопку «Готово». 

 

Рис. 2.58. Вікно інсталяції ПП 

Для деінсталяції ПП «КП «НПЗФ 

«Електродинаміка» необхідно натиснути 

правою кнопкою мишки на ярлик ПП, 

вибрати пункт меню «Расположение файла» 

(рис. 2.59), із запропонованого списку файлів 

у вікні натиснути двічі на файл Uninstall 

(рис. 2.60). 

Після цієї операції з’явиться вікно, в 

якому для підтвердження видалення ПП 

необхідно натиснути кнопку «Видалити». 

Після цього на екрані з’являється вікно деінсталяції програми. У кінці 

процесу деінсталяції у новому вікні необхідно натиснути кнопку «Готово». 

Рис. 2.59. Список меню ярлика ПП 
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Рис. 2.60. Файл деінсталяції ПП 

Для запуску програми необхідно на робочому столі знайти ярлик 

програми (рис. 2.61) і виконати подвійне натискання мишкою по ньому.  

 

Якщо при установці програми користувач відмовився від ярлика на 

робочому столі, то програму можна запустити через «ПУСК – Все 

программы – Навчальний програмний засіб. Електродинаміка 1.00». 

Інтерфейс вікна завантажування ПП «КП «НПЗФ «Електродинаміка» 

вказаний на рис. 2.62. 

Після завантаження робоче вікно ПП «КП «НПЗФ «Електродинаміка» 

має вигляд, показаний на рис. 2.63, на якому зазначено основні розділи 

даного ПП, а саме: «Теоретичні відомості» та «Розв’язування задач». 

Розроблений нами ППЗ дає змогу успішно використовувати його за 

аналогією і для інших розділів фізики: механіки, молекулярної фізики і 

термодинаміки, квантової фізики, фізики високих енергій.  

Рис. 2.61. Ярлик ПП 

Електродинаміка 

Рис. 2.62. Інтерфейс вікна завантажування ПП 
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Рис. 2.63. Основні розділи ПП 

Таким чином, перевагою розробленої нами технології використання ПЗ 

«КП «НПЗФ «Електродинаміка» у порівнянні з існуючими ПЗ є наявність 

зручного у використанні і легкій зміні форми навчання понять: потенціалу, 

різниці потенціалів, енергії електричного поля, напруженості; візуалізації 

вказаного навчального матеріалу.  

ПЗ дозволяє мати статичне та динамічне зображення явищ та процесів 

ЕД, молекулярної фізики і термодинаміки, квантової фізики, фізики високих 

енергій, математичне їх моделювання, особливо графічне представлення 

результатів проведених учнем експериментів з виконання ЛР з 

термодинаміки, оптики, атомної та ядерної фізики, розв’язків задач всього 

курсу фізики.  

Розроблений ПП має швидкодіючий оперативний зворотний зв’язок 

між суб’єктами навчання та надає можливість обирати власний темп 

навчання.  

Організація такого ОП дає можливість розглядати його з точки зору 

самоорганізуючої системи і, зокрема, синергетики. 

2.7. Методика навчання фізики з використанням педагогічного 

програмного засобу «Фізика. Механіка» 

Розроблений ППЗ «Фізика. Механіка» передбачає використання його 

як викладачем на заняттях, так і курсантом під час СР. Успішність 

використання даного ППЗ з метою підвищення рівня успішності ЗУН з 

фізики залежить від систематичності його використання у процесі навчання. 

Процес навчання – це специфічна форма пізнання об’єктивної дійсності, 
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оволодіння суспільно-історичним досвідом людства [84]. У процесі навчання 

виділяють два аспекти: діяльність того, хто навчає – навчання та діяльність 

того, кого навчають – навчальна діяльність (учіння) [11]. За цих обставин 

навчання розглядається як цілеспрямований процес взаємодії викладача зі 

студентами з метою засвоєння студентами ЗУН і способів пізнавальної 

діяльності. 

Підвищення ефективності НПД є важливим завданням у навчанні 

фізики і здійснюється за допомогою певних засобів, серед яких головна увага 

звертається нами саме на засоби активізації НПД курсантів до фізики. 

Під активізацією НПД курсантів розуміємо процес спільної діяльності 

викладача і навчальної діяльності курсантів, побудований на основі 

спеціально підібраних методів, прийомів, засобів та організаційних форм з 

урахуванням психофізіологічних особливостей курсантів та спрямований на 

підвищення їх активності, інтересу, творчості, самостійності щодо 

здобування ними знань, оволодіння ЗУН їх практичного застосування [84]. 

Внутрішнім джерелом НПД є пізнавальна потреба до діяльності з 

набуття нових ЗУН, поглиблення фахових компетентностей в осягненні 

духовної культури суспільства, самовираження у вибраній професійній 

галузі.  

До засобів, що підвищують ефективність НПД курсантів у вищій школі 

з фізики відносимо: розвиток пізнавальної активності за рахунок 

використання ІКТ та інформаційних моделей авіаційних приладів; 

самостійності у НПД; узагальнення й систематизація знань, їх 

структурування й поглиблення; можливість використовувати у процесі 

навчання фізики елементів передтренажерної підготовки курсантів. 

Реалізацію зазначених засобів в ОП з фізики у ЗВО доцільно 

здійснювати через професійну спрямованість навчання та інноваційні ІКТ. 

Ефективним способом реалізації професійної спрямованості є навчання 

курсантів правильного аналізу задачі і застосування до її розв’язку 

відповідної фізичної моделі. 
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Універсальним засобом формування фізичного знання є виділення 

головного, фізично сутнісного змісту, який є однаковим, загальним для 

певної значної кількості індивідуально різних об’єктів, процесів та явищ 

реальності і створення на ґрунті цього змісту їхніх ідеальних фізичних 

образів. Така розумова процедура називається фізичним моделюванням, а 

отримані ідеальні образи – фізичними моделями. У фізичних моделях реальні 

системи, процеси, явища постають у фізично чистому вигляді, вільному від 

несуттєвих деталей і доступному для застосування математичних методів 

аналізу [9; 438].  

За В.В. Фоменко, фізична модель – це уявний теоретичний конструкт, 

який на основі мети фізичного дослідження акумулює фізично суттєві 

властивості багатьох однотипних об’єктів, процесів та явищ реальності і 

відображає їх у чистому вигляді мовою математичних утворень (чисел, 

векторів, функцій, графіків, рівнянь) [438]. Таке трактування фізичної моделі 

відноситься до знакових мисленєвих моделей. Важливу роль у процесі 

навчання фізики відіграють і образні мисленєві моделі, наприклад, модель 

ідеального газу.  

Важливість умінь моделювати, тобто створювати фізичні моделі 

відповідно до умов навчальної задачі, бачиться нами у тому, що знання та 

висновки, отримані при дослідженні моделі, можуть бути перенесені на 

реальний фізичний об’єкт або процес (умова екстраполяції), що передбачає 

уміння передбачати, прогнозувати певні процеси та явища в реальному 

середовищі. Таке уміння особливо важливе для авіаційних пілотів під час 

польоту, а саме передбачення поведінки літака на основі показів приладів 

(розворот, горизонтальний політ, знесення від напрямку запланованого курсу, 

набір або зниження висоти польоту, звалювання літака, вчасне прибуття на 

місце посадки, центрування літака тощо). 

Відтак, під успішним навчанням фізики майбутніми ОССУ авіаційного 

профілю будемо розуміти таке навчання, на основі якого успішно 

закладаються й формуються такі фізичні знання, які необхідні для якісного 
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виконання професійних дій, а саме розуміння фізичних законів у процесі 

польоту (на ешелоні, при наборі висоти, розвороті, зниженні й посадці 

літака) при звичайних умовах та аварійних ситуаціях, виконання аналізу 

існуючих параметрів польоту та правильного прийняття рішень, вміння 

зчитувати покази основних бортових приладів для розвитку швидкості 

сприйняття пілотом приладової індикації та розвитку просторової орієнтації 

[45; 63]. 

Розроблений ППЗ «Фізика. Механіка» поєднує декілька видів НПД (під 

керівництвом викладача і без нього): вивчення теоретичних законів та понять 

фізики, набуття ЗУН розв’язування задач, тренування швидкості та образності 

мислення в ОП, виконання практичних завдань вимірювання відповідних 

фізичних величин; перевірка ЗУН з метою самонавчання, саморегулювання 

НПД, а також оцінювання її результатів. 

ППЗ «Фізика. Механіка» у ОП доцільно використовувати для: 

1) демонстрації фізичних процесів, законів та понять на будь-яких видах 

навчальних занять з фізики (демонстрації за допомогою проектора на 

практичних заняттях чи лекціях; при організації групової чи індивідуальної 

роботи в аудиторії, оснащеній комп’ютерами); 

2) підтримки СР курсантів з вивчення теоретичного матеріалу (за 

допомогою ЕП у підсистемі «Теорія»), тренування розв’язування задач (за 

допомогою навчального тестування у підсистемі «Тести»), самооцінювання (за 

допомогою контрольного тестування у підсистемі «Тести»), виконання 

розрахунково-графічних робіт (за допомогою розроблених варіантів задач для 

обов’язкового самостійного розв’язування та захисту у підсистемі «Задачі»); 

процесу навчання розв’язувати задачі (за допомогою перегляду конкретних 

прикладів розв’язування типових задач механіки у підсистемі «Задачі), 

виконання ЛР (у підсистемі «Лабораторні роботи»; 

3) розвитку професійно важливих ЗУН майбутніх ОССУ, таких як:  

а) знаково-практичні вміння, зокрема вимірювання фізичних величин на 

основі бортових приладів на літаку: варіометра, покажчика повітряної 
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швидкості, допплерівського вимірювача швидкості і знесення, авіагоризонту, 

висотоміра тощо;  

б) знаково-розумові вміння, зокрема розв’язування задач з фізики та 

прикладних задач, які використовуються в майбутній професійній діяльності;   

в) розвиток просторової уяви та предметно-розумових вмінь, тобто 

здатності розпізнавати ситуацію в цілому за її певними характеристиками 

(показами приладів), а також при неповній інформації про неї; робити 

індуктивний висновок, тобто узагальнювати окремі факти в єдину систему; 

4) інтеграції навчального матеріалу з фізики з теоретичними питаннями 

спеціальних дисциплін (авіаційні прилади, аеродинаміка, повітряна навігація, 

теоретична механіка тощо), що забезпечує цілісне уявлення про предмет та 

майбутню професійну діяльність. 

В ППЗ «Фізика. Механіка» принцип інтерактивності та індивідуалізації 

реалізується за допомогою навігаційних кнопок управління анімаційними 

роликами та кнопками меню на робочій панелі та на робочій області, а саме 

дозволяє переглянути анімаційні ролики в зручному темпі: з початку, 

перейти в кінець відеоряду, зупинити перегляд, перейти на декілька кадрів 

вперед/назад, що більш детально викладено у праці [143]. 

Насиченість кольорів і яскравість, за Я. В. Крушелицькою [205], 

впливають на працездатності і продуктивності навчання. В ППЗ «Фізика. 

Механіка» незмінним залишається фон синього кольору, на якому 

розміщуються об’єкти (кнопки одного стилю, малюнки, текст, графіки) 

темнішого кольору. Оскільки оранжевий колір є стимулюючим, то за його 

допомогою в ППЗ відбувається виділення заголовків тексту, головних 

формул, тексту кнопок при наведені на них мишкою та основних елементів в 

зображеннях. При цьому текст оранжевого кольору та об’єкти динамічних 

моделей мають чітку чорну тінь для підвищення чіткості зображень 

(рис. 2.46), а синій колір фону сприяє зосередженню уваги та підвищує 

працездатність.  
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У ППЗ «Фізика. Механіка» інформаційні навчальні моделі 

відповідають реальним об’єктам – бортовим приладам, які використовуються 

при розрахунку кінематичних 

параметрів руху літака: 

варіометр (рис. 2.47 а); 

допплерівський вимірювач 

швидкості та знесення 

(рис. 2.47 б); висотомір 

(рис. 2.47 в); покажчик 

повітряної швидкості і числа 

Маха «УСИМ-1» 

(рис.2.47 г); авіагоризонт 

(рис. 2.47 д). 

Також в розділі 

«Теорія» використані 

динамічні ілюстрації до складних теоретичних понять з модуля «Механіка»: 

матеріальна точка, момент сили, момент імпульсу, моменти інерції твердих 

Рис. 2.46. Вікно ППЗ «Фізика. Механіка» 

          а                                  б                             в 

               г                                   д 

Рис. 2.47. Моделі авіаційних приладів в  

ППЗ «Фізика. Механіка». 
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тіл, закони збереження імпульсу, моменту імпульсу та механічної енергії тощо. 

Опис роботи, керівництво з експлуатації ППЗ «Фізика. Механіка» та 

порядок встановлення даного пограмного засобу на комп’ютер описаний 

нами в посібнику [143]. ППЗ «Фізика. Механіка» складається з 

інформаційно-довідкового блоку (керівництво з експлуатації ППЗ) та 

навчальних підсистем: «Демонстрації», «Теорія», «Лабораторні роботи», 

«Задачі», «Тести», розміщені на стаціонарній робочій панелі, доступ до якої 

залишається для користувача завжди відкритим, а в робочому полі 

здійснюється перегляд демонстрацій, текстових полів та інших елементів 

ППЗ (рис. 2.64). 

 

Основними змістовими елементами модуля «Механіка» в ППЗ «Фізика. 

Механіка» є «Кінематика», «Динаміка», «Закони збереження», «Механіка 

суцільного середовища», «Механіка абсолютно твердого тіла», 

«Релятивістська механіка», які представлені у вигляді кнопок на робочому 

полі (рис. 2.65). 

Реалізація вказаних напрямів ППЗ «Фізика. Механіка» представлена 

його структурними схемами (рис. 2.66, рис. 2.67) з метою вдосконалення 

ефективності НПД. 

 

Рис. 2.64. Інтерфейс головного вікна ППЗ «Фізика. Механіка» 

Робоче  

поле 

Кнопка виклику 

довідки 
Кнопка 

виходу з 

програми 

Кнопка навчальної 

підсистеми 

Робоча 

панель 
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Рис. 2.65. Основні змістовні структурні елементи ППЗ «Фізика. Механіка» 
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Рис. 2.66. Структурна схема методики використання ППЗ «Фізика. Механіка». 
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Розроблений ППЗ, згідно схеми  на рис. 2.66, містить наступні розділи:  

1) «Демонстрації» (містить 64 динамічні моделі та анімації 

фізичнихявищ та процесів з кожного змістового елементу модуля 

«Механіка»);  

2) «Теорія» (ЕП з 98 анімаціями);  

3) «Задачі» (розділ з 28-ма прикладами розв’язування класичних задач з 

фізики і 17-ю – задач професійного спрямування; 139 задачами для СР; 30 

варіантами розрахунково-графічних робіт по 10 задач у кожному варіанті); 

 4) «Лабораторні роботи» (містить 2 авторські ЛР професійного 

спрямування: «Визначення положення центра мас літака за допомогою 

методу подвійного зважування; «Визначення необхідної швидкості польоту 

літака змінної маси для збереження висоти польоту при сталому куті атаки»);  

5) «Тести» (містить завдання тестового контролю для оцінювання ЗУН 

курсантів з фізики за темами і за модулем в цілому з можливістю часового 

обмеження; а також тематичні тести навчального призначення з підказками 

для самоконтролю). 

На рис. 2.67 відображена схема взаємозв’язків між формами організації 

навчання з фізики курсантів (практичні, лабораторні, лекційні заняття і СР) 

та завдань (освітніх, розвивальних та виховних), які визначені у цільовому 

компоненті методичної моделі системи навчання фізики ОССУ авіаційного 

профілю.  

Використання пропонованого ППЗ у ОП з фізики сприяє підвищенню 

пізнавальної активності через унаочнення фізичних понять, надає можливість 

полегшити розуміння змісту фізичних теорій, створити змістову основу для 

розв’язування прикладних задач.  

За цих обставин варто розглянути окремо приклади використання ППЗ 

«Фізика. Механіка» на основних видах навчальних занять у ЗВО, а саме: на 

лекціях (п. 2.7.1), практичних заняттях (п. 2.7.2) і лабораторних заняттях 

(п. 2.73). Методика провдення занять з контролю та корекції знань та 

організації СР детально розгянута у праці [145]. 
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2.7.1. Використання педагогічного програмного засобу на лекційних 

заняттях.  

Лекція – це стрункий, логічно завершений, науково обгрунтований, 

послідовний і систематизований виклад певної наукової проблеми, теми чи 

розділу навчального предмету, ілюстрований за необхідністю наочністю та 

демонструванням дослідів [417].  

Зміст лекції передбачає відповідність високим науковим та методичним 

вимогам і відповідність навчального матеріалу Робочій програмі з 

дисципліни.  

Лекція завжди фронтальна і виконує наступні функції: інформаційну 

(викладаються необхідні відомості); стимулюючу (пробуджується інтерес до 

теми); виховну; розвивальну (дається оцінка явищам, розвивається мислення); 

орієнтувальну (в проблемі, в літературі); пояснювальну (спрямованою на 

формування основних понять науки); переконливу (із системою доведень). 

Класифікуючи лекцію за цілями, розглядають вступну, інформаційну, 

оглядову, настановну, підсумкову лекції; за формами – проблемну, лекцію-

прес-конференцію, лекцію-візуалізацію, лекцію з запланованими помилками, 

бінарну лекцію тощо [273].  

З упровадженням ІКТ у ОП виділяються комп’ютерно-орієнтовані 

лекціі, в яких проводиться систематичне, послідовне і логічне подання 

навчального матеріалу дисципліни з використанням комп’ютерної техніки 

для демонстрації малюнків, графіків, динамічних зображень тощо. 

Проведення таких лекцій вимагає оснащення лекційної аудиторії 

комп’ютерною локальною мережею з метою виведення супровідного 

лекційного навчального матеріалу (плану лекцій, ілюстрацій, графіків, 

динамічних зображень, основних понять тощо) на монітор кожного студента, 

який також може поставити запитання лекторові за допомогою передачі 

повідомлення на центральний комп’ютер [412]. 

До комп’ютерно-орієнтованих лекцій відноситься інтерактивна лекція, 

мультимедійна лекція, яка передбачає демонстрацію навчального матеріалу 
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на великому екрані в супроводі лектора і, зазвичай, містить:  

– найменування розділів досліджуваної теми і основні тези;  

– рухомий і нерухомий ілюстративний матеріал (у тому числі – 

екранні копії, схеми, динамічні комп’ютерні моделі тощо);  

– звукові компоненти відеофрагментів та інші джерела звуку. 

Підвищення рівня навчальних досягнень курсантів неможливо здійснити 

без активізації їхньої НПД, яка відбувається за допомогою проблемного 

підходу до викладу матеріалу [272]. На лекціях з фізики такий підхід доцільно 

підкріплювати постановкою демонстраційних експериментів (реальних, 

віртуальних та мисленевих), які за А. В. Ткаченко сприяють розвитку 

мислення та власного бачення розв’язання поставлених проблемних завдань, 

активізують увагу на реальних дослідах, спрямовують спостережливість 

студентів на самостійне виявлення особливостей, суттєвих ознак, головного та 

другорядного у побаченому, дозволяють здійснювати аналіз побаченого та 

узагальнення [409]. Такий підхід до проведення лекцій з фізики дозволить 

зменшити такі її недоліки, як пасивне сприймання чужих думок та 

сповільнення самостійного мислення. 

Добірка якісних демонстрацій та експериментів на лекціях допомагає 

розв’язати і проблему зниження зацікавленості у вивченні фізики, а також 

довести до розуміння складну логічну структуру та високий рівень 

абстрактності навчального матеріалу з фізики. Крім того, важливість 

навчального демонстраційного експерименту П. С. Атаманчук [10] 

виправдано вбачає у його функціональній двополярності: при дедуктивному 

викладенні матеріалу він виступає як критерій істини, підтверджує висновки 

теорії; при індуктивному підході є основним джерелом знань. 

Методичні вимоги до проведення демонстраційних дослідів з фізики 

широко обговорені в методичній літературі і складають такі з них: наочність, 

зрозумілість, ефективність, переконливість, естетичність, доцільність, 

ергономічність [10; 279]. Варто при цьому відмітити низку завдань, які 

розв’язує викладач при демонстрації дослідів з фізики. 
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1. Ілюстрація пояснень підвищує ефективність засвоєння навчального 

матеріалу, якщо пояснення викладача супроводжується демонстрацією 

дослідів. 

2. Ілюстрації застосування вивчених фізичних явищ та теорій в 

техніці, технологіях та побуті є необхідною ланкою для демонстрації 

зв’язків фізики з технікою. Ознайомлення з об’єктами техніко-

технологічного характеру сприяє формуванню мотивації навчання фізики, 

дозволяє поглибити та систематизувати знання курсантів про раніше вивчені 

фізичні явища. 

3. Збудження та активізація пізнавального інтересу до фізичних явищ 

та теорій. Ефективний демонстраційний експеримент (особливо 

проблемного характеру) може бути поштовхом до активної НПД курсантів 

[44; 54; 409] та підвищенню пізнавального інтересу й активізації мислення 

[348], але за умови використання ефективних засобів візуалізації, якими є 

сучасне демонстраційне обладнання з фізики та комп’ютерні системи 

навчального призначення. 

Розв’язання сучасних проблем постановки лекційних демонстрацій з 

фізики вимагає пошуку нових технологій, спрямованих на активізацію НПД 

курсантів з урахуванням принципу професійної спрямованості. 

Особливу роль при цьому відіграють лекційні комп’ютерні 

демонстрації – програми з графічним інтерфейсом і напівавтоматичним 

управлінням, що ілюструють теоретичні поняття, теореми, закони тощо та які 

можуть містити записи реальних натурних дослідів та демонстрацій. 

Нами виявлено, що нині існує досить велика кількість навчальних 

програм, таких як «Живая физика», «Репетитор Физика 1С», ЕП фірми 

«Физикон» – «Открытая физика І, ІІ», «Физика» з серії «Экспресс подготовка 

к екзамену», «Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 10–11», «Бібліотека 

електронних наочностей. Фізика 10–11», «Електронний задачник.Фізика 7–

9», «Віртуальна фізична лабораторія з вивчення властивостей рідких 

кристалів» та інші [144], які містять різні відео- й анімаційні демонстрації 
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фізичних явищ. 

Розвиток різних програмних середовищ для створення інтерактивних ПЗ 

навчання фізики для ЗВО дозволяє створити ефективні комп’ютерні навчальні 

досліди, демонстрації та експерименти, які розроблені в натурному вигляді та 

описані в роботах С. П. Величка [47; 54]; Р. Г. Гнипа, В. В. Вістовського, 

З. А. Хапко [81]; В. С. Гущина, А. П. Костенка, В. С. Черняєва, 

О. А. Сабирзянова [101]; С. Б. Рижикова, М. В. Семенова, О. І. Слєпкова, 

О. О. Якути [313]; Н. В Пастернака, О. І. Конопельника, О. В. Радковської [279]; 

Е. П. Сірика [348]; В. Старощука [366]; Н. Ф. Услугіна, П. В. Казаріна [420]; 

М. В. Семенова, О. О. Якути [331; 332] та ін.  

В методичній літературі виділяються наступні види фізичних 

експериментів, які проводяться на основі ППЗ: демонстраційний, 

моделюючий, графічний, розрахунковий, віртуальний [286].  

Демонстраційні комп’ютерні експерименти розробляються 

Є. І. Бутіковим [427] та С. К. Бурученко [165]; Н. М. Нагорським, 

М. В. Семеновим та О. О. Якутою [266]; І. Ю. Просановим та 

С. Д. Антоновим [422]; О. В. Селіверстовим та М. С. Дуніним [330] та ін. 

Моделюючі комп’ютерні експерименти передбачають застосування 

моделей в ОП, що підвищує наочність і науково-теоретичний рівень викладу 

матеріалу, розвиток мислення учнів і студентів, які мають при цьому великі 

можливості для дослідницької, творчої діяльності, що стимулює розвиток їх 

розумових здібностей. 

Моделювати у фізиці можна рухи тіл в гравітаційних, електричних і 

магнітних полях; коливальні процеси; явища інтерференції, дифракції тощо. 

Можна проводити віртуальні експерименти на віртуальних приладах. 

Графічні комп’ютерні експерименти надають можливість дослідження 

залежності одних фізичних величин від інших на графіках, які на екрані 

монітора будує комп’ютерна програма. Наприклад, в механіці це може бути 

дослідження залежності прискорення (швидкості, координати, пройденого 
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шляху, імпульсу) від часу; дослідження зміни параметрів коливального руху 

від часу в залежності від початкової фази тощо.  

При навчанні модуля «МКТ і термодинаміка» – це може бути 

дослідження ізопроцесів, циклів теплових двигунів тощо. В електростатиці 

можна показувати гафічну залежність між напруженістю (потенціалом) 

електричного поля точкового заряду (зарядженої кулі, нескінченної нитки 

тощо) від відстані та ін. 

Обчислювальні комп’ютерні експерименти грунтується на чисельному 

моделюванні ідеальної фізичної системи. 

Варто зазначити, що на освітньому ринку розроблена велика кількість 

комп’ютерних експериментів з фізики, які об’єднані в єдині навчальні 

середовища, але, на жаль, не відображають постановку фізичних 

експериментів з метою висвітлення питань професійної спрямованості у 

підготовці ОССУ управління в авіаційних ЗВО.  

Збільшення ролі і значущості мультимедійних демонстрацій при 

вивченні курсу фізики в авіаційному ЗВО має ряд причин, які пов’язані з 

перевагами над вимогами щодо натурних демонстраційних приладів, які 

зазначаються у праці С. П. Величка [53]. Відмітимо деякі з них. 

1. Натурна демонстрація повинна мати достатні розміри для візуальної 

доступності з метою спостереження кожного студента, інакше вона втрачає 

свій зміст. З цієї причини деякі класичні натурні лекційні демонстрації 

проводяться доволі рідко внаслідок громіздкості та незручності пропонованої 

установки.  

2. Існуюча тенденція до збільшення годин на СР з навчальним 

матеріалом й зменшення аудиторних годин, призводить до того, що вагому 

частину існуючих демонстрацій показати неможливо. 

3. Зношування демонстраційних приладів та достатньо висока їхня 

вартість для придбання нового обладнання обмежує викладача у 

запровадженні демонстраційних дослідів у процесі навчання фізики у ЗВО. 

4. Продемонструвати деякі фізичні явища не завжди можливо в умовах 
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аудиторії ЗВО або у зв’язку з вимогами правил техніки безпеки, або в 

наслідок технічних ускладнень, чи демонстрація є принципово 

нездійсненною. 

5. Впровадження комп’ютерних віртуальних демонстрацій дозволяє 

задіяти одночасно модель, фізичний дослід, малюнок, експеримент, 

дослідження тощо, що розширює всебічність сприймання даних про об’єкт 

вивчення, а також сприяє розвитку творчих здібностей, активізації НПД 

студентів, навчає одночасно сприймати більше інформації про об’єкт 

спостереження і робити відповідно правильні висновки.  

6. Деякі демонстрації вимагають детальної візуалізації, що можливо 

тільки при використанні мультимедійних фізичних демонстрацій, які 

моделюють те чи інше явище. Важливо відзначити також і те, що 

мультимедійна демонстрація може бути відтворена як завгодно часто, а також 

може бути призупинена в будь-який момент показу. Особливий інтерес 

являють собою інтерактивні демонстрації, які дозволяють задавати 

користувачу початкові умови і параметри, від яких залежить хід та результат 

самої демонстрації. 

7. Поєднання графіки, двомірної і тривимірної анімації, звуку дозволяє 

передавати студентам максимальний обсяг повідомлень за більш короткий 

час, а також краще запам’ятовувати навчальну інформацію [87].  

В процесі навчання фізики необхідно створювати умови швидкої 

адаптації курсантів до майбутньої професійної діяльності, а саме вводити такі 

навчальні елементи, які містили б у собі частину тренажерної підготовки 

ОССУ до майбутньої професійної діяльності.  

Саме тому у ППЗ «Фізика. Механіка» ми окремо виділили підсистему 

«Демонстрації», яка містить добірку лекційних демонстрацій, серед яких є 

такі, що узгоджуються з високотехнологічними тренажерами, що 

використовуються при підготовці ОССУ.  

Дані демонстрації відповідать за тематикою навчальній програмі 

(табл. 2.8) і можуть бути використані викладачем за його бажанням.  
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Назви демонстрацій зазначені в табл. 2.9. 

Таблиця 2.8 

Зміст підсистеми «Теорія» ППЗ «Фізика. Механіка».  

Н
аз

в
а 

те
м

и
 

Назва питань Назва демонстрацій 

К
ін

ем
ат

и
к
а 

1. Кінематика як емпіричний 

рівень опису руху. Способи 

опису руху класичної частинки 

та зв’язок між ними.  

1. Способи опису руху класичної частинки 

(траєкторно-шляховий, векторний, 

координатний) 

2. Зв’язок координатного та векторного 

способів опису руху 

2. Поняття середньої та 

миттєвої швидкості. Зв’язок 

швидкості, шляху та координат 

частинки.  

1. Поняття вектора швидкості частинки 

2. Компоненти швидкості літака у процесі 

набору висоти 

3. Варіометр ДА-30 (вимірювання вертикальної 

складової повного вектора шляхової швидкості) 

4. Допплерівський вимирювач швидкості та 

знесення (вимірювання горизонтальної 

складової повного вектора шляхової швидкості) 

3. Закон додавання швидкостей 

у ньютонівській механіці. 

Навігаційний трикутник 

швидкостей.  

1. Додавання швидкостей у Ньютонівській 

механіці 

2. Навігаційний трикутник швидкостей 

3. Визначення кута знесення 

4. Допплерівський вимирювач швидкості та 

знесення 

5. Покажчик повітряної швидкості і числа Маха 

4. Поняття прискорення 

класичної частинки. Складові 

прискорення та їхній фізичний 

зміст. Часткові моделі руху 

частинки.  

1. Поняття вектора прискорення матеріальної 

точки 

2. Визначення прискорення зсередини системи, 

що рухається 

3. Нормальне та тангенціальне прискорення 

4. Рівномірний рух по колу 

Д
и

н
ам

ік
а 

Динаміка вільної частинки. 

5. Динамічні характеристики 

класичної частинки – маса, 

імпульс, момент імпульсу та 

зв’язок між ними. Модель 

нерелятивістської частинки та її 

характеристики.  

1. Поняття моменту імпульсу класичної 

частинки відносно точки 

6. Модель вільної частинки. 

Енергія вільної частинки, зв’язок 

маси та енергії. Фотони. Стан 

частинки у механіці. 

Фундаментальний характер 

характеристик частинки.  

 

7. Рух вільної частинки. 

Інерціальні та неінерціальні 

системи відліку. Перший закон 

Ньютона та його фізичний зміст.  

1. Рух вільної частинки в інерціальній системі 

відліку 

2. Рух вільної частинки у неінерціальній системі 

відліку 

 Рух частинки піддією зовнішніх сил 
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а 
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Назва питань Назва демонстрацій 
 

8. Поняття сили, властивості сил. Третій 

закон Ньютона. Ієрархія силових 

взаємодій.  

1. Поняття рівнодійної сили 

2. Силова взаємодія тіл 

3. Сили, що діють на літак у 

горизонтальному польоті 

4. Сили, що діють на літак при  розгоні 

5. Ієрархія силових взаємодій 

(статичний рис.) 

9. Гравітаційні взаємодії та сили. Модель 

силового поля. Модель гравітаційного 

поля, однорідне та центральне поля. 

Поняття про загальну теорію відносності 

та квантову теорію гравітації.  

1. Однорідне та центральне гравітаційне 

поле. 

10. ЕМ взаємодії, сила Лоренця. 

Міжмолекулярні сили Ван-дер-Ваальса. 

Механічні сили пружності та тертя.  

 

11. Рух частинки під дією сил. Другий 

закон Ньютона. Умови існування 

рівномірного та рівноприскореного рухів. 

 

12. Застосування другого закону 

Ньютона.  

1. Сила тяги авіаційного 

турбореактивного двигуна 

2. Рух частинки у центральному 

силовому полі 

Динаміка механічних систем. 

13. Модель механічної системи частинок. 

Динамічні характеристики системи: маса, 

імпульс. Центр мас системи, центрування 

літака. Зовнішні та внутрішні сили у 

системах.  

1. Модель системи частинок  

2. Центрування літака 

3. Внутрішні та зовнішні сили у 

системах частинок 

14. Закони руху механічної системи: 

закон руху центру мас, закон збереження 

імпульсу. Фундаментальний характер 

закону збереження імпульсу та його 

зв’язок з однорідністю простору.  

 

15. Момент імпульсу механічної системи. 

Закон збереження моменту імпульсу, 

його фундаментальний характер та 

зв’язок з ізотропністю простору. 

1. Зв’язок радіус-векторів у системі 

частинок 

16. Механічна енергія системи частинок 

та її зміна з часом. Закон збереження 

механічної енергії. Фундаментальний 

закон збереження енергії та його зв’язок з 

однорідністю часу. 
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Назва питань Назва демонстрацій 

З
ак

о
н

и
 з

б
ер

еж
ен

н
я
 

17. Енергетичний спосіб опису руху 

частинки. Механічна робота сили. Робота 

сил пружності та гравітації. Потужність 

сили.  

1. Механічна робота сили: а) сила стала 

за величиною, рух частинки 

прямолінійний); б) сила змінна за 

величиною, траєкторія руху чатинки – 

криволінійна 

2. Рух частинки в однорідному 

гравітаційному полі 

18. Потенціальні сили. Потенціальна 

енергія частинки та її зв’язок з роботою 

потенціальних сил. Потенціальна енергія 

частинки у полях сил пружності та 

гравітації. 

1. Поняття потенціальної сили 

З
ак

о
н

и
 з

б
ер

еж
ен

н
я
 

19. Енергетичні закони руху частинки: 

закон зміни кінетичної енергії, закон 

збереження механічної енергії та його не 

фундаментальний характер. 

1. Посадка літака з невипущеним шасі 

20. Класичний та оборотний характер 

механічного руху частинки. Роль моделі 

класичної частики у сучасній фізичній 

картині світу. 

 

21. Механічна енергія системи частинок 

та її зміна з часом. Закон збереження 

механічної енергії. Фундаментальний 

закон збереження енергії та його зв’язок з 

однорідністю часу. 

1. Демонстрація закону збереження та 

перетворення енергії 

22. Закон руху центру мас, збереження 

імпульсу. Фундаментальний характер 

закону збереження імпульсу та його 

зв’язок з однорідністю простору. 

1. Демонстрації закону збереження 

імпульсу (3 шт.) 

23. Момент імпульсу механічної системи. 

Закон збереження моменту імпульсу, 

його фундаментальний характер та 

зв’язок з ізотропністю простору. 

1. Зв’язок радіус-векторів у системі 

частинок 

2. Демонстрація закону збереження 

моменту імпульсу 

М
ех

ан
ік

а 
тв

ер
д

о
го

 т
іл

а 

24. Модель абсолютно твердого тіла. 

Базисні рухи твердого тіла. Роль моделі 

частинки в описі поступального руху 

тіла. 

1. Поступальний рух твердого тіла 

2. Обертальний рух твердого тіла 

25. Кінематичні характеристики 

обертального руху абсолютно твердого 

тіла. Часткові моделі обертального руху. 

1. До виводу кінематичних 

характеристик руху твердого тіла, що 

обертається 

26. Зв’язок кутових та лінійних 

характеристик обертання тіла. 

1. Зв’язок лінійної та кутової швидкості 

27. Динамічні характеристики 

обертального руху абсолютно твердого 

тіла: кінетична енергія, момент імпульсу. 

Спін як характеристика мікрочастинок, 

ферміони та бозони. 

1. До виводу формули кінетичної енергії 

обертання 

2. До виводу формули моменту 

імпульсу 
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28. Момент інерції. Моменти інерції 

простих симетричних тіл. Формула 

Штейнера. 

1. Моменти інерції деяких простих тіл 

(матеріальної точки, кулі (суцільна та 

пола), диску, стержня, циліндру 

(суцільного, полого, тонкостінного та 

товстостінного відносно різних вісей 

обертання) – 10 анімацій 

2. До виводу формули моменту інерції 

стержня 

29. Момент сили. Момент сили відносно 

вісі обертання тіла. 

1. Поняття моменту сили класичної 

частинки 

2. Поняття моменту імпульсу класичної 

частинки 

30. Закони динаміки обертального руху 

твердого тіла та їхнє застосування: 

вільний гіроскоп; зміна кутової 

швидкості обертання при зміні моменту 

інерції тіла. 

1. Вільний гіроскоп у кардановому 

підвісі 

2. Лава Жуковського 

3. Відцентрова сила інерції 

4. Сила Коріоліса на Землі 

5. Антициклон у північній півкулі 

М
ех

ан
ік

а 
су

ц
іл

ь
н

о
го

 с
ер

ед
о
в
и

щ
а 

31. Модель суцільного середовища, її 

провідні задачі. Типи течій. Густина 

середовища. Швидкість течії, лінії та 

трубки течії. 

1. Ламінарна та турбулентна течії при 

обтіканні крила літака 

2. До формування поняття моделі 

суцільного середовища 

32. Тиск у суцільному середовищі, закон 

Паскаля. В’язкість, коефіцієнт в’язкості. 

Число Рейнольдса. 

1. До формування понять тиску та 

внутрішнього тертя 

33. Рівняння нерозривності течії. Модель 

нестисливої рідини, число Маха. 

Рівняння нерозривності для нестисливої 

рідини. 

1. До виводу формули закону 

нерозривності течії 

2. Демонстрація залежності швидкості 

течії в горизонтальній трубі  від  площі 

її перерізу 

34. Модель ідеальної нестисливої рідини. 

Рівняння та закон Бернуллі. Основні 

формули гідростатики, сила Архімеда. 

1. До виводу формули закону Бернуллі 

2. До виводу формул гідростатики 

35. Застосування рівняння Бернуллі. 

Вимірювання повітряної швидкості 

польоту літака. 

1. Витікання рідини з отвору 

2. Залежність тиску в рідині, яка тече по 

горизонтальній трубі змінного перерізу 

3. Створення підіймальної сили крила 

4. Вимірювання швидкості повітряного 

потоку 

36. Фізичні механізми опору руху тіла Сила Стокса 
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37. Вплив горизонтального оперення на 

поздовжнє балансування літака. 

1. До пояснення обертової дії 

підіймальної сили горизонтального 

оперення 

2. Зміна моменту горизонтального 

оперення в залежності від кута 

відхилення руля висоти – 2 шт. 

3. Зміна моменту горизонтального 

оперення в залежності від кута атаки 

стабілізатора – 2 шт. 

4. Зміна моменту горизонтального 

оперення в залежності від кута атаки 

стабілізатора та кута відхилення руля 

висоти 

Р
ел

я
ти

в
іс

тс
ь
к
а 

м
ех

ан
ік

а 

38. Простір та час. Фундаментальні 

просторово-часові властивості матерії, 

їхня роль у фізичній картині світу та 

зв’язок з фундаментальними фізичними 

законами. 

 

39. Механічний рух. Механічна модель 

класичної частинки. Поняття системи 

відліку. Просторово-часові події. 

1. Механічний рух. 

2. До означення системи відліку 

3. Система відліку 

4. Система відліку, що 

використовується в управлінні 

повітряним рхом 

40. Відносність руху. Швидкість світла у 

різних системах відліку. Принцип 

відносності Галілея – Ейнштейна. 

1. Рух місяця у різних системах відліку 

 

41. Відносність проміжків часу та 

довжин. Релятивістське сповільнення 

часу та скорочення довжин. 

Ньютонівська механіка. 

1. Встановлення відносності проміжків 

часу 

2. Встановлення відносності довжин тіл 

42. Перетворення Лоренця як 

математичний вираз релятивістських 

властивостей простору-часу. Властивості 

простору та часу у ньютонівській 

механіці, перетворення Галілея. 

1. Постановка проблеми перетворення 

координат та часу 

2. Релятивістське перетворення 

координати Х 

43. Відносність одночасності. 

Релятивістський інтервал, його 

інваріантність та зв’язок з принципом 

причинності. Роль релятивістських 

властивостей простору-часу у сучасній 

фізичній картині світу. 

 

44. Релятивістський закон перетворення 

швидкостей. 

1. До ілюстрації закону 

релятивістського перетворення 

швидкостей (2 шт) 

УСЬОГО  98 
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Таблиця 2.9 

Перелік демонстрацій в ППЗ «Фізика. Механіка» 

Назва 

теми 
Назва демонстрації Кількість 

К
ін

ем
ат

и
к
а 

1. Матеріальна точка; 

2. Система відліку; системи координат, які використовуються в 

аеродинаміці; 

3. Прямолінійний рівномірний рух; 

4. Криволінійний рух; рівномірний рух по колу; 

5. Прямолінійний рівнозмінний рух (рівноприскорений та 

рівносповільнений); 

6. Вимірювання швидкості. 

2 

5 

 

1 

2 

2 

 

3 

Д
и

н
ам

ік
а 

1. Перший закон Ньютона; 

2. Другий закон Ньютона; 

3. Третій закон Ньютона; 

4. Інерція (інерція руху, інерція спокою, інертність тіла); 

5. Центрування літака; 

6. Типи сил у механіці;  

7. Дія сили Коріоліса. 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

1 

З
ак

о
н

и
 

зб
ер

еж
ен

н
я
 

1. Закон збереження імпульсу (центральний абсолютно пружний 

удар та непружний удар); 

2. Закон збереження моменту імпульсу; 

3. Закон збереження і перетворення енергії; 

7 

 

1 

1 

М
ех

ан
ік

а 

тв
ер

д
о
го

 т
іл

а 1. Поступальний рух; 

2. Обертальний рух; 

3. Моменти інерції твердих тіл правильної геометричної форми; 

4. Гіроскоп; 

5. Прецесія; 

6. Авіагоризонт. 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

Р
ел

я
ти

в
іс

тс
ь
к
а 

м
ех

ан
ік

а 1. Відносність часу; 

2. Відносність траєкторії; 

3. Відносність довжин тіл; 

4. Релятивістське перетворення координат. 

1 

1 

1 

1 

М
ех

ан
ік

а 

су
ц

іл
ь
н

о
го

 

се
р
ед

о
в
и

щ
а 

1. Ламінарна і турбулентна течія; 

2. Рівняння нерозривності течії; 

3. Закон Бернуллі; 

4. Формула Торрічеллі; 

5. Трубка Піто-Прандтля; 

6. Виникнення підіймальної сили крила. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

УСЬОГО 64 
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Для перегляду зазначених демонстрацій користувачу необхідно 

запустити ППЗ «Фізика. Механіка» (натисканням ярлику на робочому столі 

або кнопки «Пуск»), натиснути кнопку «Демонстрації» на робочій панелі 

головного вікна програми, із списку пропонованих тем модуля «Механіка» 

вибрати необхідну тему, після чого перейти до потрібної демонстрації, 

натиснувши кнопку з відповідною назвою.  

При цьому демонстрація буде візуалізуватися в робочій області вікна 

(рис. 2.68).  

При перегляді демонстрації викладач має можливість керувати 

процесом відеоспостереження за допомогою навігаційних кнопок, 

зображених на рис. 2.69 посередині під демонстраційним полем.  

За допомогою даних кнопок користувач може здійснити: перехід на 

початок анімації (перша кнопка на рис. 2.69); перехід на декілька кадрів 

назад (друга кнопка); зупинку перегляду (третя кнопка); перехід на декілька 

кадрів вперед (четверта кнопка); перехід в кінець перегляду анімаційного 

ролика (п’ята кнопка ).  

Для зручності над даними кнопками також з’являються текстові 

підказки при наведенні на них мишкою: «на початок», «назад», «стоп», 

«вперед», «в кінець». 

Такий підхід дає змогу викладачу успішно застосувати проблемний 

підхід до викладу навчального матеріалу на основі принципу професійної 

спрямованості навчання, що активізує НПД курсантів з фізики.  

Наприклад, сутність поняття «вертикальна складова вектора швидкості» 

доцільно донести до курсантів за допомогою демонстрації «Вимірювання 

вертикальної складової повного вектора шляхової швидкості» таким чином. 

Спочатку відкрити дану демонстрацію з першого кадру та проілюструвати 

варіометр як прилад, що вимірює вертикальну складову вектора шляхової 

швидкості літака (біла стрілка рис. 2.68). 



245 

 

 

Далі поставити такі запитання:  

1) про свідчить наявність вертикальної складової вектора швидкості 

тіла? (Відповідь: про наявність руху тіла вздовж осі Оу);  

2) а її відсутність?  

(Відповідь: про відсутність руху вздовж вісі Оу, але це не виключає 

відсутність руху тіла вздовж вісі Ох);  

3) як буде рухатися тіло, якщо проекція вертикальної складової вектора 

швидкості буде менше нуля? Більше нуля? Дорівнює нулю?  

(Відповідь: в першому випадку тіло буде рухатися в протилежний бік 

від напрямку вісі Оу, в другому – в той же бік, в третьому – не буде рухатися 

вздовж вісі Oy, але може рухатися вздовж іншої вісі).  

Далі відзначити, що якщо вісь Оу спрямувати вертикально вгору, то за 

умови додатної проекції вертикальної швидкості тіло буде підніматися вгору 

(не обов’язково вертикально), інакше – опускатися.  

Рис. 2.68. Вікно підсистеми «Демонстрації» ППЗ «Фізика. Механіка» 

кнопка виклику 
демонстрації 

кнопки 

навігаційної 

панелі 

показ 

демонстрації 

кнопки вибору 

пунктів 

демонстрації 

назва змістового 
елементу 

Рис. 2.69. Навігаційна панель управління анімацією 
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А отже знаходження стрілки варіометра над позначкою «0» відповідає 

додатній проекції вертикальної швидкості і літак набирає висоту польоту, на 

позначці «0» – літак летить горизонтально (не змінює висоту польоту), 

інакше – знижується.  

Далі поставити наступні запитання:  

1) які види прямолінійних рухів ви знаєте? (Відповідь: змінний, 

рівнозмінний, рівномірний);  

2) якою повинна бути вертикальна складова швидкості тіла, для його 

рівномірного руху вздовж вісі Оу? Рівнозмінного? Змінного? (Відповідь: з 

постійною вертикальною швидкістю; із постійно змінною вертикальною 

швидкістю; із змінною вертикальною швидкістю).  

Після запитань і відповідей натиснути на початок демонтрації і 

прокоментувати всі випадки показів варіометра при прямолінійному русі 

літака (жовта стрілка на рис. 2.68 відповідає за кутову швидкість літака і на 

даній демонстрації вона стоїть на позначці «0»), при необхідності зупиняючи 

демонстрацію чи повторюючи її спочатку.  

Це дозволяє закріпити сутність поняття вертикальної швидкості і 

знижує ризик таких помилок при яких курсанти вважають, що літак зменшує 

висоту польоту, якщо стрілка варіометра рухається зверху вниз до позначки 

«0», замість того, щоб говорити про збільшення висоти польоту, але з 

меншою швидкістю. 

Крім підситеми «Демонстрації» для наочного представлення фізичних 

процесів та введення деяких фізичних понять та величин, викладачем можуть 

бути використані анімаційні рисунки з підсистеми «Теорія». 

Вивчення матеріалу на лекціях доцільно організовувати таким чином, 

щоб залучити курсантів до активної НПД.  

З цією метою від курсантів вимагається ретельна теоретична 

підготовка до кожної лекції з вказаної теми (ППЗ «Фізика. Механіка», який 

містить усі теоретичні матеріали та матеріали для практичної і СР, міститься 

на робочих комп’ютерах в спеціально обладнаних аудиторіях).  
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Для цього курсантам пропонується самостійно опрацювати основні 

означення, правила, алгоритми, теореми, а також (де це можливо) скласти 

узагальнюючі схеми, розробити алгоритми розв’язування певних навчальних 

завдань. Безпосередньо на занятті викладач зупиняється на поясненні та 

ілюстрації необхідних теоретичних положень за допомогою комп’ютерних 

лекційних демонстрацій та динамічних моделей.  

Таким чином, викладач не витрачає час на задиктовування лекції, що 

сприяє економії навчального часу, який доцільно витратити на пояснення 

фізичного змісту теоретичних понять, прикладам розв’язування вправ і задач 

з авіаційним змістом, забезпечивши тим самим професійну спрямованість 

курсу. 

Приклад проведення лекції з теми «Простір і час у фізиці» на базі ППЗ 

«Фізика. Механіка» з використанням мультимедіапроектора наведений у 

посібнику «Дидактичний матеріал для проведення занять з фізики у ЗВО 

авіаційного профілю на базі ППЗ «Фізика. Механіка» [143]. 

 

2.7.2. Особливості проведення комп’ютерно-орієнтованих 

практичних занять з фізики.  

Як відомо, практичне заняття являє собою вид навчального заняття, 

на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх 

практичного застосування [34]. 

З точки зору дидактики, основна мета практичного заняття – це 

розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих 

курсантами на лекціях та в процесі СР і спрямованих на підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок 

розв’язування фізичних задач, розвиток наукового мислення та усного 

мовлення курсантів.  

Розвиток навичок розв’язування задач з фізики є основним і 

невід’ємним компонентом процесу навчання фізики і формування 
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професійних умінь застосовувати набуті знання у майбутній професійній 

діяльності [233]. 

Відомо, що фізична задача – це деяка проблема, яка розв’язується за 

допомогою логічних розумових висновків, математичних дій і експериментів 

на підставі законів і методів фізики.  

За Л. В. Ісичко фізична задача являє собою фізичну модель певного 

фізичного явища [170].  

Але більш вдало, на нашу думку, поняття «задача» розкриває колектив 

авторів Ю. О. Жук, С. П. Величко, О. М. Соколюк та ін. [118], які під задачею 

розуміють форму вказівки, що ініціює діяльність, де діяльність – це форма 

виконання вказівки, а навчальна дослідницька задача – це така форма вказівки 

(сформована викладачем, умовою або самим студентом), яка ініціює 

дослідницьку діяльність студента. Класифікація фізичних задач різноманітна.  

Одна з них – за способом розв’язання задачі – поділяє їх на наступні:  

– якісні задачі (без обчислень);  

– розрахункові задачі;  

– графічні задачі;  

– експериментальні задачі, які в свою чергу поділяють на дослідницькі 

(з метою перевірки фізичних закономірностей) та конструкторські (з 

метою розробки певних приладів чи схем). 

Через заломлення власної педагогічної діяльності та огляд методичної 

літератури з питань навчання курсантів розв’язувати фізичні задачі [118; 

161], можна виділити ряд труднощів, з якими курсанти зустрічаються: 

нерозуміння фізичної сутності явища; незнання загальної схеми дій при 

розв’язуванні задачі; пропуск послідовних операцій (логічних чи 

математичних); невміння визначити необхідну модель фізичного явища чи 

процесу та у її межах застосувати необхідні закони та рівняння; невміння 

наочно уявити фізичні величини і процеси заданої ситуації та проводити 

математичні операції та дії. 

Щоб розв’язати задачу, курсанту необхідно розуміти фізичні закони і 
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сутність описаних в них фізичних явищ/процесів в межах певної фізичної 

моделі чи теорії, уміти звести дану задачу до типового виду і розв’язати її за 

певним алгоритмом пізнавальних дій.  

З огляду на сказане, можна констатувати, що за допомогою 

розв’язування задач при вивченні фізики розвиваються навички застосування 

отриманих теоретичних знань на практиці, коригуються недоліки й 

прогалини у сприйнятій теоретичного матеріалу, закріплюються в пам’яті 

фізичні закони та принципи, активізується НПД курсантів, особливо при 

застосуванні проблемного методу навчання, розвивається вміння аналізувати 

явища, узагальнювати відомості про них, творчо мислити; засвоюються 

елементи формальної логiки [118] тощо.  

Розв’язування задач є способом перевірки і систематизації знань, надає 

можливість раціонально проводити повторення та узагальнення, 

розширювати і поглиблювати знання, сприяє формуванню світогляду, 

знайомить з досягненнями науки, техніки [48; 52]. 

З упровадженням у навчальний процес ІКТ, з’являється новий різновид 

практичних занять – комп’ютерно-орієнтовані практичні заняття, в яких 

навчальна діяльність пов’язана із набуттям тих, хто навчається, практичних 

навичок у відповідній галузі знань з використанням комп’ютера [412]. 

Використання ППЗ, які моделюють певні фізичні процеси, особливо 

професійного напрямку, при розв’язувані задач з фізики дають можливість 

реалізувати зазначені функції і при цьому зробити навчання більш наочним й 

емоційно насиченим, що сприяє ефективному проведенню ОП, розвитку у 

курсантів навичок самостійної НПД, а також вдосконаленню умінь 

оперативно моделювати динаміку розвитку навігаційної ситуації пілотом-

навігатором. 

Спеціально створені ППЗ дозволяють реалізувати ідеї самонавчання й 

відпрацювання найважливіших професійних умінь в умовах масового 

навчання. Тому однією з методичних задач розробленого ППЗ «Фізика. 

Механіка» є допомога курсанту розв’язувати задачі з фізики й розвивати при 
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цьому основні професійні вміння. Комп’ютерна модель при цьому виступає 

як спосіб узагальнення заданої ситуації в задачі шляхом логічно 

упорядкованого представлення навчального матеріалу в специфічній наочній 

формі.  

Скейф та Веллінгтон (1993) розробили типи моделювання, які можуть 

бути застосовані до навчання фізики наступним чином: прямі копії існуючих 

лабораторних приладів – маятник, плата електронної схеми, технічний пристрій; 

моделювання фізичних експериментів, наприклад тих, які є досить 

небезпечними, які відбуваються дуже повільно або швидко, занадто малі в 

розмірах (ядра атомів); моделювання неіснуючих ідеальних об’єктів, наприклад, 

експерименти з ідеальним газом; моделювання моделей фізичних теорій – 

кінетичної теорії, хвильової природи світла, ЕМП [498]. 

Т. В. Ільясова виділяє такі вимоги до комп’ютерної задачної моделі [161]: 

1) інтерактивність (забезпечення діалогу моделі з користувачем для 

вивчення фізичного процесу (об’єкта), його динаміки, параметрів 

початкового і кінцевого стану, їх виявлення шляхом маніпуляцій із змінними 

характеристиками). На думку Ю. Галатюка комп’ютерна програма з 

розв’язку фізичних задач повинна застосовуватися з метою керування НПД у 

процесі розв’язку задачі за допомогою наявності зворотнього зв’язку [74]. 

2) існування гіперпосилань на теорію, словник термінів, таблиці 

формул і фізичних констант, а також наявність вбудованого калькулятора.  

3) відповідність рівня труднощів і доступності задачної моделі 

навчальній програмі і віковим можливостям. 

4) багаторазове програвання моделі, зручний і зрозумілий інтерфейс.  

Розрізняють натурні моделі і математичні. Натурні моделі являють 

фізичну реальність засобами відео-, мультиплікації або анімації з метою 

наочного відображення, підкреслення сутності навчального матеріалу 

(віртуальна наочність). Математичні моделі описують реальні об’єкти на 

мові математики. Це дозволяє робити якісні і кількісні оцінки поведінки 

фізичної системи, порівнювати результати, задаючи різні навчальні умови.  
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Задачні моделі можна представляти у вигляді статичних рисунків або 

схем задачної ситуації; анімації фізичного процесу/явища, дії механізму; 

інтерактивної моделі-графіку; проблемної фізичної ситуації, зокрема в формі 

натурного відеосюжета; конструкторської моделі. 

Прикладом таких задач може бути визначення напрямку розвороту 

літака при заданому напрямку дії бічного вітру; прикладом механізму – 

механізм вимірювання повітряної швидкості з використанням закону 

Брнуллі. 

Застосування методу комп’ютерного моделювання у навчанні фізики 

сприяє: розвитку інтелектуальних здібностей [122], активізації пізнавальної 

діяльності [74; 409]; формуванню науково-теоретичного мислення; 

підвищенню ефективності засвоєння знань; дотримання принципів 

свідомості навчання, єдності теорії та практики [180; 354]. 

На практичному занятті роботу курсантів з моделлю задачі можна 

організувати індивідуально або у мікрогрупах, з різними завданнями із 

наступним колективним обговоренням результатів. Можлива фронтальна 

демонстрація розв’язування задачі на великому екрані за допомогою ППЗ. 

Загальний алгоритм розв’язання задачі краще «програвати» в ході 

евристичної бесіди. За необхідністю використовується «підказка».  

Інтерактивні навчальні моделі, які призначені для навчального 

дослідження шляхом зміни їх параметрів або конфігурації, а також 

мультиплікаційні моделі фізичних процесів/явищ використовують при 

розв’язанні якісних і експериментальних задач з метою активізації НПД. 

Задачні ситуації, пов’язані з побудовою і аналізом графіків також 

активізують НПД курсантів та поглиблюють розуміння сутності фізичних 

явищ [49]. Тому, використання комп’ютерних моделей-графіків із 

супроводом інтерактивних мультиплікативних моделей процесів (або з 

інтерактивною покроковою анімацією) забезпечують розвиток умінь 

переходити від об’єкта чи фізичного явища до його зображення чи символу, що 

є важливим для ОССУ.  
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Існує досить велика кількість навчальних програм з розв’язування 

фізичних задач, зокрема «Живая физика», «Репетитор Физика 1С», ЕП фірми 

«Физикон» – «Открытая физика І», «Открытая физика ІІ», «Физика» із серії 

«Экспресс подготовка к екзамену», «Електронний задачник. Фізика 7–9» та 

інші, які містять різні відео- й анімаційні демонстрації фізичних явищ, а 

також приклади і варіанти розв’язків задач з курсу фізики з посібника [144].  

Зауважимо, що фізичні задачі у даних ЕОР, не містять в собі елементів, 

які відображали б професійне спрямування навчання пілотів та диспетчерів в 

авіаційних ЗВО як за змістом, так і за основними навичками аналізу та 

сприйняття повідомлень в екранно-звуковій формі.  

Серед професійно орієнтованих для пілотів програм, можна відзначити 

такі: Flight Simulator (від Microsoft), MJC8 Q400–PILOT Edition (від Majestic 

Software), навігаційний тренажер Navigation Simulator luizmonteiro (від 

luizmonteiro.com) та інші [324].  

Ці програми-симулятори допомагають розвивати навички управління 

літаком за допомогою динамічних показників бортових приладів та наочної 

зміни положення літака у горизонтальній та вертикальній площинах 

(рис. 2.70).  

 
Рис. 2.70. Робоче вікно програми luizmonteiro_Off_line_V1_10 
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Наприклад, в програмі Navigation Simulator luizmonteiro можна 

задавати силу вітру та його напрям, висоту польоту, температуру 

навколишнього середовища, тиск, керувати літаком за допомогою клавіатури 

тощо. 

Однак, більшість з таких програм та інструкції до них іншомовні, що 

викликає труднощі при їх використанні.  

Крім того, вони можуть бути застосовані лише частково, оскільки не 

містять задач, в яких необхідно розрахувати додаткові фізичні параметри на 

основі приладів та задач, які виходять за межі аеронавігації, але є важливими 

з точки зору фундаментальних понять та законів фізики.  

ППЗ «Фізика. Механіка» у підсистемі «Задачі» містить в собі:  

а) приклади розв’язування класичних задач з фізики;  

б) приклади розв’язування задач професійного спрямування;  

в) комплекс задач, які пропонується розв’язати самостійно; г) варіанти 

розрахунково-графічних робіт (30 варіантів). 

Дана піддсистема з одногу боку дозволяє студентам працювати з 

моделями задач, а з іншого – з реальними об’єктами, які зустрічаються в 

майбутній професійній діяльності, а саме з інформаційними моделями 

авіаційних приладів, що присутні на борту літака. Це дозволяє наблизити ОП 

з фізики до передтренажерної і тренажерної підготовки ОССУ авіаційного 

профілю. 

Авіаційну інтерпретацію фізичних понять пропонуємо здійснювати на 

2-х рівнях:  

а) ілюстративному рівні інтерпретації основних фізичних понять – 

матеріальної точки, система відліку, абсолютно тверде тіло тощо;  

б) теоретичному, що полягає у розгляді питань практичного 

застосування фізичних законів та понять, зокрема таких, що стосуються 

конкретних ситуацій в авіації. Відтворення цього рівня передбачає виявлення 

фізичних законів та моделей і відповідних математичних залежностей між 

фізичними величинами. 
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Для реалізації авіаційної спрямованості в розробленому ППЗ 

пропонується система задач, метою яких є забезпечення таких функцій: 

– навчальна, спрямована на формування ЗУН використовувати знання 

(закони, теореми, принципи) з фізики для аналізу ситуацій, що виникають в 

авіації, зокрема ЗУН визначати фізичні величини з інформаційними 

моделями бортових приладів; 

– виховна (формування наукового світогляду, розвиток пізнавального 

інтересу, самостійності, творчої активності, набуття навичок навчальної праці); 

– контрольна (оцінювання та самооцінювання ЗУН та здатності 

курсантів до самостійного опрацювання вивчення окремих тем курсу). 

– розвивальна (розвиток мислення, оволодіння курсантами прийомами 

розумових дій аналізу, узагальнення, розрізнення, порівняння тощо, які є 

необхідними при виконанні професійної діяльності ОССУ); 

– прикладна (розвиток ЗУН, які використовуються у виробничій та 

професійній діяльності майбутнього авіафахівця, зокрема, вміння правильно 

вимірювати фізичні величини за показами бортових приладів діяльносіті).  

Пропоновані задачі в ППЗ, які містять в собі елементи тренажерної 

підготовки пілотів, навчають розрізняти наступні швидкості: повітряну 

(швидкість літака відносно повітряної маси, вимірюється спеціальним 

приладом для визначення швидкості – вказівником швидкості, наприклад 

«УСИМ-1»), шляхову (швидкість літака відносно землі, вимірюється 

допплерівським вказівником швидкості і зносу, вертикальну складову швидкості 

(дає можливість пілоту визначити вид польоту: горизонтальний (покази приладу 

дорівнюють нулю), з набором висоти (покази приладу більші нуля), зменшення 

висоти польоту (покази приладу менші нуля), вимірюється варіометром).  

Пропонуємо перелік задач професійного спрямування, які можуть бути 

розглянуті курсантами на практичних заняттях з фізики або ж для 

самостійного опрацювання змісту модуля «Механіка» [326; 438], узгоджений 

з Робочою програмою з дисципліни «Фізика» [309]:  

1) визначення шляхової та повітряної швидкості літака з метою 
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прибуття на ціль в запланований час;  

2) розрахунок ліквідації надлишку часу при розвороті на 180
0 
 або 60

0
;  

3) визначення швидкості за допомогою бортового годинника;  

4) обчислення тангенціального, нормального, повного прискорення 

літака, а також часу та радіусу розвороту при заданому куті крену;  

5) розрахунок часу зниження літака;  

6) переведення основних одиниць вимірювання фізичних величин в 

неосновні й навпаки;  

7) знаходження центра мас літака;  

8) визначення моменту інерції гвинта літака;  

9) оцінювання тягової потужності двигунів літака та сили 

аеродинамічного опору, що діє на літак у польоті та інші. 

Важливо не тільки навчити виконувати аналіз задачі та розв’язувати її 

за алгоритмом, але й сформувати навички наближеного обчислення фізичних 

величин з метою підвищення швидкості прийняття правильного рішення в 

екстремальній ситуації з дефіцитом часу на виконання цього завдання. 

Цікавими задачами в даному ракурсі є задачі з посібника 

Ш. С. Самаржаян [326], які були нами переведені на мову програмування в 

ППЗ «Фізика. Механіка».  

Приклад розв’язування таких задач розглянуто в публікаціях [48; 52]. 

Операторська діяльність в узагальненому вигляді може бути 

представлена чотирма етапами: прийом повідомлень, оцінка і переробка 

повідомлень, ухвалення і реалізація прийнятого рішення [441].  

Кожному етапові відповідають певні дії оператора та фактори, що на 

них впливають (табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10. 

Порівняння етапів професійної та навчальної діяльностей з фізики 

ОССУ 

 

Е
та

п
 

З
м

іс
т 

ет
ап

у
 

Виконувані дії 
Фактори, що 

впливають 

Етап розв’язування фізичної 

задачі 

Навч. 

дії 

П
р
и

й
о
м

 і
н

ф
о
р
м

ац
ії

 

Ф
о
р
м

у
в
ан

н
я
 п

ер
ц

еп
ти

в
н

о
го

 о
б

р
аз

у
 

Виявлення — 

виділення об’єкта з 

поміж інших 

об’єктів.  

Розрізнення — 

роздільне 

сприйняття двох 

об’єктів, 

розташованих 

поруч, або 

виділення деталей. 

Ідентифікація – 

об’єкт 

ототожнюється з 

еталоном, який 

записаний у 

пам’яті. 

Упізнання — 

виділення і 

класифікація 

істотних ознак 

об’єкта. 

На професійну 

діяльність ОССУ: 

складність сигналу, 

вид і число 

індикаторів, 

організація 

інформаційного 

поля, розміри 

зображень, їх 

технічні і фізичні 

характеристики. 

Фізичний 

С
п

о
гл

я
д

ан
н

я 

Формулювання (виведення 

на екран) умови задачі та 

показ анімації бортових 

приладів. 

Виявлення відбувається при 

зоровому (слуховому) 

сприйнятті текстового 

(словесного) повідомлення – 

умови задачі, а також 

зоровому сприйнятті 

анімаційних зображень 

приладів. 

Розрізнення відбувається під 

час прослуховування 

(читання) умови задачі та 

розгляду зображень. 

Упізнання настає під час 

згадування фізичних понять 

та величин, які входять в 

умову задачі, а також назв 

приладів та тих параметрів, 

які вимірюють дані прилади. 

На навчальну 

діяльність 

курсанта: 

якість 

аудівізуального 

зображення умови 

задачі та якість 

анімації на екрані 

комп’ютера 

(чіткість, яскравість, 

зручність 

розташування для 

сприйняття тощо) 

 О
ц

ін
к
а 

і 
п

ер
ер

о
б

к
а 

п
о
в
ід

о
м

л
ен

ь
 

Ф
о
р
м

у
в
ан

н
я
 о

п
ер

ат
и

в
н

о
го

 о
б

р
аз

у
 

Зіставлення 

заданих і поточних 

параметрів 

(режимів) системи 

«людина-машина».  

Аналіз і 

узагальнення 

інформації. 

На професійну 

діяльність ОССУ:  

Способи кодування, 

ступінь складності 

інформаційних 

потоків, обсяг 

відображення, 

динаміка зміни 

повідомлень. 

Вибір фізичної моделі на 

основі якої розв’язується 

задача. 

Оцінка ціни поділки приладу 

та визначення значення 

вимірювальної величини. 

Формування образу та аналіз 

фізичних процесів, які 

відбуваються в задачі на 

основі виміряних даних.  

Короткий запис величин, які 

задані в задачі, і які потрібно 

знайти, вираження величин в 

СІ. Виконання за 

необхідності малюнку до 

задачі. 

С
п

о
гл

я
д

ан
н

я 

На навчальну 

діяльність 

курсанта: 

рівень складності 

задачі, рівень ЗУН 

курсанта з фізики 
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Продовження табл. 2.10 
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ії

 
Пошук, виділення, 

класифікація й 

узагальнення 

інформації про 

проблемну 

ситуацію.  

Побудова поточних 

оперативних 

образів.  

Зіставлення й 

оцінка подібності 

оперативних 

образів і еталонів.  

Корекція моделей.  

Вибір, побудова 

еталонної гіпотези.  

Прийняття 

принципу і 

програми дій. 

На професійну 

діяльність ОССУ: 

тип розв’язуваної 

задачі, число і 

складність логічних 

умов, що 

перевіряються, 

складність 

алгоритму і число 

можливих варіантів 

рішення. 

Математичний 

Л
о
гі

ч
н

е 
м

и
сл

ен
н

я
 

Вибір відповідних теорем, 

законів та рівнянь, на яких 

ґрунтується розв’язання 

задачі відповідно до 

обраної фізичної моделі. 

Вибір алгоритму дій, якщо 

задача репродуктивного 

типу (за зразком), чи 

побудова власного 

алгоритму, якщо задача 

проблемно-пошукова, 

творча. 

На навчальну 

діяльність 

курсанта: 

знання фізичних 

законів (та меж 

їхнього 

застосування) у 

математичній формі. 

Р
еа

л
із

ац
ія
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р
и

й
н

я
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іш
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н
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(р
у
х
о
в
о
го

 ч
и

 м
о
в
н

о
го

) 

Перекодування 

прийнятого 

рішення в 

машинний код.  

Пошук потрібного 

органа керування.  

Рух руки до органа 

керування і 

маніпуляція з ним. 

На професійну 

діяльність ОССУ: 

Число і тип органів 

керування, їхньої 

характеристики 

(розмір, форма і 

т.д.), сумісність 

рухових операцій, 

компонування 

робочого місця 

тощо. 

Етап розв’язання та 

аналізу 

П
р
ак

ти
ч
н

е 
в
и

к
о
н

ан
н

я
 

Розв’язання системи 

рівнянь з відомими і 

невідомими величинами. 

Запис відповіді (чисельної 

чи мовної) в робочих 

зошитах або введення 

відповіді з клавіатури (або 

за допомогою маніпулятроа 

«миша»), якщо задача 

розв’язується за допомогою 

електронних тренажерів. 

На навчальну 

діяльність 

курсанта: 

вміння виконувати 

дії з математичними 

операторами та 

працювати з 

відповідним ППЗ 

Порівняльна таблиця етапів діяльності при розв’язанні фізичної задачі 

за допомогою ППЗ, в яких використовуються інформаційні моделі авіаційних 

приладів, і професійної діяльності ОССУ зазначені в табл. 2.10.  
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Пропонуємо, як приклад, одну з таких задач:  

Відстань між двома пунктами польоту складає 3000 км. Відстань 

300 км літак пролетів за 1 год при показі приладу «УСИМ-1», вказаному на 

анімації. Щоб прибути на аеродром вчасно, необхідно пролетіти шлях, який 

залишився за 5 год. Визначити, якими повинні бути при цьому покази «УСИМ-1». 

Щоб перейти до розв’язування задачі в ППЗ «Фізика. Механіка», 

необхідно обрати підсистему «Задачі» на робочій панелі, далі – змістовий 

елемент «Кінематика» в робочій області (рис. 2.65), пункт меню «Приклади 

розв’язування задач» (рис. 2.71), задача № 6 (рис. 2.72). 

 

 

 

Рис. 2.71. Пункти меню підсистеми «Задачі» 

кнопка меню 

підсистеми 

«Задачі» 

Рис. 2.72. Перелік задач змістового елементу «Кінематика» 

кнопка-умова 

демонстраційно

го розв’язку 

задачі з теми 

«Кінематика» 

(робоча) 
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При виборі задачі № 6, в робочій області з’являється умова задачі та 

показання інформаційної моделі авіаційного приладу «УСИМ-1» (рис. 2.73). 

На цьому етапі прийому повідомлень (відповідно до табл. 2.10) відбувається 

формування перцептивного образу – ознайомлення з умовою задачі, 

упізнання приладу. фізичних величин, що ним вимірюються. 

При виборі задачі № 6, в робочій області з’являється умова задачі та 

фізичних величин, що ним вимірюються. 

 

На другому етапі оцінки і переробки повідомлень відбувається 

формування оперативного образу, тобто образу фізичного процесу, який 

являє собою рівномірний прямолінійний рух літака з повітряною швидкістю, 

яку необхідно визначити за шкалою приладу «УСИМ-1», а також короткий 

запис умови задачі і невідомих величин.  

На етапі ухвалення рішення відбувається формування послідовності 

доцільних дій для досягнення мети на основі перетворень вихідних 

повідомлень, тобто здійснюється вибір фізичної моделі (оскільки розміри 

літака не важливі в даній задачі, ми вибираємо модель матеріальної точки та 

відповідно до неї закони рівномірного і прямолінійного рухів, а також 

алгоритму певних дій, а саме (рис. 2.74): 

Рис. 2.73. Інтерфейс вікна демонстрації розв’язування задачі 

інформаційна 

модель 

авіаційного 

приладу «УСИМ-

умова 

задачі 

кнопка повернення до 

списку задач кнопка 

повернення 

до меню 

підсистеми 

«Задачі» 

навігаційна панель  

управління процесом 

розв’язку 
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1) визначення шляхової швидкоісті W при рівомірному, прямолінійному 

русі:  =
 

 
; 

2) визначення повітряної швидкості за показаннями приладу: V; 

3) порівняння шляхової та повітряної швидкості: V = V – W (км/год); 

4) розрахунок шляху, який залишилося пройти: Sост = L – S; 

5) обчислення необхідної шляхової швидкості польоту: 
ОСТ

ОСТ
H

t

S
W  ; 

6) визначення необхідного значення показів приладу: Vн = Wн+V км/год. 

 

На останньому етапі відбувається реалізація прийнятого рішення, тобто 

відбувається розв’язання відповідних рівнянь, підстановка чисельних даних 

задачі, обчислення та запис відповіді, а також показ анімації зміни показів 

приладу «УСИМ-1» (рис. 2.75). 

Нижче наведений приклад методичної розробки практичного заняття з 

фізики за темою «Механіка суцільного середовища», в якому можна частково 

використовувати ППЗ «Фізика. Механіка». 

 

Рис. 2.74. Розв’язування задачі підсистеми «Задачі» 

короткий запис 

умови задачі 

анімаційний 

процес 

розв'язування 
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Приклад методичної розробки практичного заняття з фізики за темою 

«Механіка суцільного середовища» 

Тема: Механіка суцільного середовища. 

Мета заняття: навчити курсантів розв’язувати задачі різними 

способами, формувати при цьому навички аналізу явищ та встановлювати 

зв’язки між величинами, розвивати вміння пояснювати фізичні процеси, 

вибирати відповідні фізичні моделі та застосовувати відповідні їм закони та 

формули. 

Хід заняття 

І. Оголошення теми та мети заняття. 

IІ. Активізація знань та умінь. 

Під час активізації знань і умінь курсантам можна запропонувати 

розглянути та дати відповіді на такі питання: 

1. Дати означення основних понять механіки суцільного середовища: 

моделі суцільного середовища; стаціонарної течії, густини рідини; лінії та 

трубки течії. 

2. Описати поняття ламінарної і турбулентної течії. 

За допомогою мультимедіапроектора продемонструвати такі течії за 

допомогою ППЗ «Фізика. Механіка» (рис. 2.76). Для цього необхідно вибрати 

підсистему «Демонстрації», тему «Механіка суцільного середовища», 

натиснути кнопку з назвою «Ламінарна і турбулентна течія при обтіканні 

крила». 

Рис. 2.75. Анімація зміни показань приладу 
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3. Записати рівняння нерозривності течії. 

Використовуючи мультимедіапроектор, продемонструвати зміну 

швидкості руху течії в горизонтальній трубі змінного перерізу за допомогою 

ППЗ «Фізика. Механіка» (рис. 77) для випадку, коли число Маха менше 

одиниці. Демонстрації знаходяться у підсистемі «Демонстрації», тема 

«Механіка суцільного середовища», назва «Рівняння нерозривності течії»). 

4. Записати рівняння Бернуллі для руху ідеальної нестисливої рідини. 

За допомогою мультимедіапроектора продемонструвати зміну 

величини тиску течії в горизонтальній трубі змінного перерізу (рис. 2.78). 

Демонстрація знаходиться у підсистемі «Демонстрації», тема «Механіка 

суцільного середовища» ( назва «Закон Бернуллі»). 

 

5. Закон Бернуллі та випадку ідеальної нестисливої рідини: 

5.1  Формула Торрічеллі. 

Продемонструвати витікання рідини з отвору (рис. 2.79). 

Демонстрація знаходиться у підсистемі «Демонстрації», тема «Механіка 

суцільного середовища», назва «Формула Торрічеллі»). 

5.2 . Вимірювання швидкості повітряного потоку. 

Рис. 2.78 Рис. 2.77 

Рис. 2.76 
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Демонстрація схематичної будови трубки Піто-Прандтля (рис. 2.80). 

Демонстрація міститься у підсистемі «Демонстрації», назва «Трубка Піто-

Прандтля».  

 

 

6. Сформулювати закон Паскаля. 

7. Дати поняття сили внутрішнього тертя. 

8. Записати формули підіймальної сили крила літака та сили лобового 

опору. 

9. Число Рейнольдса та число Маха. 

ІІІ. Розв’язування задач. 

ППЗ «Фізика. Механіка» містить перелік умов задач з відповідями у 

підсистемі «Задачі», тема «Механіка суцільного середовища», розділ «Задачі 

для самостійного розв’язування», якими можна скористатися на практичному 

занятті. У розділі «Приклади розв’язування задач» містяться анімаційні 

розв’язки семи задач з даної теми, якими також можна скористатися на 

практичному занятті з метою ілюстрації фізичних процесів чи приладів.  

Рис. 2.79 

Рис. 2.80 
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Задачі, які можна розв’язати на практичному занятті, можуть бути 

наступними: 

Задача 1. Визначити приладну повітряну швидкість літака, якщо 

різниця тисків у приймальних трубках приймача повітряного тиску складає 

0,92 кПа, а густина повітря становить 1,2 кг/м
3
. 

Розв’язання 

1. Запис умови задачі на дошці (усі фізичні величини переводяться в 

одиниці системи СІ); 

2. Виконання необхідного малюнку згідно умови задачі. В задачі 

йдеться про приймач повітряного тиску, який необхідно зобразити 

схематично (рис. 2.81). 

 

3. Аналіз умови задачі (з’ясування її фізичної сутності та визначення 

фізичної моделі системи) 

У даній задачі використовується вимірювач приладової повітряної 

швидкості, який не враховує зміну густини повітря та температури з 

висотою. Також нехтуємо силами внутрішнього тертя у повітрі. Такі 

припущення для повітря відповідають моделі ідеального нестисливого 

середовища.  

4. Фіксуються рівняння та закони, які потрібні для розв’язку задачі 

згідно обраної фізичної моделі. 

Для розв’язування задачі використовується закон Бернуллі для 

Рис. 2.81 
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ідеальної нестисливої рідини: constgh
V

P 



2

2

. 

5. Знаходження аналітичних  зв’язків між шуканим і даними 

величинами.  

Тиск Р1 для правої частини трубки буде дорівнювати: Р1 = Ра. 

Для лівої частини трубки тиск Р2  становить: 
2

2

2

V
PP a


 , де Ра – 

атмосферний тиск,  – густина повітря, V – швидкість повітряного потоку. 

Різниця тисків становить: 
2

2

12

V
PPP


 . 

6. Розв’язування системи рівнянь для одержання кінцевої формули.. 

З останньої формули знайдемо повітряну швидкість: 





P
V

2
. 

7. Обчислення шуканої величин: )/(15,39
2.1

9202
смV 


  

8. Висновки з розгляду задачі та коментарі. 

Даний метод вимірювання швидкості використовується у покажчиках 

повітряної швидкості (наприклад, «УСИМ-1»), і здійснюється при 

застосуванні до повітряного потоку моделі ідеальної нестисливої рідини, яка 

може бути застосована до повітря при невеликих швидкостях (менших 

400 км/год (111 м/с), що відповідає значенню числа Маха менше за 0,4), при 

більших числах Маха (швидкостях) необхідно враховувати стисливість 

повітря і вже для визначення справжньої повітряної швидкості літака 

необхідно вносити поправки в покази приладу. 

Задача 2. Визначити силу тяги 

двигунів, яка необхідна для 

горизонтального польоту літака, 

поляра якого зображена на графіку 

(рис. 2.82), при куті атаки 5° і 

польотній вазі 10000 Н. 

Рис. 2.82 
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Розв’язання 

1. Аналіз та з’ясування умови задачі з усією аудиторією. 

2. Короткий запис умови задачі на дошці (в одиницях системи СІ); 

3. Виконання необхідного малюнку згідно умови задачі.  

Для пропонованої задачі необхідно зобразити поляру літака (рис. 2.82) 

та схематичну модель літака з вказаними силами, які діють на нього 

(рис. 2.83). 

4. Аналіз умови задачі, в ході якого з’ясовуються її фізична сутність 

та визначається фізична модель системи, на основі якої слід розв’язувати 

задачу. 

Розв’язок задачі доцільно розділити на два етапи: 

1) розглядаємо літак як модель класичної частинки, оскільки нас 

цікавлять тільки параметри руху центра мас, який рухається під дією 

зовнішніх сил.  

2) розглядаємо потік повітря, який обтікає крило літака як модель 

ідеальної нестисливої рідини, оскільки густину середовища (повітря) можна 

вважати сталою і однаковою в усіх його точках, а силами внутрішнього тертя 

можна знехтувати. 

5. Фіксуються рівняння та закони, які потрібні для розв’язку задачі 

згідно обраної фізичної моделі. 

1) Для першого етапу розв’язання задачі використаємо другий закон 

Ньютона: векторна сума всіх сил, що діють на частинку дорівнює добутку її 

маси на вектор прискорення (рис. 2.83): 



 amPGYX  (1) 

2) Для другого етапу розв’язання задачі використаємо формули 

підіймальної сили та сили лобового опору літака при обтіканні його 

повітряним потоком: 

S
V

CXS
V

CY xy
2

;
2

22 



  (2) 
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де Су, Сх – відповідно коефіцієнти підіймальної сили та сили лобового опору; 

 – густина повітря, V – швидкість повітряного потоку; S – площа крила. 

 

6. Знаходження зв’язків між шуканими і відомими величинами у вигляді 

формул.  

З цією метою варто спроектувати рівняння (1) на вертикальну вісь Оу та 

горизонтальну вісь Ох, враховуючи, що літак летить рівномірно і 

прямолінійно (тобто його прискорення дорівнює нулю): 


















PXOx

GYOy

PXOx

GYOy

:

:

000:

000:
    (3) 

Враховуючи рівняння (2), отримаємо: 


















S
V

CXP

S
V

CYG

x

y

2

2
2

2

  (4)     

7. Розв’язування системи рівнянь для одержання кінцевої формули для 

розрахунку. З першої формули отриманої системи знайдемо значення виразу: 

yC

G
S

V




2

2

      (5) 

Підставимо цей вираз у друге рівняння системи (3): 

х 

у 

Рис. 2.83. Сили, що діють на літак у горизонтальному польоті 

G 

сила тяжіння 

Р 

сила тяги 

Х 

сила 

лобового опору 

Y 

підіймальна сила 



268 

y

xx
C

G
CS

V
CP 




2

2

     (6) 

Значення коефіцієнтів підіймальної сили та сили лобового опору 

знайдемо, використовуючи поляру літака з умови задачі (рис. 2.82) для кута 

атаки 5
0
: 

Су = 0,5;              Сх = 0,04 

8. Обчислення шуканої величини:  )H(
,

,P 800
50

10000
040   

9.  Висновки з розгляду задачі та коментарі. 

При зростанні кута атаки коефіцієнт підіймальної сили літака зростає 

швидше, ніж коефіцієнт сили лобового опору, тому із збільшенням кута 

атаки (тільки до певного 

значення), ми будемо 

спостерігати зменшення сили 

тяги, яка необхідна для 

горизонтального польоту. Як 

видно з формули (4), 

максимальне відношення 

коефіцієнтів Су/Сх дає 

мінімальне значення сили тяги 

(найбільш вигідний режим роботи). Щоб знайти цей найбільш вигідний 

режим, необхідно провести дотичну до поляри з центра системи координат 

(рис. 2.84). Точка перетину цієї дотичної та поляри (позначена на рис. 2.84 

хрестиком), відповідає тим значенням коефіцієнтів Сх та Су, при яких політ 

буде найбільш вигідним. 

Задача 3. Для обігріву приміщення по трубі діаметром 10 см подається 

розігріте повітря густиною 1,2 кг/м
3
. Швидкість течії повітря у трубі 0,3 м/с. 

На кінці труби розташований розтруб діаметром 15 см. Визначити:   

а) яка маса розігрітого повітря подається щосекунди у приміщення;  

б) яку модель суцільного середовища слід використовувати для повітря 

Рис. 2.84 
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за цих умов;  

в) з якою швидкістю розігріте повітря потрапляє у приміщення.  

 

Розв’язання 

1. З’ясування умови задачі з усією аудиторією (розміщення умови 

задачі на екрані) (Умова задачі знаходиться у підсистемі «Задачі», тема 

«Механіка суцільного середовища», кнопка з назвою «Приклади 

розв’язування задач», задача № 2). 

2. Короткий запис умови задачі на дошці/екрані (усі фізичні величини 

записуються в одиницях системи СІ); 

3. Виконання необхідного малюнку (анімації) відповідно до умови 

задачі. 

В запропонованій задачі необхідно зобразити дві з’єднані між собою 

труби різного діаметру, а також позначити на ньому діаметр труб та 

швидкості руху повітря в трубах. Рисунок такої анімації зображений на 

рис. 2.85. 

4. Аналіз умови 

задачі, в ході якого 

остаточно з’ясовуються 

її фізична сутність та 

визначається фізична 

модель системи, на 

основі якої слід 

розв’язувати задачу. 

Оскільки швидкість течії повітря є значно меншою за швидкість звуку 

у цьому повітрі, то густину потоку повітря можна вважати сталою і 

однаковою в усіх його точках і, крім того, можна знехтувати силами 

внутрішнього тертя. Тому потік повітря, який тече в трубі, доцільно 

розглядати як модель ідеальної нестисливої рідини. 

5. Фіксуються рівняння та закони, які потрібні для розв’язку задачі 

Рис. 2.85 
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згідно обраної фізичної моделі. 

В задачі використовується закон нерозривності течії для нестисливого 

середовища:  

constvS       (1) 

де v – швидкість повітря, S – площа поперечного перерізу труби. 

6. Знаходження зв’язків між шуканими і даними величинами.  

Відповідно до закону нерозривності течії для нестисливого середовища 

запишемо:  

2211 SvSv  ,      (2) 

де v1 – швидкість повітря у вузькій трубі діаметром D, v2 – швидкість повітря 

у широкій трубі діаметром d, S1 – площа поперечного перерізу вузької труби, 

S2 – площа поперечного перерізу широкої труби (рис. 2.85). 

Площі поперечних перерізів труб визначаються за формулами площі 

кіл: 

для вузької труби:  S1 = D
2
/4,  (3) 

для широкої труби:   S2 = d
2
/4.           (4) 

Маса повітря, яка витікає за час t, визначається добутком густини 

повітря на його об’єм V (об’єм повітря, який витікає з труби вказано в 

анімації задачі № 2 з теми «Механіка суцільного середовища», рис. 2.86), 

який являє собою циліндр діаметром d та висотою Н: m =  V        (5) 

 

Об’єм циліндра визначається добутком площі його основи (кола) на 

його висоту:  

V=S2H      (6) 

Рис. 2.86 
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Висота циліндра визначиться як шлях, який пройшло повітря за час t зі 

швидкістю v2 при рівномірному русі: Н = v2 t   (7) 

7. Розв’язування системи рівнянь для одержання кінцевої формули 

для розрахунку. 

Об’єднуючи формули (1) – (7) в систему і розв’язуючи її знаходимо 

швидкість v2 витікання повітря з широкої труби: 

2

2

1

2
d

Dv
v 

       (8)
 

Тоді маса повітря (5), яка витікає з широкої труби за час t дорівнює: 

t
Dv

t
d

Dvd
tv

d
HSVm

444

2

1

2

2

1
2

2

2

2























 








 
  (9) 

Маса повітря за одиницю часу буде визначатися за формулою: 

4

2

1Dv

t

m 
        (10) 

8. Обчислення шуканої величини. 

)/(1013,0
5,1

1,03,0
),/(1028,0
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1,03,014,3
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2
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9. Висновки з розгляду задачі та коментарі. 

Застосовувати модель ідеальної нестисливої рідини до повітря та 

відповідні до неї закони застосовувати можна лише при швидкості течії 

повітря, яка менша за швидкість звуку в цьому повітрі. 

IV. Оцінювання знань та умінь з теми проводяться фронтально за 

допомогою мультимедіапроектора на базі ППЗ «Фізика. Механіка», 

користуючись підсистемою «Тести», розділ «Тематичне тестування», пункт 

«Контрольне», тема «Механіка суцільного середовища». 

Кількість запитань і задач викладач може корегувати в залежності від 

часу, який залишився до кінця заняття та рівнем успішності курсантів 

(відповіді і розв’язки курсанти подають на листочках). 

V. Домашнє завдання.  
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Задачі для домашнього розв’язання пропонуються з переліку задач в 

підсистемі «Задачі», тема «Механіка суцільного середовища», пункт меню 

«Задачі для самостійного розв’язування». 

Приклади інших задач професійного спрямування з розв’язками 

зазначені в посібнику «Дидактичний матеріал для проведення занять з фізики 

у ЗВО авіаційного профілю на базі ППЗ «Фізика.Механіка» [143]. 

При розробці ППЗ з фізики в авіаційному ЗВО на прикладі модуля 

«Механіка», одним із структурних елементів якого є система розвитку 

навичок розв’язування задач з фізики, враховується той факт, що дані вміння 

повинні розвиватися не тільки безпосередньо на заняттях з фізики, але й 

самостійно в позаурочний час, тобто однією із функцій розробленого ППЗ є 

функція самоосвіти й самокоригування курсантами власних навчальних 

досягнень. 

2.7.3. Особливості виконання лабораторних робіт на основі ІКТ та 

програмного засобу «Фізика. Механіка».  

ЛР з фізики являються одним із потужних засобів активізації НПД 

студентів [409], і є обов’язковим видом навчальної діяльності, оскільки 

дозволяють не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, але й здобути 

практичні навички вимірювань та розрахунків фізичних величин та їхніх 

похибок, а також здійснювати аналіз отриманих результатів та робити 

відповідні висновки. 

Як зазначає В. В. Мендерецький [253], єдиним джерелом міцних знань 

може бути тільки особиста перетворювальна діяльність студентів над 

об’єктами пізнання, що максимально, на нашу думку, реалізується у процесі 

навчання фізики під час виконання експериментальних завдань та ЛР. 

Одним із основних принципів навчання фізики у ЗВО є принцип 

професійної спрямованості викладання курсу фізики, що забезпечує 

підвищення зацікавленості курсантів у вивченні навчального матеріалу та 

ілюструє практичний внесок здобутих ЗУН у майбутній професійній 

діяльності. 
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На сучасному етапі методики навчання фізики система навчального 

експерименту достатньо розроблена, апробована і дає позитивні результати в 

середніх освітніх закладах. Стосовно системи вищої освіти адаптовані лише 

окремі її елементи і  цілісного застосування у ЗВО вона не набула [253].  

Зокрема, аналізуючи науково-методичні дослідження Л. І. Анциферова, 

О. І. Бугайова, С. П. Величка [50; 53], Ю. М. Галатюка, О. І. Іваницького, 

Є. В. Коршака, В. В. Ларіонова [212; 213], О. І. Ляшенка, В. В. Мендерецького 

[253], О. В. Сергєєва, М. І. Шута, та навчальні програми з курсу фізики на 

прикладі ЛА НАУ, ми прийшли до висновку, що сучасний стан фізичного 

лабораторного практикуму не відповідає принципу професійної 

спрямованості навчання фізики [46]. Зокрема, програмою з модуля «Класична 

механіка» курсантам пропонуються ЛР, які передбачають [309]: 1) 

найпростіші вимірювання фізичних величин; 2) вивчення законів динаміки на 

машині Атвуда; 3) вивчення законів обертального руху на маятнику 

Обербека; 4) визначення коефіцієнту динамічної в’язкості рідини методом 

Стокса. 

До того ж перелік можливих експериментальних завдань до 

лабораторних занять з модуля «Механіка», який реалізується на базі 

комплекту L-мікро, охоплює 7 ЛР [35; 428], дає загальні уявлення про закони 

механіки і не містить професійно-важливих елементів для майбутньої 

професійної діяльності пілотів та інженерів. 

Тому використання ППЗ «Фізика. Механіка», в якому розроблені 

завдання спрямовані на майбутню професійну діяльність авіаційного 

фахівця, є доцільним та важливим під час навчання фізики. 

Одним із найважливіших питань при здійсненні польоту є розрахунок 

положення центра мас літака, від якого залежить його керованість та 

стійкість у польоті. Неправильний розрахунок положення центра мас літака і 

як наслідок можливе неправильне розміщення вантажу, додаткового 

обладнання, пасажирів в салоні тощо може призвести до створення аварійної 

ситуації і надзвичайно важкого керування літаком. Тому доцільним є 
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створення ЛР з фізики, яка б розглядала питання розміщення центра мас тіла 

на прикладі повітряного судна та його визначення методом подвійного 

зважування, що розроблена нами, апробована у ОП з фізики і опублікована у 

статті [46]. 

Іншим, не менш важливим питанням при здійсненні сталого 

горизонтального польоту літака, є розрахунок його швидкості на ешелоні.  

Оскільки з часом маса літака зменшується внаслідок згорання палива, 

пілотові необхідно вміти розраховувати швидкість польоту в нових умовах 

для збереження висоти ешелону.  

Тому доцільним є створення ЛР з фізики, яка б розглядала питання 

розрахунку справжньої повітряної швидкості літака при змінній масі за умови 

збереження висоти польоту та сталого кута атаки, яка практично була 

запроваджена у фізичному практикумі для ОССУ [55]. 

Виконання даних ЛР на заняттях з фізики можливе лише за допомогою 

ІКТ та математичного моделювання процесу польоту. Розроблені і 

рекомендовані нами варіанти ЛР реалізовані в ППЗ «Фізика. Механіка». 

Підсистема «Лабораторні роботи» ППЗ «Фізика. Механіка» надає 

можливість виконувати вимірювання в інтерактивному режимі роботи та 

робити відповідні висновки. Дана підсистема містить дві віртуальні ЛР: 

1) Визначення положення центра мас літака за допомогою методу 

подвійного зважування; 

2) Визначення необхідної швидкості польоту літака змінної маси 

для збереження висоти польоту при сталому куті атаки. 

Дані ЛР є професійно спрямованими та такими, вивчення яких потребує 

інтегрування у собі одразу декілька фізичних моделей (перша ЛР 

використовує фізичну модель системи матеріальних точок та абсолютно 

твердого тіла, умови рівноваги абсолютно твердого тіла, поняття момента 

сили, центра мас і центра тяжіння тощо, друга ЛР – фізичні моделі суцільного 

середовища та матеріальної точки, другий закон динаміки для вільної 

частинки, закони руху кінематики та закони руху тіла (літака) в суцільному 



275 

середовищі (повітрі)) і вимагають від курсантів умінь застосовувати набуті 

знання з фізики у конкретних практичних задачах, що передбачає наявність 

високого рівня навчальних досягнень з фізики.  

Але відсоток таких курсантів, зазвичай, не досить високий, тому 

вважаємо за доцільне існування у таких ЛР інструкції до їх виконання.  

 

Враховуючи узагальнену структуру і послідовність змісту інструкції 

для ЛР з фізики за схемою: назва ЛРмета ЛРобладнання теоретичні 

відомостіхід роботиконтрольні запитання [284], яка розроблена у 

методиці проведення  фізичних практикумів та ЛР, додамо до цієї структури 

ще й перелік основних знань і умінь з даної теми ЛР.  

Це дозволить курсантам усвідомити весь обсяг сукупності навчальних 

тем, конкретизувати та спрямувати власну НПД у сфері тематики даних ЛР, 

тобто зробити власну НПД цілеспрямованою, а отже такою, що 

спрямовується на досягнення теоретичного мислення [284], яке передбачає 

завчасне планування та організацію власної НПД. 

Отже, аналізуючи стратегію діяльності учня у процесі самостійного 

навчального дослідження з використанням засобу ІКТ (за Ю. О. Жуком, 

С. П. Величком, О. М. Соколюк та ін. [118]) та враховуючи особливості 

роботи студентів з інтерактивними ЛР, які є частиною ППЗ, можна 

побудувати схему НПД з таким електронним засобом навчання (рис. 2.87), 

при цьому необхідно відмітити, що виконання ЛР у програмному середовищі 

передбачає одразу два види діяльності: навчальну діяльність з фізики з 

метою дослідження основних елементів дисципліни (за інструкцією до ЛР, 

яка є частиною ППЗ), і діяльність, пов’язану з опануванням роботи з ППЗ. 

Як приклад, проаналізуємо виконання ЛР в ППЗ «Фізика. Механіка». 

Перша ЛР передбачає знання основних понять механіки і наступні 

вміння: 

– давати означення поняття моменту сили та одиниць його вимірювання; 

– формулювати основні умови знаходження тіл в рівновазі; 
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– давати означення поняття центра мас абсолютно твердого тіла; 

– виводити робочу формулу для розрахунку положення центра мас 

літака за допомогою методу подвійного зважування; 

– розраховувати зміну положення центра мас літака при відповідному 

переміщенні вантажу, пасажирів або членів екіпажу. 

 

Мета ЛР: навчитися розраховувати положення центра мас літака відносно 

вибраної системи координат методом подвійного зважування та його зміни при 

перерозподілі маси вантажу (екіпажу, пасажирів) відносно поздовжньої вісі 

літака. 

Обладнання: комп’ютерні моделі літака та авіаційних ваг. 

ЛР в робочій області головного вікна ППЗ «Фізика. Механіка» містять 

інструкцію: назву, основні ЗУН, мету виконання ЛР, обладнання, а також 

Орієнтування студента в області фізичних теорій і 

понять, в межах виконання даної ЛР (основні ЗУН) 

Усвідомлення мети ЛР 

З’ясування сутності досліджуваного фізичного 

явища або процесу ( вивчення теорії ЛР) 

Опанування загальною методикою дослідження 

(ознайомлення з обладнанням і ходом виконання ЛР) 
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Відбір обладнання і складання установки 

Проведення вимірювань 

Обробка результатів дослідження 

Аналіз результатів дослідження 

Презентація результатів дослідження (оформлення звіту до ЛР, 

висновки) 

Самоконтроль та контроль ЗУН з теми ЛР 

Рис. 2.87. Загальна схема НПД з виконання ЛР за допомогою ППЗ 
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налічує кнопки «Теоретичні відомості», «Хід роботи», «Проведення 

вимірювань», «Контрольні запитання» (рис. 2.88), тобто дозволяють ознайомити 

курсантів з вимогами до їхніх ЗУН з теми ЛР, вивчити теоретичний матеріал з 

досліджуваної області, провести практичне вимірювання й відповідні 

математичні розрахунки, здійснити моніторинг власних знань з ЛР за 

допомгою контролюючих тестів, які автоматично розраховують кількість 

балів за відповіді та загальну оцінку. 

 

 

 

Рис. 2.88 Робоче вікно лабораторної роботи ППЗ «Фізика. 

Механіка» 

кнопки інструкції 

лабораторної 

роботи 

Рис. 2.89. Вікно лабораторної роботи №2, пункт «Проведення вимірювань» 

кнопки ходу 

виконання  

лабораторної 

роботи 

бігунок 

інтерактивна 

модель приладу 

«УСИМ-1» 

таблиця з початковими даними та текстовими полями для 
введення розрахункових даних 

анімаційна 

модель літака 

підказка 
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ЛР №2 дозволяє унаочнити процес механічного руху літака при зміні 

показів приладу «УСИМ-1» під час повороту стрілки приладу користувачем 

методом Drag-And-Drop (рис. 2.89). 

Детальніше дані ЛР описані в посібнику «Дидактичний матеріал для 

проведення занять з фізики у ЗВО авіаційного профілю на базі ППЗ «Фізика. 

Механіка» [143] та у статтях, що опубліковані у фахових науково-

методичних виданнях [497; 46]. 

 

2.8. Методика навчання медичної фізики з використанням 

програмного продукту «Лабораторна робота «Вивчення основ 

гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» 

ПП «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою 

апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» складений відповідно до Стандарту 

вищої освіти України для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

ПП призначений для навчання студентів закладів вищої медичної 

освіти з навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика», зокрема 

змістового модулю «Біологічна фізика» теми «Основи гідродинаміки та 

гемодинаміки» з метою формування професійних компетентностей при 

використанні апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» в клінічній практиці. 

Зміст ПП «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за 

допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» сприяє більш повній 

реалізації потенціальних ресурсів студентів, а саме розвитку інтересу, 

творчих здібностей i мотивації студентів до навчання дисципліни «Медична 

та біологічна фізика», під час постановки проблеми, що потребує 

розв’язання, в процесі формування нових знань студентів про базові фізичні 

принципи та підходи до дослідження процесів у живій природі, фізико-

технічні принципи функціонування медичних пристроїв, використання 

математичних методів в біомедичних дослідженнях, які складають основу 

предметних компетентностей з медичної та біологічної фізики і є невід’ємною 
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складовою професійної компетентності майбутнього фахівця галузі охорони 

здоров’я, а також підґрунтям для вивчення фахово орієнтовних природничих 

та клінічних дисциплін; вироблення практичних умінь, з метою повторення, 

закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, з метою 

контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування 

навчальних досягнень студентів тощо.  

ПП «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою 

апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» розроблений на основі мови 

програмування Object Pascal в середовищі Delphi6 та складається з 10 файлів 

загальним розміром 63 МБ. Для роботи даного ПП з дисципліни «Медична та 

біологічна фізика» необхідно, щоб система відповідала мінімальним 

системним вимогам для запуску в Windows®: 

 Процесор з частотою не менш 1,3 ГГц; 

 Microsoft® Windows® XP з пакетом Service Pack 3 (32-розрядна) або 

Service Pack 2 (64-розрядна); Windows Server® 2003 R2 (32- и 64-розрядна). 

Для ОС Windows Server 2003 SP2 та Windows XP SP2 (64-розрядної) 

вимагається оперативне виправлення KB-930627. Windows Server 2008 або 

2008 R2 (32- и 64-розрядна); Windows 7 (32- и 64-розрядна); Windows 8 (32- и 

64-розрядна); 

 1ГБ оперативної пам’яті і вище; 

 64 МБ доступного дискового простору 

 вiдеомонiтор SVGA 17” LRNI, 85 Hz, 1024х768; 

 Internet Explorer 7, 8, 9 або 10; Firefox (ESR) або Chrome; 

 звукова карта,  клавіатура PS/2 укр/рос/лат; 

  маніпулятор «миша», звукові колонки, активні. 

Для перегляду файлів довідки та відео в ПП «Лабораторна робота 

«Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг 

SORIN C5» необхідна наявність встановленої програми Acrobat Reader та 

відеокодеків. 
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Опис роботи ПП «Лабораторна робота «Вивчення основ 

гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» 

Запуск програми. Для того, щоб запустити ПП «Лабораторна робота 

«Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг 

SORIN C5» на комп’ютері, необхідно спочатку ввійти в папку під назвою 

«MedikLab» та запустити подвійним натисканням лівої кнопки мишки файл 

«Physics» (рис. 2.90): 

Рис. 2.90. Файл «Physics» 

Робота програми 

Інтерфейс вікна ПП  вказаний на рис. 2.91. 

Після завантаження ПП на робочому вікні зазначені назви ЛР, а саме: 

1. Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний 

кровообіг SORIN C5»; 

2. Вивчення дисперсії імпедансу біологічних тканин пацієнту; 

3. Дослідження біологічних мембран за допомогою формули 

Гольдмана-Ходжкіна. 

 

Рис. 2.91 Інтерфейс вікна ПП 
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Натисканням лівою кнопкою миші по ЛР 1. Вивчення основ 

гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» 

розкривається підміню знизу цього рядка показане на рис. 2.92. 

 

Рис. 2.92. Інтерфейс підменю ЛР 1. Вивчення основ гемодинаміки за допомогою 

апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» 

Розділ «Теоретичні відомості» 

Розділ «Теоретичні відомості» містить навчальний матеріал з теми 

«Фізичні основи гідродинаміки і гемодинаміки», зміст якого розкриває 

основні ключові питання змістового модулю «Біологічна фізика» дисципліни 

«Медична та біологічна фізика».  

Для перегляду навчального матеріалу з теми «Фізичні основи 

гідродинаміки і гемодинаміки» користувачу необхідно натиснути лівою 

кнопкою миші на елемент підменю «Теоретичні відомості» (змінюється 

колір) (рис. 2.92).  

Після цього в правій частині вікна з’являється теоретичний матеріал. 

Перегляд тексту здійснюється за допомогою перетягування мишкою 

бігунка, який знаходиться справа від текстового поля або за допомогою 

клавіатури: клавіш зі стрілкою вгору та стрілкою вниз. 
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Вікно розділу «Теоретичні відомості» містить підменю, елементи якого 

описані в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11. 

 

Надає можливість зберігати навчальний файл у форматі PDF 

окремо від програми  

 
Дозволяє роздрукувати навчальний файл 

 

Дозволяє зменшувати сторінку відображення тексту 

навчального файлу 

 

Дозволяє збільшувати сторінку відображення тексту 

навчального файлу 

 
Відкриває панель інструментів Adobe Reader 

Розділ «Комплектація АШК» 

Розділ «Комплектація АШК» містить теоретичний огляд будови та 

принципу роботи апарату «Штучний кровообіг SORIN C5».  

Для перегляду навчального матеріалу користувачу необхідно 

натиснути лівою кнопкою миші на елемент підменю «Комплектація АШК» 

(змінюється колір). Після цього в правій частині вікна з’являється теоретичні 

матеріал (рис. 2.93).  

 

Рис. 2.93 Інтерфейс вікна розділу «Комплектація АШК» 
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Розділ «Словник термінів» 

Розділ «Словник термінів» містить основні поняття з теми «Фізичні 

основи гідродинаміки і гемодинаміки» змістового модулю «Біологічна 

фізика» дисципліни «Медична та біологічна фізика».  

Для перегляду основних термінів користувачу необхідно натиснути 

лівою кнопкою миші на елемент підменю «Словник термінів» (змінюється 

колір). Після цього в правій частині вікна з’являється теоретичні матеріал.  

Розділ «Web-ресурси» 

Розділ «Web-ресурси» містить рекомендовані освітні веб-ресурси: 

відеоматеріали, ЕП та посібники, презентаційний матеріал, які розміщені на 

сайті (http://rcf-ptu.in.ua) «Ресурсний центр з медичної фізики та інформатики 

ДНМУ».  

Для перегляду переліку візуалізованої інформації користувачу 

необхідно натиснути лівою кнопкою миші на елемент підменю «Web-

ресурси» (змінюється колір). Після цього в правій частині вікна з’являються 

посилання на інформаційні ресурси.  

Розділ «Виконання лабораторної роботи» 

Розділ «Виконання лабораторної роботи» містить інструкцію 

виконання ЛР «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату 

«Штучний кровообіг SORIN C5» (мета, прилади та матеріали, питання 

вхідного контролю, порядок виконання роботи, використана література). 

Розділ «Розпочати» 

В розділі «Розпочати» переходимо до віртуального виконання ЛР 

«Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг 

SORIN C5». 

Після натискання лівої кнопки миші на елемент підменю «Розпочати» 

(змінюється колір) з’являється вікно «Авторизація» (рис. 2.94) в якому 

необхідно зазначити (Прізвище, ім’я студента); (Навчальна група) та 

натиснути кнопку «ОК». 
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Вказана інформація автоматично зберігається в файлі log.txt папки 

MedikLab (рис. 2.90). В цьому файлі фіксується час початку виконання ЛР, 

час завершення, тривалість (час виконання ЛР обмежений 15 хвилинами). 

Програма автоматично прораховує кількість допущених помилок в процесі 

виконання роботи та кількість звернень до довідкового матеріалу. 

 

Рис. 2.94. Інтерфейс вікна розділу «Розпочати»         «Авторизація» 

В правому верхньому кутку знаходяться кнопки навігації (рис. 2.93, 

рис. 2.95), які описані в табл. 2.12. 

 

Рис. 2.95. Кнопки навігації 

Таблиця 2.12 

 
Фіксація часу виконання ЛР  

 
Звернення до довідкового матеріалу 

 
Перехід на наступний етап виконання ЛР 

 
Закриття вікна виконання ЛР 

Порядок виконання ЛР складається з таких етапів: 

1. Фіксація параметрів тіла (рис. 2.96). 
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Натисканням лівою кнопкою миші по горизонтальній лінійці у комірці 

автоматично фіксується маса тіла m пацієнта (програмою результат 

обмежено в інтервалі 40–130 кг). Натисканням лівою кнопкою миші по 

вертикальній лінійці у комірці автоматично фіксується зріст пацієнта h 

(програмою результат обмежено в інтервалі 140–210 см). 

 
Рис. 2.96. Інтерфейс вікна «Фіксація параметрів тіла» 

Після виконання даного етапу здійснюємо перехід на наступний етап 

виконання ЛР за допомогою кнопки навігації . 

2. Підготовка до операції 

При переході до наступного кроку програми з’являється вікно-підказка 

«Увага», де відображаються основні пункти виконання даного етапу 

(рис. 2.97). 

 
Рис. 2.97. Інтерфейс вікна-підказки «Увага» 
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2.1. Ознайомитися з моніторами установки (рис. 2.98). 

 

Рис. 2.98. Інтерфейс вікна «Підготовка до операції» 

2.2. Визначити площу поверхні тіла пацієнта за однією з формул:  

А) За допомогою формули DuBois:  =       √ 2 
 [м2]; 

Б) За формулою Костефф:  =
     

    
 [м2];  

В) За допомогою формули DuBois (в медичних розрахунках): 

 =      √    [м2]. 

Розраховану величину ввести в комірку «Площа поверхні тіла», м
2
. 

2.3. Визначити швидкість кровотоку, використовуючи індекс перфузії k 

для дорослих 2,5 
 

   м 
 або для дітей 3 

 

   м 
 за формулою:  =     [

 

  
]. 

Розраховану величину ввести в комірку «Зад. Величина кровотоку», л/хв. 

Для перевірки правильності результатів та переходу до наступного 

етапу (якщо прорахунок величин правильний) натискаємо кнопку «Далі». 

У випадку неправильного розрахунку програма блокує перехід на 

наступний крок і з’являється вікно із зазначенням помилки, необхідно 

зробити повторні підрахунки. 

2.4. Встановити датчик температури (рис. 2.99).  

Програма пропонує три фіксовані точки на тілі пацієнта.  
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В разі правильного розташування датчику (зів) програма пропускає до 

наступного кроку. Якщо невірно вибрано місце вимірювання температури, 

автоматично з’являється вікно «Увага» з повідомленням про помилку.  

 
Рис. 2.99 Інтерфейс вікна «Встановлення датчику температури» 

2.5. Визначити температуру тіла пацієнта. 

Натисканням лівою кнопкою миші по шкалі термометра у комірці 

«Температура 1» вікна «Монітору 2. «Пацієнт» автоматично фіксується 

температура пацієнта t (програмою результат обмежено в інтервалі 35,5–

38,5 
0
C). 

Якщо отриманні значення температури перевищують дозволені межі 

для проведення операції (програмою результат обмежено в інтервалі 36,2–

36,9 
0
C) програма блокує перехід до наступного кроку і з’являється вікно 

«Увага» із зазначенням помилки, необхідно зробити повторні вимірювання. 

2.6. З’єднати операційний стіл з теплообмінником за допомогою 

вимикача.  

Натисканням лівою кнопкою миші по шкалі термометра у комірці 

«Операційний стіл» вікна «Монітор «Теплообмінник» автоматично 

виставляється температура операційного столу t1 (програмою результат 

обмежено в інтервалі 34,5–37,5
0
C). Температура операційного столу t1 

повинна знаходитися в діапазоні 35–36 . Для перевірки результатів 

виконання роботи натискаємо кнопку . 
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2.7. Встановити інвазійний датчик для контролю тиску.  

Програма пропонує одну фіксовану точку на тілі пацієнта.  

Натисканням лівою кнопкою миші по білому колу на лівій руці 

пацієнта підключається інвазійний датчик для контролю тиску. Місце 

встановлення датчика стає червоного кольору. 

2.8. На «Моніторі «Вимірювання тиску» у комірках «Систолічний 

тиск», «Діастолічний тиск», «Пульс/сердцебиття» програмою генеруються 

відповідні значення (програмою значення обмежено в інтервалах: 

систолічний тиск 70–200 мм.рт.ст; діастолічний тиск 50–100 мм.рт.ст; 

пульс/сердцебиття 50–95 уд/хв). Користувач аналізує отримані значення 

(систолічний, діастолічний тиск, пульс/сердцебиття). Для перевірки 

результатів виконання роботи натискаємо кнопку . 

Якщо отриманні значення перевищують дозволені межі (програмою 

значення обмежено в інтервалах:  систолічний тиск 100–150 мм.рт.ст; 

діастолічний тиск 60–80 мм.рт.ст; пульс/сердцебиття 60–80 уд/хв) для 

проведення операції, програма блокує перехід до наступного кроку і 

з’являється вікно «Увага» із зазначенням помилки. Необхідно зробити 

повторні вимірювання зазначеної величини натисканням лівою кнопкою 

миші на білу літеру зліва від комірки де зафіксована помилка.  

2.9. З’єднати АШК з теплообмінником за допомогою вимикача 

(рис. 2.100). 

Натисканням лівою кнопкою миші по шкалі термометра у комірці 

«Оксигенатор» вікна «Монітор «Теплообмінник» автоматично виставляється 

температура оксигенатору t2 (програмою результат обмежено в інтервалі 

34,5–37,5
0
 C). Температура оксигенатору t2 повинна знаходитися в діапазоні 35–

36
0
C.  

Для перевірки результатів виконання роботи натискаємо кнопку . 

Якщо отриманні значення t2 для охолодження крові в оксигенаторі 

перевищують дозволені межі для проведення операції (програмою значення 
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обмежено в інтервалі 35–36
0
C), програма блокує перехід до наступного кроку 

і з’являється вікно «Увага» із зазначенням помилки. Необхідно зробити 

повторні вимірювання зазначеної величини натисканням лівою кнопкою 

миші на значок термометра. 

 

Рис. 2.100. Інтерфейс вікна «Монітор «Теплообмінник» 

2.10. Приєднати венозний катетер для забору венозної крові в 

екстракорпоральний контур апарату штучного кровообігу натисканням лівої 

кнопки миші по значку вимикача «Венозний катетер».  

2.11. Проведення штучного кровообігу почати з включення 

артеріального насосу на малу продуктивність 20–50 % обертанням коліщатка 

об’ємної швидкості перфузії «Монітору «Насос» (рис. 2.101). Для перевірки 

результатів виконання роботи натискаємо кнопку . 

При встановленні невірного значення початкової продуктивності 

насосу на екрані з’являється вікно із попередженням про помилку. 

При встановленні вірних значень початкової продуктивності насоса, на 

екрані з’являється вікно із зазначенням роботи АШК. 

Через 30 с (кнопка  стає активною) збільшити продуктивність 

насосу 90–110 % (програмою значення обмежено в інтервалі 0–200 %) 

довівши об’ємну швидкість перфузії до розрахункової.  

2.12. На «Моніторі 2. «Пацієнт» запустити таймер натисканням кнопки  

Вимикач 
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Рис. 2.101. Інтерфейс вікна «Монітор «Насос» 

2.13. Після включення таймеру на екрані запускається відеофрагмент із 

проведення операції за допомогою апарату штучного кровообігу (рис. 2.102).  

 

Рис. 2.102. Інтерфейс вікна запуску відеоматеріалу 

Після перегляду відеоматеріалу натискаємо кнопку «Далі» . 

2.14. На екрані з’являється вікно «Результат» для виведення статистики 

виконання ЛР: кількість допущених помилок в процесі виконання роботи, 

кількість звернень до довідкового матеріалу. 

Довідка 

Кнопка навігації «Звернення до довідкового матеріалу» у будь який 

момент виконання роботи відкриває доступ до наступних файлів: 

«Теоретичні відомості», «Комплектація АШК», «Словник термінів», 

«Виконання лабораторної роботи». 

На місці кнопки навігації «Перехід на наступний етап виконання 

лабораторної роботи» змінює вигляд на  [390; 391; 393; 395]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз проблеми «Ресурсний підхід навчання фізики у фахових 

дисциплінах» свідчить, що ресурсний підхід є «ядром» конкретних 

навчальних середовищ, що знаходяться у діалектичному взаємозв’язку, але у 

ньому не вистачає важливого напряму РООС.  

Результати аналізу літератури показали, що ідея формування зовнішніх 

та внутрішніх ресурсних потенціалів суб’єктів навчання – засіб здобуття 

нових знань шляхом розв’язання конкретних завдань. У такому випадку 

виникає потреба з’ясування управління ресурсами суб’єктів навчання та 

ресурсами освітнього середовища, які містять змістовно цілісне розуміння 

об’єкту пізнання, відображають особистісний аспект пізнання. Тоді навчання 

фізики в закладах освіти постає як проблема пошуку таких навчальних 

конструктів, які б забезпечили максимальну кількість зв’язків між 

фундаментальними фізичними явищами, поняттями.  

Проведений аналіз ресурсного підходу навчання фізики, структура 

внутрішніх ресурсів навчання фізичних явищ та процесів, структура 

зовнішнього ресурсного потенціалу показали, що вони не обмежуються 

вивченням готових знань у структурі навчального матеріалу з фізики.  

Важливою вимогою ресурсно-орієнтованого навчання є вивчення 

наукових методів отримання і побудови фізичного знання та відповідної 

організації освітньої діяльності.  

У дослідженні введено терміни «ресурсний підхід», «ресурсно-

орієнтоване освітнє середовище», «ресурсно-орієнтоване навчання», 

«внутрішні ресурси суб’єктів навчання», «зовнішні освітні ресурси», «типи 

ресурсів навчання», «критерії оцінки ресурсного потенціалу суб’єктів 

навчання» та розкрито їх сутність і зміст.  

В результаті дослідження навчання фізики на основі ресурсного 

підходу в закладах освіти дано визначення ресурсного підходу в освіті та 

введені компоненти індивідуально-психологічних ресурсів особи: 
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мотиваційний, когнітивний, ціннісно-орієнтаційний, операційний та 

рефлексивний ресурс. 

Виходячи з теoрiї oсвiтньoї дiяльнoстi, що забезпечує прoгнoзування 

шляхiв удoскoналення системи навчання фізики у закладах освіти, ми 

визначили основні дидактичні умови ефективності ресурсного підходу та 

вплив його на розвиток традиційних засобів навчання. У РООС навчання 

фізики удосконалене дидактичними принципами навчання, зокрема 

принципами науковості, наочності, системності, принципом активного 

залучення всіх суб’єктів навчання до навчального процесу. 

Системний підхід до навчання фізики в закладах освіти включає 

структурно-логічний аналіз навчального матеріалу з фахових предметів, який 

ми реалізували через побудову структурно-логічних схем. Розроблені 

структурно-логічні схеми дозволили: дослідити взаємозв’язок і 

взаємозумовленість структурних елементів знань фахових предметів та 

визначати напрями удосконалення методики навчання фізики (на прикладі 

розділу «Електродинаміка»). 

Окреслені шляхи удосконалення методики навчання фізики у закладах 

освіти: розв’язування фізичних задач професійного спрямування як чинника 

формування фахових компетентностей; формування експериментальних 

компетентностей з фізики під час виконання експериментальних задач, 

фронтальних та індивідуальних лабораторних робіт, робіт фізичного 

практикуму, тощо. 

Розроблено та впроваджено в навчальний процес три програмні 

продукти: «Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з фізики 

«Електродинаміка», «Фізика. Механіка», «Лабораторна робота «Вивчення 

основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» з 

метою підвищення рівня засвоєння фізичних понять, величин, 

закономірностей та законів змісту курсу фізики та поліпшення сприйняття 

навчального матеріалу суб’єктами навчання; розвиток їхніх навичок 

моделювання та комунікативних здібностей, умінь експериментально-
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дослідницької діяльності; культури навчальної діяльності, підвищення 

мотивації навчання; розширення та поглиблення змісту навчання. 

Навчальні програмні засоби – зовнішній ресурс активізації 

потенціальних можливостей особистості при розв’язуванні задач. 

Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на 

заняттях фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки 

вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні 

засоби потрібно використовувати як комп’ютерну підтримку заняття в 

поєднанні з класичними методами навчання основам фізики. 

Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні 

демонстрації можуть бути органічною складовою будь-якого заняття та 

можуть ефективно допомогти викладачу та суб’єктам навчання. Іншою 

важливою обставиною є те, що існують такі фізичні процеси або явища, які 

неможливо спостерігати візуально в лабораторних умовах. Розробка 

комп’ютерних уроків вимагає особливої підготовки. До комп’ютерних уроків 

потрібно писати сценарії, органічно «вплітаючи» в них і справжній 

експеримент, і віртуальний (реалізований на екрані монітора). Моделювання 

різних явищ ні в якому разі не замінює «живих» дослідів, та в поєднанні з 

ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого 

навчального матеріалу.  

Такі заняття викликають в суб’єктів навчання справжній інтерес, 

примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає. 

Методика навчання фізики на основі ресурсного підходу з використанням 

інформаційно-комп’ютерних технологій – досить потужний механізм, який 

має багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути 

тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є 

потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання. 
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