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ПЕРЕДМОВА 

Розвиток науково-технічного прогресу початку ХХІ ст. ставить нові 

вимоги до надання освітніх послуг суб’єктам навчання. Освіта має 

випереджувальний характер і відповідає тенденціям сталого розвитку України. 

Потужним чинником цього розвитку є її комп’ютерна технологізація та 

цифровізація, що забезпечує надання освітніх послуг високої якості на 

сучасному рівні. Застосування інформаційно-комунікаційних та хмарних 

технологій (ХТ) в освіті спрямовується на всебічний гармонійний розвиток 

особистості, формування творчості та інноваційності, критичного мислення, 

уміння розв’язувати проблеми, набувати інформаційно-цифрової 

компетентності в інноваційному освітньому середовищі. Найбільш ефективним 

є використання зазначених технологій у процесі навчання природничо-

математичних і технологічних дисциплін, зокрема фізики та інформатики. 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень показує доцільність 

впровадження інформаційно-цифрових і хмарних технологій в інформаційну 

інфраструктуру закладів освіти для вирішення організаційних та методичних 

проблем, досягнення високого рівня мобільності учасниками освітнього 

процесу.   

Успішне використання ХТ потребує формування хмаро орієнтованого 

освітнього середовища (ХООС). Практика ж роботи закладів середньої та 

вищої освіти показала, що ще не розроблено належної бази для створення та 

функціонування такого середовища, а відповідно й методики його впровадження 

в освітній процес. Це стосується методики навчання атомної і ядерної фізики, 

деяких розділів теоретичної фізики та інформатики, впровадження принципів 

STEM-освіти. Тому за мету цієї роботи ставився комплексний та 

систематизований опис тих технологічних та педагогічних засобів, які 

складають основу розробки, впровадження та використання хмаро 

орієнтованого освітнього середовища.  

Колективна монографія складається з передмови, двох розділів, висновків 

та списку використаних джерел. У першому розділі описується сучасна модель 

навчання атомної і ядерної фізики у закладах загальної середньої та вищої освіти 

в умовах хмаро орієнтованого освітнього середовища, аналізується еволюція 

методики навчання цієї теми. На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 

досліджуються переваги і ризики розгортання хмарних сервісів у школах та 

університетах.  
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Окремі компоненти методичних систем навчання деяких розділів фізики та 

інформатики з використанням платформ MOODLE, W3Schools, Java і засобів 

комп’ютерного моделювання висвітлені у другому розділі. Запропоновано нові 

методичні підходи до навчання теоретичної фізики та математичних методів 

фізики, проведення системи експерименту з атомної і ядерної фізики, 

моделювання фізичних явищ за допомогою Java-application, навчання веб-

дизайну з використанням хмарних сервісів. Представлені методичні матеріали 

демонструють потужні міжпредметні зв’язки між фізикою та інформатикою.  

Робота розрахована на викладачів закладів вищої освіти, учителів фізики 

та інформатики і всіх тих, хто цікавиться впровадженням інформаційно-

цифрових і хмарних технологій в освітній процес. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 
 

1.1. Еволюція методики навчання атомної і ядерної фізики у закладах 

загальної середньої освіти України (д.пед.н., проф. Садовий М. І.) 

Запровадження у загальноосвітній школі нових державних стандартів 

освіти здійснюється у органічному зв’язку з новими вимогами до якості і 

результатів навчання школярів. Такі вимоги обумовленими викликами ХХІ ст., 

що передбачає оновлення змісту, форм і методів шкільної фізичної освіти. В 

свою чергу це викликає удосконалення змісту навчання фізики, запровадженні 

нових підручників, засобів навчання, нових форм організації навчання, які 

забезпечать формування компетентностей учнів. Перед методикою навчання 

фізики постає завдання обґрунтувати особливості пізнавальної діяльності учнів 

на уроках фізики, що полягає в оволодіні не стільки «портфелем знань і вмінь», 

скільки «портфелем інструментів» для постійного розвитку цих знань і вмінь 

впродовж життя. 

Дослідження науковців [24; 27; 133] Інституту педагогіки НАПН України 

показали, що існують суперечності між сучасними освітньо-виховними цілями, 

окресленими Державним стандартом базової і повної загальної середньої 

освіти [174], та їх реалізацією в освітньому процесі. Розв’язати виказані 

суперечності покликана удосконалена методика навчання фізики, яка має 

ґрунтуватися на концептуальних положень сучасної парадигми фізичної освіти. 

Нині, у порівнянні з ХХ ст. у суспільстві докорінно змінилися пріоритети, 

виникло поняття інформаційного суспільства, де громадяни здатні самостійно 

активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов 

життя. Відповідно перед методикою навчання фізики (МНФ) постало завдання 

підготувати компетнентних учнів, які відповідали б вимогам часу. Випускники 

закладів загальної середньої освіти крім опанування системою основних 

фізичних понять мають уміти орієнтуватися в науково-технічній інформації, 

навчитися самостійно і систематично поповнювати знання, навчитися активно, 

творчо користуватися своїми знаннями. 

Вітчизняна історія навчання фізики у закладах освіти нараховує близько 

трьох століть. Зародження ж початків МНФ ми відносимо до ХVIII ст., коли 

були написані перші елементарні підручники з фізики. Вони були й 

методичними посібниками для вчителів. Будь-яка наука набуває визнання, коли 

її рівень досягає теоретичних узагальнень. В цьому зв’язку становлення 
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наукової дисципліни МНФ пов’язують з моментом її розвитку на рівні 

теоретичних узагальнень. Показниками рівня розвитку методики навчання 

фізики можна вважати створення грунтовних методичних рекомендацій, як 

результат узагальнених праць, у яких відображено формування й розвиток 

прогресивних методичних ідей. 

Першою формою методичних робіт були передмови до підручників, 

написаних М. В. Ломоносовим «Мисленні міркування випливають із надійних 

і багато разів повторених дослідів. Для того початківцям, що починають 

вивчати фізику наперед пропонуються нині звичайно найпотрібніші фізичні 

досліди купно із міркуваннями, які із онних безпосередньо і майже очевидно 

слідують» [127, с. 172]. Такий підхід викладу методичних ідей використали у 

своїх підручниках М. Є. Головінов (1793), К. Д. Краєвич (його підручник 

перевидавався 27 разів з 1862 до 1922 р.), Е. Х. Ленц (1839 р. – «Керівництво до 

фізики»), М. М. Сперанський (1797) та ін. [28]. 

Першою грунтовною узагальненою працею з методики навчання фізики 

були «Методика фізики» Ф. М. Шведова (1893 р., Одеський університет). Його 

наукові здобутки започаткували теоретичні основи МНФ як педагогічної 

науки, визначили її об’єкт та предмет дослідження, закономірності побудови 

шкільного курсу фізики. 

Його наступниками були Н. В. Кашин «Методика фізики» (1916), 

В. В. Лермантов (1907) «Методика фізики і утримання приладів в справності». 

Цей період можна вважати початком зародження наукової дисципліни, яка 

називається методика навчання фізики. 

Зародження та розвиток наукової дисципліни МНФ в Україні пов’язано з 

науковими школами, що сформувалися на теренах вітчизняних закладів освіти 

та установ. До таких відносяться наукові школи [83]: 

 фізиків М. П. Авенаріуса, В. П. Єрмакова, І. І. Косоногова, 

Г. Г. де Метца, М. М. Шілера, Ф. Н. Шведова, та ін.; 

 фізико-математичного товариства (1890) при Київському університеті; 

 журналу «Фізичний огляд» професора Г.Г. де Менца (1906–1918); 

 професора Київського педінституту де Менца, який видав у 1929 р. 

першу навчальну книгу «Загальна методика навчання фізики»; 

 методистів професорів А. К. Бабенка, С. П. Слюсаревського, доц. 

В. А. Франківського (20-і роки минулого століття); 

 відділу методики фізики у Науково-дослідному інституті педагогіки 

України (починаючи з 1927 р.), та методичного семінару кафедри методики 
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навчання фізики та астрономії Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова, де у різний час працювали провідні методисти 

С. У. Гончаренко, О. І. Бугайов, Є. В. Коршак, Д. Я. Костюкевич, 

О. І. Ляшенко, М. Й. Розенберг та ін.; 

 професора М. С. Білого (Херсонський педінститут); 

 збірників наукових статей «Фізика в школі», «Викладання фізики в 

школі», які започаткували і редагували О. І. Бугайов, С. У. Гончаренко, 

Є. В. Коршак, Б. Ю. Миргородський, В. К. Мітюрєв, М. Й. Розенберг (50 – 70-і 

роки ХХ ст.); 

 професора М. Й. Розенберга, який одним із перших вітчизняних 

методистів-фізиків досліджував проблеми програмованого навчання, а саме 

питання розроблення та використання технічних засобів навчання, які б 

забезпечували не тільки групове навчання, а й створювали умови для 

індивідуалізації освітнього процесу. Дана методика забезпечувала 

встановлення оптимального для окремого учня темпу вивчення навчального 

матеріалу, що відповідає його індивідуальним схильностям, здібностям та 

рівню підготовки [201]; 

 професора О. І. Бугайова, котрий є одним із авторів впровадження в 

освітній процес фізики комп’ютерної підтримки. Колективом науковців 

лабораторії навчання математики та фізики Інституту педагогіки АПН України 

на чолі з О. І. Бугайовим на початку 90-х років ХХ ст. було обґрунтовано 

структуру та зміст фізичної освіти, на основі чого в 1996 р. створена перша 

вітчизняна програма з фізики для учнів 7–11 класів та розпочато перші кроки 

щодо створення та впровадження Державного стандарту шкільної фізичної 

освіти. Працюючи над Державним стандартом шкільної фізичної освіти 

О. І. Бугайов першим розпочинає досліджувати проблему профільного 

навчання з фізики та пропонує в 2001 р. концепцію профільного навчання з 

фізики в системі 12-річної освіти, яка знайшла схвальні відгуки. 

Очолюваний ним колектив науковців розробив структуру та зміст, 

методичний супровід педагогічних програмних засобів: «Фізика–7» (2003); 

«Фізика–8»; «Бібліотека електронних наочностей. Фізика, 7–9 кл.»; 

«Віртуальна фізична лабораторія, 7–9 кл.» (2004); «Бібліотека електронних 

наочностей. Астрономія, 11 кл.» (2007). Наукова школа професора 

О. І. Бугайова відома своїми досягненнями в галузі теорії та методики навчання 

фізики, розроблення концептуальних засад шкільної фізичної освіти, 
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проектування структури та змісту профільного навчання в закладах загальної 

середньої освіти [55]. 

 академіка С. У. Гончаренка, під керівництвом якого створено першу 

концепцію середньої загальноосвітньої школи (1991), він є автором 

чотиритомної методики навчання фізики в середній школі та підручників 

фізики для 9–11 класів загальноосвітньої школи з поглибленим навчанням 

фізики, «Українського педагогічного словника» [259], засновник школи 

дослідників проблем загальної теорії викладання та МНФ; 

 академіка О. І. Ляшенка, під керівництвом якого розроблено навчальну 

програму «Фізика і астрономія» [151]. О. І. Ляшенко є співавтором таких праць 

як «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній 

школі» [6], «Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу» [133] та підручників з фізики для ЗЗСО. 

 збірника наукових статей «Фізика та астрономія в школі», який 

започаткував Є. В. Коршак, В. Д. Сиротюк та ін. 

 педагогічних університетів України кінця ХХ–ХХІ ст. 

(П. С. Атаманчук, О. І. Бугайов, В. П. Вовкотруб, О. А. Коновал, 

М. Т. Мартинюк, В. Ф. Савченко, М. І. Садовий, В. Д. Сиротюк, В. П. Сергієнко, 

В. Д. Шарко, М. І. Шут та ін.) [5; 33; 43; 139; 208; 209; 281; 291]. 

Авторський колектив під керівництвом М. І. Садового, до якого входить 

В. П. Вовкотруб, О. М. Трифонова підготували та видали навчальний посібник 

«Вибрані питання загальної методики навчання фізики» на основі 

компетентнісного підходу до навчання [209]. 

Дослідження вказаних шкіл в основному були присвячені загальним 

питанням МНФ та методиці навчання механіки, молекулярної фізики, 

термодинаміки, електродинаміки, оптики, будови атома. Високо оцінюючи 

внесок вказаних шкіл у методичну науку аналіз їх діяльності показав, що вони 

мало торкалися проблем методики навчання атома, атомного ядра та 

елементарних частинок у відповідності до рівня розвитку науки фізики.  

Ми здійснили аналіз розвитку методичної думки в частині методики 

навчання атомної та ядерної фізики, елементарних частинок, будови Всесвіту. 

Всередині 60-х років ХХ ст. Л .І. Резніков (Миколаївський 

педуніверситет) вперше розробив власний, відмінний від традиційного підхід 

до викладу оптики і атомної фізики в школі, який грунтувався на квантових 

ідеях розвитку науки фізики. 
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О. І. Бугайов вперше в Україні розробив теоретичні основи методики 

навчання атомної та ядерної фізики; запропонував розпочати навчання фізики 

з будови атома і на цій основі формувати всі поняття фізики [29]. 

Методику навчання оптичних явищ на основі квантових уявлень 

експериментальним методом розробив С. П. Величко [43]. 

М. І. Садовий сформував методику навчання фізики на основі 

співвідношення перервного та неперервного у фізиці, видав навчальний 

посібник з фізичного експерименту оптики, атомної, ядерної фізики та 

елементарних частинок [209]. 

Нами здійснено аналіз дисертаційних досліджень з методики навчання 

атомної і ядерної фізики, квантової фізики, фізики високих енергій і 

елементарних частинок у закладах освіти починаючи з 1997 року. Зокрема цій 

проблемі присвячені дисертації Б. Є. Будного, Л. Д. Костенко, 

О. В. Мерзликіна, В. П. Муляр, О. М. Трифонової та ін. (таблиця 1.1).  

Таблиця 1.1 

Перелік авторефератів з педагогічних досліджень атомної і ядерної 

фізики у середній школі (1997–2017 рр.) 
Прізвище та 

ініціали 

дослідника 

Назва атореферату 
Шифр 

спеціальності 

Рік 

захисту 

Будний Б.Є. 

Теоретичні основи формування в учнів 

системи фундаментальних фізичних 

понять 

13.00.02 1997 

Муляр В.П. 

Засоби інформаційних технологій у 

вивченні питань квантової фізики в 

середній школі 

13.00.02 1999 

Костенко Л.Д. 
Диференційоване вивчення основ 

квантової фізики у середніх навчальних 

закладах різного профілю 

13.00.02 2001 

Сиротюк В.Д. 

Теоретико-методичні засади використання 

дидактичних засобів у навчанні фізики в 

школах інтенсивної педагогічної корекції 

13.00.02 2005 

Закалюжний В.М. 

Техніко-технологічний компонент змісту 

курсу фізики старшої школи як засіб 

формування пізнавальної мотивації учнів 

13.00.02 2006 

Семерня О.М. 

Дидактичні основи використання 

еталонних вимірників якості знань у 

навчанні фізики старшокласників 

13.00.02 2007 

 

Продовж. табл. 1.1 
Прізвище та 

ініціали 

дослідника 

Назва атореферату Шифр 

спеціальності 

Рік 

захисту 
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Сірик Е.П. 

Дидактичні основи розробки та 

використання сучасних джерел 

випромінювання у шкільному фізичному 

експерименті 

13.00.02 2007 

Поліхун Н.І. 

Розвиток творчої діяльності 

старшокласників у процесі навчання фізики 

з використанням проектної технології 

13.00.02 2007 

Андрєєв А.М. 

Розвиток уміння формулювати і 

розв’язувати експериментальні задачі з 

фізики у процесі винахідницької діяльності 

старшокласників 

13.00.02 2007 

Рибалко А.В. 

Система дослідницьких задач як засіб 

розвитку продуктивного мислення 

старшокласників у навчанні фізики 

13.00.02 2007 

Свистунов О.Ю. 

Модельний експеримент як засіб 

формування наукових понять у 

старшокласників у процесі вивчення 

електродинаміки 

13.00.02 2008 

Корсун І. В. 

Активізація навчально-пізнавальної 

діяльності старшокласників у процесі 

вивчення властивостей твердих тіл у курсі 

фізики 

13.00.02 2009 

Хитрук В.І. 

Вивчення властивостей твердих тіл у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 

основі інтегративно-предметного підходу 

13.00.02 2009 

Бодненко Т.В. 
Комплексне використання наочних засобів 

навчання фізики учнів старшої школи 
13.00.02 2010 

Соколюк О.М. 

Розвиток контрольно-оцінювальних умінь 

старшокласників у процесі навчання фізики 

в умовах комп’ютерно орієнтованого 

середовища 

13.00.02 2010 

Шeвченко О.С. 

Тестування як засіб діагностики 

креативного мислення старшокласників у 

процесі навчання фізики 

13.00.02 2010 

Іваницька Н.А. 
Формування дослідницьких умінь учнів 

основної школи в процесі навчання фізики 
13.00.02 2011 

Мерзликін О.В. 

Хмарні технології як засіб формування 

дослідницьких компетентностей 

старшокласників у процесі профільного 

навчання фізики 

13.00.10 2017 

 

Вітчизняна теорія навчання фізики набула грунтовного досвіду особливо з 

розробки навчально-методичної літератури, де різнобічно окреслено основні 

проблеми теоретичного і особливо практичного спрямування. Відсутність 

ґрунтовних розробок з атомної, ядерної фізики сьогодні можна пояснити 

особливостями історичного розвитку вітчизняної дидактики фізики. Сучасна 

техніка більше грунтується на вирішенню практичних проблем, відповідно 

шкільна фізична освіта цьому сприяє. Тому є помітним, що значний час 
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впровадження новітніх понять мікросвіту у шкільну практику було 

недостатнім. Це не суперечить логіці взаємообумовленого розвитку науки та 

освіти, за якою на деяких етапах розвитку одна може випереджати іншу. МНФ 

як конкретна дидактика, відповідно, може визначати пріоритети розвитку 

шкільної фізичної освіти або узагальнювати та обґрунтовувати шляхи її 

вдосконалення, які відповідають практичним потребам. 

Приведений аналіз розвитку методики навчання фізики і, зокрема 

методики навчання атомної, ядерної фізики, елементарних частинок (табл. 1.1) 

свідчить про значний накопичений досвід теоретичної, експериментальної та 

практичної роботи й українських вчених-методистів.  

Досвід української методичної науки є надзвичайно важливим у контексті 

визначення закономірностей та логіки розвитку змісту, методів та форм 

шкільної фізичної освіти, її науково-методичного забезпечення, особливо в 

умовах модернізації загальної середньої освіти.  

Для розробки методики навчання атомної і ядерної фізики в умовах хмаро 

орієнтованого освітнього середовища ми вважаємо [211] доцільним провести 

аналіз історико-методологічних засад структурування основ квантової теорії, 

як механізму опису явищ атомної і ядерної фізики, крім того детального 

дослідження потребують дослідження уявлень про хмаро орієнтоване освітнє 

середовище. 

Сучасний стан наукової картини світу свідчить, що розвиток ядерної 

фізики все більше стає пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки. Не 

викликає сумнівів, що названа галузь фізики у ХХІ ст., як це сталося у ХХ ст., 

продовжує визначати реальний прогрес людства. Тому стан розвитку атомної, 

ядерної фізики, елементарних частинок та їх практичне застосування вивчалося 

як цілісна система і забезпечувало суб’єктів навчання сучасними знаннями й 

новітніми науковими методами дослідження природних явищ. Вказана 

проблема помітна при аналізі методики навчання атомної, ядерної фізики, 

елементарних частинок в частині визначення структури й змісту розділу, 

застосуванні новітніх інформаційних систем навчання, створення хмарно 

орієнтованого навчального середовища.  

Виходячи із визначеної проблеми постає необхідність удосконалити 

існуючу методичну систему на основі аналізу навчальних програм, 

підручників, методичного забезпечення процесу навчання атомної, ядерної 

фізики та елементарних частинок. 
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1.2. Методологічні проблеми взаємозв’язку і наступності  у наукових 

дослідженнях структурно-понятійних формацій (д.пед.н., проф. 

Садовий М. І.) 

На завершальному етапі пізнання шкільного курсу фізики середньої школи 

все актуальнішою стає проблема становлення та розвитку фундаментальних 

ідей фізики як єдино логічного і концептуально зв’язаного процесу, який 

реалізовує модель «несумісних» картин світу та виокремлених 

фундаментальних теорій. Аналіз проблеми привів нас до висновку, що 

розвиток та становлення фізики через пізнання єдиного світу, формування 

фундаментальних теорій та наукової картини світу через інтеграцію мало 

зв’язаних ідей та теорій з особливою гостротою постали у методології і 

філософії науки 60-х років минулого столітті, у зв’язку з упровадженням 

загальних закономірностей концептуальних структур у природничознавчі 

науки.  

Більш того, постало питання про необхідність вичленення у розвитку 

фізики узагальнених структурно-понятійних формацій, в рамках яких наукова 

теорія виступає у ролі одного із основних компонентів. Відповідно, розвиток 

фізики постає як зміна таких формацій. Але з одних філософських позицій ця 

зміна носить ірраціональний характер і подібні формації існують як різні і не 

взаємодіючі світи, а з других позицій вони є вузловими пунктами єдиної ланки 

пізнання єдиної Природи. Тому у логіку і методологію науки другої половини 

ХХ століття ввійшли різноманітні проблеми наукових революцій.  

У нашому дослідженні проаналізовані різні підходи вчених до розв’язання 

виділеної проблеми та зроблено їх узагальнення. Однією з перших спроб 

введення в методологію науки такої структурно-понятійної формації ми 

зустрічаємось у книзі Т. Куна [108]. Для характеристики розвитку науки (ідей, 

теорій тощо) Т. Кун ввів поняття парадигми. Відпо-відно, революція у науці – 

це зміна парадигм. Слабким місцем визначено-го напрямку є те, що не 

розкривається питання про критерії і методи введення таких парадигм. 

Відсутність подібних критеріїв визначило їх ба-гатозначність і аморфність. На 

сторінках книги Т. Куна вони стверджуються як наукові теорії, традиції 

наукової спільноти, образи для розв’язання головоломок, картини світу та інше. 

Крім цього, різні парадигми виявились несумісними між собою. Перехід до 

нової парадигми знаменує революцію в науці, але сам перехід не викликається 

внутрішньою логікою розвитку знання і аналогічний  раптовій зміні картини 
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світу. Розвиток науки зображається як процес суттєво некумулятивний, 

позбавлений єдності, спадковості і внутрішньої логіки. 

На нашу думку така позиція є різновидністю філософського релятивізму і 

була розцінена багатьма дослідниками як прояв ірраціоналізму в методології 

науки. Цей релятивізм визначив вибір вихідного об’єкта кунівського аналізу - 

коперніканську революцію. В основі цієї революції лежить зміна дійсно 

протилежних картин світу: геоцентричної на геліоцентричну, по-різному 

організовується один і той же емпіричний матеріал. 

Такого роду революції характерні для зміни  натурфілософських систем, 

для переходу від натурфілософського конструювання картини світу до ранніх 

етапів наукового дослідження, коли ще не досягнуто рівня теоретичного 

розвитку знань. Т. Кун підкреслював, що його цікавить не так зміст грунтовних 

наукових революцій, як революції, які несуть вид змін, що включають певний 

тип реконструкції правил, якими керується невелике, можливо в кількості 

25 осіб, наукове товариство. 

Т. Куна більше цікавлять визначені таким чином зміни, бо вони 

рельєфніші, ніж грунтовні революції, розкривають роль наукового товариства, 

його традиції, зміну картин світу, інші елементи і механізми моделі, яку він 

розвиває. Вчений не вагався, коли стверджував, що одержана на цьому 

матеріалі модель має універсальний статус і її можна застосовувати до аналізу 

більш значущих наукових революцій, у тому числі й у фізиці. Відповідно, 

пізніше він більше уваги приділяє революціям у фізиці, які пов’язані з іменами 

Г. Галілея, І. Ньютона, Дж. Максвелла, А. Ейнштейна, М. Планка та інших. 

Проте, на нашу думку, модель Т. Куна не має універсальності. Ця концепція 

зустріла найбільш різку критику представниками сучасної фізики [53]. 

Парадигми виявились досить аморфним утворенням, щоб охопити механізм 

розвитку такої структурованої і математизованої науки, як фізика. Поза увагою 

виявились реальні революції і, в той же час, розглядаються революції, які в 

історії фізики не існують. Зокрема, Т. Кун ввів поняття парадигми 

корпускулярної оптики Ньютона та хвильової оптики Юнга-Френеля, а їх зміну 

відповідно розглядав як наукову революцію. 

Нами виділено наступний етап у розвитку методології наукових революцій 

– концепція дослідних програм І. Лакатоса [323], де він намагається подолати 

ряд принципових дефектів кунівського підходу. Аморфне поняття парадигми 

було трансформоване в поняття дослідної програми з досить чіткою 

структурою, де на зміну уявленню про раптове гештальт-перемикання 
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парадигм прийшла спроба розкрити раціональність переходів у реальному 

розвитку науки. Емпіричною базою для розвитку концепції І. Лакатоса є 

природознавство ХVII – ХІХ ст. з характерною для нього новою структурою 

пізнавального процесу – виявлення емпіричних закономірностей, побудова 

моделей на основі чіткої системи принципів і гіпотез, переходу від моделей до 

математичних теорій, які контролюються експериментом і ін. «Я думаю, якщо 

ми бажаємо щось вивчити дійсно глибоко , то нам треба дослідити це не в його 

«нормальному», правильному, звичайному вигляді, але й в його критичному 

становищі, в лихоманці, в страху... Адже лише так можна ввести математичний 

аналіз в саме серце речей» [111, c. 35]. 

Основними елементами дослідної програми І. Лакатоса є «жорстке ядро», 

утворене фундаментальними положеннями, і «захисний пояс» додаткових 

гіпотез, зміни в якому не чіпають змісту «жорсткого ядра». Специфіка 

«жорсткого ядра» допускає певну свободу варіювання додаткових гіпотез, 

сполучення яких з ядром як раз і утворює конкретну фізичну теорію певного 

класу явищ. 

При виявленні невідповідності з експериментом теорія може бути 

відкоректованою якраз з допомогою змін однієї або декількох додаткових 

гіпотез з системи захисного поясу. Такі зміни повинні бути сумісними з 

«твердим ядром» програми, що вносить обмеження в корекцію додаткових 

гіпотез. Дослідна програма задає у напрямок наукових розробок «позитивну 

евристику». 

Таким чином, ми прийшли до висновку, що концепція І. Лакатоса 

правильно відображає ряд важливих ознак у розвитку та становленню науки, 

але містить методологічні неточності, обумовлені неадекватністю загальної 

гносеологічної позиції автора. Вона є різновидністю конвен-ціоналізму (істина 

розуміється як результат домовленості учених). Тому у даній концепції жорстке 

ядро дослідницької програми визначається сукупністю конвенціонально 

некритикуючих основних положень. Такі незаперечні домовленості 

оголошуються І. Лакатосом метафізичними (філософськими). У цьому випадку 

одержується, що метафізика вміщується всередину твердого ядра програми. 

Результатом конвенціоналізму (ділення на фізику та метафізику) є те, що у 

концепції І. Лакатоса втрачається об’єктивний критерій для виділення 

дослідницьких програм. Звідси бере початок велика різнорідність утворень у 

розвитку науки, яка об’єднується І. Лакатосом у понятті дослідницької 

програми: від дійсно великих структурно-понятійних формацій до 
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напівемпіричних формул або окремих геометричних побудов. Характерним 

прикладом такого дро-блення поняття дослідницької програми є посилання  у 

роботах І. Лакатоса на проутовську програму. Остання, в дійсності, є типічною 

доповнюючою гіпотезою в рамках програми хімічної атомістики. Це не 

дозволило І. Лакатосу реалізувати раціональну реконструкцію історії науки. У 

його концепції є ірраціональний елемент, але не розкрито механізм 

взаємозв’язку змінюючих одна одну програм, відсутня єдність у розвитку 

науки. 

Для подолання цих труднощів нами здійснена раціональна модифікація 

самої концепції І. Лакатоса. Така модифікація можлива у відношенню не до 

будь-якої науки, а лише до таких, які досягли досить високого рівня 

теоретичного розвитку, математизації і формалізації. Нині такого рівня 

досягнуто у фізиці.  

На нашу думку зміст багатьох важливих елементів лакатосівської моделі 

виявився некоректним і не сприяючим реальному розвитку фізики, що вимагає 

їх суттєвої переінтерпретації. Необхідність такої зміни змісту зв’язана з тим, 

що у фізиці, починаючи з середини ХVIII століття, основні положення твердого 

ядра дослідницької програми формувались не на основі концепції, а на основі 

певної організованої цілісної системи. Ця система виступає як деяка абстрактна 

фізична теорія з комплексом методологічних принципів її побудови, є 

базисною теорією фізичної дослідницької програми. 

Ми прийшли до висновку, що у Т. Куна й І. Лакатоса наукові революції 

здебільшого зв’язані не з науковими теоріями, а з прийняттям окремих гіпотез, 

наприклад, гіпотези Проута [53, с. 73-85]. В концепції М. Д. Ахундова, 

С. В. Ілларіонова, Л. Б. Баженова [8; 9] революція в фізиці органічно 

зв’язується якраз із базисними ідеями та теоріями, на основі яких побудовані 

відповідні дослідницькі програми. Інколи наукові революції зв’язують з 

становленням фундаментальних фізичних теорій. Проте, для основи фізичної 

дослідницької програми фундаментальна теорія занадто конкретна. Вона 

повинна пройти шлях абстрагування і узагальнення, а потім перетворитись у 

базисну теорію. Цей процес здійснюється не завжди й не з усіма 

фундаментальними теоріями. Абстрактність і узагальненість базисної теорії 

допускає її з’єднання з достатньо широким класом спеціальних конкретизацій 

і додаткових гіпотез. Якраз ця обставина й визначила існування дослідницької 

програми, в рамках якої будується множина конкретних теорій. Так, механіка 

І. Ньютона є конкретною фундаментальною теорією. Але базисною теорією 
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механіч-ної дослідницької програми є класична механіка, розвинута у 

абстрактній і узагальненій формі Ж. Даламбером [93; 143], Ж. Лагранжом [9; 

143], У. Р. Гамільтоном [9; 143] та іншими вченими. На основі цієї аналітичної 

механіки розвинута механічна програма, у рамках якої побудована небесна 

механіка, гідродинаміка, аеродинаміка та інші конкретні механічні теорії 

різних конкретних об’єктів і процесів. 

У цьому зв’язку характерною є «революція» в оптиці. У концепції Т. Куна 

перехід від корпускулярної до хвильової оптики інтерпретується як зміна 

парадигм, тобто як  революція у науці. У рамках концепції фізичних 

дослідницьких програм уявлення про корпускулярний чи хвильовий характер 

світлових явищ відноситься до рівня захисного пояса додаткових гіпотез 

механічної дослідницької програми. Спеціальна теорія відносності спочатку 

була конкретною фундаментальною теорією - електродинамікою рухомих тіл. 

Після її узагальнення та представлення у абстрактно геометричному 

чотиримірному формалізмі вона стала базисною теорією релятивістської 

дослідницької програми. У її рамках проведена «релятивізація» практично всіх 

розділів фізики.  

Таким чином, фундаментальні фізичні теорії створюють 

«філософствуючі» фізики – І. Ньютон [155], А. Ейнштейн [292], Н. Бор [25], а 

базисна теорія забезпечується діяльністю «фізицюючих» математиків – 

Ж. Лагранж [9;143], Г. Мінковський [9; 143], Г. Вейль [9; 143] та ін. 

Наступність і зв’язок змінюючих програм безпосередньо випливає з єдності 

фізики. Зміни та розвиток старої дослідницької програми приводить до 

виникнення нової. Цей процес проглядається при  переході від механічної 

програми до електромагнітно-польової. Поняття про поле з’явилось ще в 

рамках механічної програми як допоміжне, яке характеризує специфіку закону 

дії сил у диференціальній формі або специфіку руху великого числа частинок 

(поле швидкостей в ейлеровській гідродинаміці). Але у роботах М. Фарадея і 

Д. Максвелла [136; 261] поле поступово усвідомлюється як самостійна 

сутність, яка не зводиться до механічних процесів в ефірі. Поняття поля 

переходить із захисного поясу гіпотез механічної дослідницької програми в 

основу нової фундаментальної теорії. З останньої  починається побудова 

базисної теорії, яка лежить в основі дослідницької програми. Остаточне 

обгрунту-вання поняття фізичного поля здійснено в роботах Д. Лармора, 

Д. Томсона, Г. Лоренца [113; 128; 129; 253]. У роботах М. Абрагама, Г. Мі [145] 

уже будується електромагнітна теорія матерії. На цій основі можна говорити 
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про електромагнітну дослідницьку програму, хоч чіткої базисної теорії ще не 

було з’ясовано, так як виникла теорія відносності і відповідно релятивістська 

дослідницька програма. Перехід до релятивістської дослідницької програми 

розпочався із створенням нової фундаментальної теорії – електродинаміки 

рухомих тіл А. Ейнштейна. На цьому рівні не здійснився перехід 

релятивістських координат із області захисного поясу старої дослідницької 

програми у тверде ядро нової релятивістської програми. Якщо не враховувати 

наявності таких зв’язуючих механізмів, то дійсно може виникнути ілюзія 

існування різких розривів в розвитку фізики, наприклад, між ньютонівською і 

релятивістською картинами. 

Проведений нами аналіз результатів наукових досліджень [52; 89; 157; 

321] показав, що є специфічною революція у сучасній фізиці мікросвіту. 

Характеризуючи стан у цій галузі, академік В. Л. Гінзбург писав: «Так уже 

близько 50 років фронт фізики проходить в області релятивістської квантової 

теорії... Досягнення в цій області величезні, в останні роки вони особливо 

випуклі. Так що ж маємо: закінчується стара революція чи розпочинається 

третя, або ж ми живемо в період між революціями? Чи, накінець, подібні 

революції у фізиці ще раз взагалі не можуть виникнути?» [52, с. 36]. Л. Б. Окунь 

висловив іншу думку: «Що стосується експериментальних і теоретичних 

відкриттів останніх двадцяти п’яти років, то насамперед необхідно 

підкреслити, що всі вони знаходяться в руслі лагоанжевої квантової теорії поля, 

створеної у першій половині нинішнього століття. Не дивлячись на незвичність 

таких об’єктів, як кварки чи хіггсові бозони, теорії, які їх описують, не 

порушують жод-ного з установлених раніше принципів. Напевне Бор не відніс 

би їх до тих «безумних» теорій, про необхідність яких він говорив в кінці 50-х 

років» [157, с. 107]. Такий швидкий розвиток фізики елементарних частинок не 

створює уяви революційності. В. С. Березовський вказує, що за останнє 

десятиліття локально-калібровочні теорії здійснили революцію в фізиці, але це 

була «безшумна революція» [15]. З іншої сторони Д. Іліопулос вважає, що 

«теорії неабелевих калібровочних полів не лише ознаменували колосальний 

прогрес в сучасній фізиці, але їх дія виявилась набагато глибшою і вона помітно 

змінила наше мислення» [89]. Ми маємо на увазі, що помітна зміна мислення 

означає «безумство» в боровському розумінні. 

Таким чином, нами виявлено, що тенденція проникнення ідей історизму в 

методологію науки яскраво виявилась в оцінці сучасної ситуація у фізиці 

мікросвіту з точки зору розглянутих методологічних концепцій і виглядає так: 
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1. За Т. Куном парадигми – моделі світоглядної норми та визнані науковим 

співтовариством в певну історичну епоху форми пізнавальної діяльності. В 

сучасних умовах маємо «нормальний» історичний розвиток фізики, що 

розглядається у рамках квантоворелятивістської парадигми. 

2. З точки зору І. Лакатоса розвиток науки розглядається як еволюція 

нерозривно зв’язаних теорій, що групуються навколо конвенційно визначеного 

ядра. Останнє спрямовує розгортання програми в позитивному напрямку чи 

навпаки. За такої концепції нині розвиток науки здійснюється через 

«реставрація» вмираючої квантово-польової дослідницької програми. 

3. За концепцією розвитку дослідницьких програм М. Д. Ахундова, 

Л. Б. Баженова, С. В. Ілларіонова в природознавчій науці мали місце революції, 

в основі яких лежить створення нової дослідницької програми-програми 

неабелевської калібровочної квантової теорії поля. 

4. Є визнаними і інші концепції щодо походження і розвитку наукового 

знання. Зокрема, розвиток стандартних концепцій у науці Ф. Саппе [9; 143] 

розглядає як дискретно-неперервну зміну концепцій пізнання природи. 

Базисні творчі неперервні дослідницькі програми Л. Б. Окуня, 

В. С. Березинського, Д. Іліопулоса закладаються в основу пізнання та розвитку 

їх суб’єктів. Культурологічне вчення про розвиток наукового знання 

С. Б. Крамського [9; 143], плюралістична методологія П. Фейєрабенда [9; 143] 

в цілому визначають основні напрямки стратегії такого роду досліджень, які 

здебільшого грунтуються на контексті логіки розвитку знання. На сучасному 

етапі цього недостатньо. 

Дослідження С. Тулміна [9; 143], О. І. Ляшенка [132] сутність розвитку 

історико-методологічної проблеми, яка зумовлена як внутрішніми механізмами 

становлення нового знання, так і зовнішніми факторами  його функціонування, 

вбачають у широкому соціокультурному контексті, як особливу форму 

суспільної свідомості, як духовне виробництво знання в процесі навчання.  

5. Вивчення та запровадження теоретико-емпіричного надбання 

визначеного напрямку дослідження дає змогу розглянути проблему в умовах 

становлення освіти в Україні. 
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1.3. Історико-методологічні засади структурування основ квантової 

теорії, як механізму опису явищ атомної і ядерної фізики (д.пед.н., проф. 

Садовий М. І.) 

Передбачений Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 [84] перехід 

закладів загальної середньої освіти України на 12-річну освіту має підготувати 

компетентних випускників, які володіють системою знань, умінь і навичок, 

цінностями та готові використовувати їх у життєвих ситуаціях, здатні 

навчатися впродовж усього життя. Ця система має забезпечити учнів всебічним 

розвитком розумових і фізичних здібностей, бути чутливими до інновацій, 

зокрема, комп’ютерних технологій, оперативно реагувати на всі зміни, що 

відбуваються в науці, техніці. Особливо це притаманно профільній школі, яка 

покликана забезпечити змістові і ґрунтовні знання з атомної і ядерної фізики у 

вигляді системи, єдиного цілого. 

Фізика є світоглядна навчальна дисципліна, яка визначається розвитком 

науково-технічного прогресу. «Світогляд покликаний з’ясувати такі питання: 

що таке зовнішній світ; від чого залежить його розвиток; чи підкоряється він 

якимось закономірностям, чи в ньому панує хаос, де межа між реальним і 

ірраціональним; що таке дух, свідомість, чим вони визначаються; чи можна 

пізнати світ; що відрізняє істину від помилок; чи існує прогрес в історії; що є 

визначальним у суспільстві (воля окремих осіб, Бога, думка людей, матеріальні 

умови життя тощо); заради чого варто жити і як треба жити; що таке добро і зло 

в цьому світі, совість і справедливість, свобода і достоїнство людини тощо. 

Центральним питанням світогляду, в якому, як у фокусі, відображаються 

світоглядні проблеми, є питання про відношення людини до світу, в якому вона 

живе і діє» [139, с. 8]. 

Як показують дослідження В. К. Альбініна, С. У. Гончаренка, 

М. С. Білого, М. Й. Розенберга, М. І. Садового [57; 59; 201; 216] особливо 

важливим з методологічного погляду є правильне й доступне для учнів 

тлумачення властивостей найскладніших фізичних форм руху матерії, 

зв’язаних із процесами в електромагнітному полі (в тому числі світловими 

явищами), внутрішньоатомними й внутрішньоядерними процесами, з явищами 

взаємного перетворення частинок речовини й поля. 

Розгляд еволюції фізичних картин світу від механічної через 

електродинамічну до сучасної квантово-польової сприяє формуванню 

основних світоглядних ідей: матеріальності світу, пізнаванності його 

закономірностей, взаємозв’язку і взаємозумовленості фізичних явищ, 
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методологічних принципів відносності, збереження, дискретності, симетрії 

тощо [45; 70; 216]. 

Тому поряд із визначеними підходами у Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти під час навчання фізики у практиці роботи 

учителів фізики широко використовується системний підхід, який є 

методологічною основою курсу фізики. 

У соціально-педагогічному словнику вказано, що системний підхід – один 

із головних напрямків методології спеціального наукового пізнання та 

соціальної практики, мета і завдання якого полягають у дослідженнях певних 

об’єктів як складних систем [244, с. 234]. 

Як показують дослідження М. І. Садового, В. М. Садовського, 

С. М. Стадніченко, О. М. Трифонової [216; 222; 246; 256] методологічною 

особливістю системного підходу є те, що метою дослідження об’єкту як 

класичної, так і квантової фізики є навчання закономірностей утворення 

складного цілісного об’єкта як системи, що складається з певних елементів. 

Крім елементів особлива увага звертається на наявність внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків між елементами системи, на технологію об’єднання включених у 

систему понять (єдину теоретичну структурно-логічну картину), аналіз якої дає 

можливість виявити сутність всієї системи. Системний підхід, структурно-

логічний аналіз, синтез, узагальнення, систематизація складають основу 

методології змісту навчання та методики формування ключових і предметних 

компетентностей природознавства. 

А. М. Сохор вказував, що системний підхід – це загальнонаукова 

категорія. Вона багатогранна і має загальне визначення, яке у конкретних 

методичних науках трактується надто широко і неоднозначно. Дослідники 

використовують наступні трактування або визначення системного підходу: 

інтеграція, синтез розгляду різних сторін явища або об’єкта [243]. 

Л. Станфорд, М. І. Садовий системний підхід розглядають як адекватний засіб 

дослідження і розробки не будь-яких об’єктів, що довільно називаються системою, 

а лише таких, котрі є органічним цілим, зокрема матеріальний світ [218; 246]. 

В. М. Садовський, О. М. Трифонова системний підхід визначають як 

вираження процедур подання об’єкта, як системи, включаючи й мікросвіт, та 

способів розробки та формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності [222; 256]. Методологічні принципи відносності, збереження, 

дискретності, симетрії у навчанні фізики забезпечуються внутрішньою логікою 

історичного розвитку фізики [211]. 
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Принцип історизму у шкільному курсі фізики розглядали 

К. О. Волошина [47], М. В. Головко [55], М. І. Садовий [209], 

О. В. Сергеєв [224], Н. Л. Сосницька [241; 242], О. В. Школа [289] та ін. 

О. І. Бугайов та М. І. Садовий вивчали проблему дотримання принципу 

історизму при викладанні законів збереження, зокрема, в атомній і ядерній 

фізиці [29; 216]. 

С. В. Бутківська, Н. А. Мисліцька досліджували шляхи реалізації 

принципу історизму в навчанні квантової фізики [39]. 

Т. М. Попова, А. І. Павленко аналізували дидактичні закономірності 

оновлення принципу історизму в сучасних умовах реформування шкільної 

природничої освіти [163; 169].  

Проектуючи освітнє середовище, В. Д. Шарко, А. В. Федоров 

використовують історизм при навчанні атомної фізики і ядерної енергетики [281]. 

Таким чином, історико-методологічну основу навчання атомної і ядерної 

фізики складає фундаментальний принцип діалектичного матеріалізму – 

невичерпність матерії. За своєю логічною суттю він тісно пов’язаний з 

принципом матеріальної єдності світу. Єдність світу виражає єдність матерії, з 

діалектичного погляду ця єдність передбачає якісну різноманітність світу і його 

якісну нескінченність і невичерпність – дві діалектично пов’язані сторони 

матеріального світу. 

Квантова теорія є провідною фундаментальною теорією сучасної науки. 

Вона заснована на нових уявленнях, на нових математичних моделях квантових 

явищ і вивчає процеси, які відбуваються в мікросвіті, ядрі атома та його 

оболонці; пояснює явище випромінювання атомами світла, а також інші явища, 

до яких не можна застосувати закони класичної фізики. Концепція квантової 

механіки про хвильовий рух дала можливість «примирити» між собою такі 

суперечливі процеси, як перервність актів поглинання й випромінювання світла 

та хвильовий характер його поширення в просторі. Встановлено, що під час 

руху мікрооб’єктів їх хвильові й корпускулярні властивості мають однаковий 

фундамент [57, с. 119]. 

Розуміння учнями ідеї корпускулярно-хвильового дуалізму має важливе 

значення не лише для поглиблення й розвитку їхніх знань про природу 

електромагнітного випромінювання (у тому числі й світла), а й для формування 

в них наукового світогляду. Корпускулярно-хвильовий дуалізм відображає 

одне з основних положень сучасної природничо-наукової картини світу – 

наявність в об’єкта властивостей, які на перший погляд здаються несумісними, 
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такими, що виключають одна одну. Корпускулярно-хвильовий дуалізм є 

природничо-науковою ілюстрацією одного з основних принципів 

марксистської діалектики – єдності протилежностей [57, с. 120]. 

Вивчаючи тему «Атом і атомне ядро» учні засвоюють зворотний процес 

перетворення пари електрон-позитрон в два гамма-кванти. На основі цього 

матеріалу їх підводять до розуміння того, що взаємоперетворюваність двох 

видів матерії – речовини і поля – є експериментально встановленим фактом, що 

відмінність між речовиною і полем відносна і має місце лише за певних умов. 

Речовина є джерелом електромагнітного поля і водночас матерія у вигляді 

речовини – молекул, атомів тощо – існує лише тому, що існують 

електромагнітні поля, які утримують електрони в атомах, зв’язують атоми в 

молекули, а молекули – одну з одною [57, с. 129]. 

Здавна відомо, що наукові знання – завжди відносна істина. В епоху 

науково-технічної революції їх обсяг швидко зростає, застарілі теорії й ідеї 

замінюються новими. Це зростання відбувається в результаті переходу від 

одного рівня знань до другого і характеризує не слабкість людського розуму, а 

силу, здатність людини пізнавати макро- і мікросвіт, і водночас свідчить про 

безмежність світу та невичерпність будь-якого його фрагмента [57, с. 5]. 

Нерідко світогляд ототожнюють з науковою картиною як формою 

відображення світу в цілому. Часто завдання школи і вчителя з вироблення 

наукового світогляду неправомірно вбачають у приведенні в єдину систему, в 

наукову картину світу всіх здобутих учнями знань. Наукова картина світу як 

форма відображення дійсності й систематизації наукових знань має, звичайно, 

багато спільного з світоглядом, однак принципово відрізняється від нього. Вона 

є лише певною системою наукових знань, тоді як у світогляді, крім науково-

пізнавального, досить істотним є оцінювально-нормативний, класовий аспект. 

На відміну від наукової картини світу у світогляді виражаються 

самосвідомість особистості, осмислення нею свого місця у світі, виправдання 

своїх ідеалів і прагнень, внутрішня переконаність у своїй правоті. Світогляд є 

тією духовною призмою, через яку людина дивиться на світ і на саму 

себе [57, c. 10]. 

Вивчення закону збереження і перетворення енергії створює виключно 

сприятливі умови для розвитку діалектичного мислення учнів. Через увесь 

шкільний курс фізики «червоною ниткою» проходить ідея взаємозв’язку і 

взаємозумовленості явищ природи, перетворення одних форм руху матерії в 

інші, ідея збереження енергії. Особливо широко мають застосовуватися закон 
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збереження і перетворення енергії і закон взаємозв’язку маси й енергії під час 

навчання внутрішньоатомних процесів. Вивчаючи матеріал цієї теми, потрібно 

показати учням діалектичну закономірність розвитку наших знань про будову 

і властивості матерії; розкрити діалектичну суперечливість збереження і 

перетворення енергії в явищах мікросвіту; продемонструвати, що боротьба 

матеріалізму проти ідеалізму проходить через усю сучасну фізику [57, с. 146; 

217]. 

Набула актуальності проблема, що діалектичну єдність понять перервного 

і неперервного [57; 61; 70], які, здавалося б, взаємовиключають одне одне, 

стосовно тлумачення природи світла і елементарних частинок розкрив 

С. І. Вавилов. «Якщо потік світла чи потік електронів, – писав він, – має 

одночасно властивості хаотичного чергування частинок і ознак регулярних 

хвиль, то світло і електрони насправді не можуть бути ні частинками, ні 

хвилями, повинні бути якимсь діалектичним утворенням, єдиним у 

протилежностях, науково точно визначити яке можна лише з позицій 

діалектичного матеріалізму» [57, с. 175]. 

Атомна і ядерна фізика описується квантовими законами. Особливістю 

квантової механіки є те, що вона не має ніяких аналогів у класичній механіці. 

Квантові об’єкти описуються іншими, відмінними від класичних законами, 

пояснюються іншими принципами, поняттями. Ще до створення квантової 

теорії було відомо, що: рівноважне випромінювання з часів Л. Больцмана у 

термодинаміці не підкоряється класичним законам, атом не можна розглядати 

як ньютонівську матеріальну точку; електромагнітні хвилі, що поширюються у 

вакуумі згідно рівнянь Максвелла, не можна розглядати як суперпозицію 

монохроматичних хвиль; є помилковим закон рівномірного розподілу енергії 

за ступенями вільності, який грунтується на законах класичної механіки для 

речовин та класичної електродинаміки для рівномірного теплового 

випромінювання. 

З точки зору квантової механіки [115] атом, як квантовий об’єкт, 

розглядається як складна динамічна система і описується змінною динамічною 

функцією; принцип суперпозиції для такої функції набуває зовсім іншого змісту; 

квантові об’єкти характеризуються фізичними величинами, які квантуються. 

Квантова теорія грунтується на поняттях квантових принципів (рис. 1.1). З 

методологічної точки зору основними квантовими принципами є: квантування, 

суперпозиції станів, еволюції станів, додатковості, фундаментальної ролі 

вимірювальних приладів, невизначеності, причинності та незворотності дії у 
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часі. Квантові принципи є підсистемами квантової фізики – як цілісної системи. 

Аналіз такої системи забезпечується системним підходом та структурно-

логічним аналізом. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Квантова теорія як система квантових принципів 

 

Основними поняттями системного підходу є: компоненти підсистем, що 

характеризують частини системи і володіють певними якостями; існують 

об’єктивні відношення між елементами підсистем; логічна внутрішня 

структура підсистем показує істотні відношення між складовими системи; 

функція цілісної системи не суперечить розвитку елементів та зв’язків 

підсистем; існує взаємозв’язок підсистем з оточуючим природним 

середовищем. 

До об’єкту дослідження структурно-логічний аналіз визначає вимоги: 

кожний елемент системи описується кількісно визначеними характеристиками; 

система має упорядковану ієрархію; властивості системи визначаються 

властивостями елементів та зв’язків і навпаки; цілісна система функціонує за 

визначених умов її існування; невід’ємною характеристикою системи є її 

доцільність; джерело перетворення системи знаходиться в самій системі [85; 92; 

142; 248]. 

Д. Х. Рубінштейн [202], М. І. Садовий [216], А. М. Сохор [243] 

використали теорії графів для створення структури явищ природи, наукової 

картини світу. 

М. І. Садовий [216] розробив технологію формування структури і змісту 

навчального матеріалу курсу фізики закладу загальної середньої освіти на 

основі співвідношення безперервного і дискретного та методику складання 

державного стандарту з фізики. 

На основі розробленої М. І. Садовим [216] методики створення структур 

систем ми створили систему принципів квантової фізики (рис. 1.2) та її 

підсистем. 
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У класичній фізиці [114] центральним поняттям є евклідовий часовий 

простір. У квантовій механіці [115] основним поняттям є матеріальний 

квантовий об’єкт, який характеризується фізичними величинами: масою, 

зарядом, власним механічним та магнітним моментом та ін. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Принцип квантування фізичних величин 

 

Під поняттям принципу квантування неперервної чи дискретної величини 

розуміють скінчену розбивку на інтервали діапазону її значень [27, с. 6]. 

В основі принципу суперпозиції (рис. 1.3) лежить поняття невласного 

стану квантового об’єкта. У квантовій механіці він має відмінний зміст у 

порівнянні з класичною механікою. Зокрема, якщо квантовий об’єкт має у 

певному стані імпульс р1, а в іншому стані імпульс р2, то у квантовій 

механіці, згідно принципу суперпозиції, квантовий об’єкт може перебувати, 

наприклад, у стані р1+р2. Особливістю квантової механіки є те, що імпульс 

квантового об’єкту в такому стані є невизначеним. Коли його вимірювати, то 

можна з однаковою ймовірністю одержати значення як р1, так і р2. Хвильовий 

пакет є типовим прикладом невласного стану квантового об’єкту. 

Особливістю квантової системи є те, що значення фізичної динамічної 

змінної може бути невизначеним, можна вказати тільки інтервал її можливих 

значень, але не можна вказати її певне значення. Така «невизначеність» 

пов’язана з ймовірнісним характером поведінки квантового об’єкта і 

об’єктивно вона не пов’язана з неповнотою відомостей про стан об’єкту. 
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Рис. 1.3. Принцип суперпозиції 

 

Згідно із означенням принцип суперпозиції – це накладення, 

«суперпозиція» довільного кінцевого або нескінченного, рахункового або 

незліченого числа власних станів даного квантового об’єкта, що призводить до 

виникнення невласного стану; і назад, всякий невласний стан може бути 

розкладено безліччю різних способів на власні стани. Математично цей 

принцип для кінцевого числа власних станів зазвичай виражається так: якщо 

квантова система може перебувати в станах 1 і 2, то вона може знаходитися 

також і в стані а1+b2, де а та b – будь-які комплексні числа, що 

задовольняють умові нормування [27, с. 7]. 

У класичній фізиці детермінізм розуміється як установлене правило, за 

яким все, що діється у світі, має свої причини. Проте у світі, де домінуючими є 

правила ймовірнісного та статистичного, даний принцип діє із своєрідною 

специфікою, має місце квантовий принцип еволюції станів. Зокрема, рівняння 

першого порядку по часу Шредінгера, як і Гамільтона, є математичним виразом 

статистичного детермінізму в квантовій механіці. Тут стан системи 

визначається її наступним станом неоднозначно, а з певною ймовірністю, що 

задається хвильовою функцією. Рівняння Шредінгера не описує процес 

вимірювання у квантовій механіці. Воно лінійне, детерміноване і обернене по 

часу, а процес вимірювання нелінійний, необернений у часі, 

схоластичний [251]. Принцип еволюції станів (рис. 1.4) інколи називають 

принципом шредінгерового детермінізму. 

Зміна стану може здійснюватися самовільно – «розпливання» хвильового 

пакету або із втручанням – вимушено. Принцип еволюції характеризує загальну 

закономірність самоорганізуючої зміни стану квантового об’єкта під впливом 

взаємодії його з іншими квантовими об’єктами чи приладом і пов’язаний з 
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поняттям гамільтоніана квантового об’єкта, співпадає з оператором повної 

енергії [27, с. 8]. 

 
Рис. 1.4. Принцип еволюції станів 

 

Принцип додатковості (рис. 1.5) у дослідженні фізичних явищ 

сформульований Н. Бором у 1927 р. Це одна із найбільш грунтовних 

філософських та природничонаукових ідей ХХ ст. Роль принципу така, що його 

можна порівняти з лише принципом відносності або уявленням про фізичне 

поле. Принцип додатковості вимагає, наприклад, щоб те, що знову 

розробляється, або раніше відомий тест доповнювали, підвищували 

об’єктивність, надійність та інші якості методики, а сама методика 

розглядалася як відкрита система, яку можна було б постійно поліпшувати й 

удосконалювати [251]. 

Рис. 1.5. Принцип додатковості у дослідженні фізичних явищ 

 

Н. Бор аналізуючи знамените «співвідношення невизначеностей» 

Гейзенберга помітив, що координату та імпульс частинки не можна виміряти 

не лише одночасно, але й за допомогою одного і того ж приладу. Такі 

вимірювання проводяться різними приладами, які несумісні у визначенні як 

координат, так і імпульсу частинок, бо властивості у них різні за своєю 

природою і є несумісними, але необхідними для опису. Квантова механіка 

описує «поведінку» квантового об’єкта [251]. 

Інший приклад – світло. Воно проявляє хвильові властивості, зокрема при 

інтерференції та дифракції, які вивчаються одними приладами, а енергія 

фотонів – це прояв корпускулярних властивостей світла, яка вимірюється 
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іншими приладами. Вказані властивості доповнюють одна другу в описі явища 

світла. У квантовій фізиці частинка і хвиля, об’єкт і спостереження є 

абстракціями. 

У квантовій фізиці явища безпосередньо не спостерігаються. Результат 

досліду не співвідноситься із квантово-механічним об’єктом. Фотографії з 

треками (слід від елементарних частинок) сторонньому спостерігачу є лише 

лініями різної довжини та ширини. Тільки спеціалісти, що проектували дослід 

побачать взаємодію елементарних частинок, порівнюючи з іншими 

результатами дослідів. 

Приведені приклади є свідченням того, що у теоретичній квантовій 

механіці [115] поняття часу та простору не є фундаментальними, як у класичній 

механіці. У квантовій механіці основна роль відводиться імпульсно-

енергетичним уявленням і локальним калібровочним інваріантам. 

У класичній механіці простір є пустим абсолютним з привілейованою 

системою координат вмістищем, в якому розміщуються досліджувані тіла, що 

є зовнішніми по відношенню до нього. Час – чиста тривалість будь-якого 

одиничного явища. Об’єкт локалізований у просторі і часі з високою точністю. 

Енергія, імпульс і момент імпульсу об’єкта змінюються тільки при фізичному 

впливі на об’єкт. У випадку, коли результат такого впливу рівний нулю, тоді 

величини зберігаються. Динамічні закони збереження є наслідком  класичного 

принципу причинності [27, с. 9]. 

В основі принципу фундаментальної ролі вимірювального приладу 

(рис. 1.6) лежать два поняття: поняття вимірювального приладу і поняття 

квантових переходів. Для квантових явищ важливим є точний опис умов 

досліду. В умови, зокрема, входять і вимірювальні прилади. 

У класичній механіці вимірювальний прилад реєструє рух, а стан системи 

при вимірюванні не зміняється. «Вимірювальний прилад» є класичним 

об’єктом, який має макроскопічні розміри і здатний передавати інформацію про 

об’єкти певного класу. 

У квантовій фізиці вимірювальний прилад, нарівні з іншими складовими 

явища, бере безпосередню участь у формуванні цього явища і є невід’ємною 

частиною досліду й результату. 
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Тому поняття класичного і мікроскопічного, строго кажучи, не збігаються. 

Властивості мікроскопічного мають бути природними приладу тому, що в силу 

мікроскопічних людських органів відчуття, він зможе виконати свою функцію 

передавача інформації, тільки тоді, коли сам буде мікрооб’єктом [27, с. 10]. 

Рис. 1.6. Принцип фундаментальної ролі вимірювального приладу 

Таким чином, ми пропонуємо відносно нові погляди на деякі положення 

квантової фізики. Зокрема, нами запропоновано ряд пропозицій щодо 

групування змісту квантової фізики, які сприяють формуванню цілісного 

уявлення суб’єктів навчання про мікросвіт, атомну і ядерну фізику, забезпечує 

збагачення змісту фізичної освіти та приведення його у відповідність до 

сучасного рівня розвитку науки, потреб практики, суспільних вимог до 

випускника закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). Для реалізації 

запропонованих нами пропозицій в умовах стрімкого розвитку техніки і 

технологій ХХІ століття постала проблема створення нового навчального 

середовища. 

 

1.4. Контекстна спрямованість навчання квантової фізики з точки 

зору принципу відповідності (д.пед.н., доц. Подопригора Н. В.) 

На етапі входження національної вищої освіти до Європейського 

освітнього простору та реалізації нових технологій навчання зміст фізико-

математичної підготовки вчителя фізики визначається декілька чинниками: 

підготовкою висококваліфікованих фахівців для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізацією особистості; розвитком 

студентської молоді на поєднанні як навчальних, так і наукових засад. 

Запорукою успішної підготовки майбутніх вчителів фізики є органічне 

поєднання цих чинників у контексті їх професійного майбутнього, наповнення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів з фізики особистісним сенсом у 
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міру залучення до процесів пізнання природи фізикою, що потребує розробки 

адекватних цілям методичних основ такого навчання. 

Досліджуючи проблему саморегуляції навчально-пізнавальної діяльності 

студентів в умовах стимулювальної невизначеності, А. О. Вербицький 

розрізняє поняття «знання» і «значення» [44]: Значення – це те, що може бути 

монологічно викладено у вигляді усного або письмового тексту. Будучи 

засвоєним, наприклад, шляхом запам’ятовування тексту, значення як 

фундамент знання можуть і не стати здобутком особистості, тобто власне 

знанням, тим, що має для людини особистісний сенс, є керівництвом до дії, 

представляє його відношення до світу, суспільства, інших людей і до самого 

себе. Контекст життя і діяльності, контекст професійного майбутнього, 

визначений за допомогою відповідної дидактичної і психологічної «техніки», 

наповнює навчально-пізнавальну діяльність студентів особистісним сенсом, 

визначає рівень їх активності, міру залучення до процесів пізнання і 

перетворення дійсності. 

Якісні відмінності у протіканні основних процесів, у формуванні змісту, 

форм, методів і засобів професійної й навчальної діяльності є реальною 

перешкодою для оволодіння професійною діяльністю в межах традиційної 

навчальної діяльності. Для того, щоб інформація (текст підручника, 

навчального посібника, лекція викладача, комп’ютерна програма), що існує 

об’єктивно поза студентом, одержала статус знання, яке є осмисленим 

відображенням дійсності, повинна із самого початку засвоюватися в контексті 

майбутньої професійної діяльності. Організація активності студентів 

відповідно до закономірностей переходу від навчальних текстів, знакових 

систем як матеріальних носіїв минулого досвіду до професійної діяльності, яка 

протікає в умовах, що динамічно змінюються, і тому кожного разу нових, має 

спільний характер, і складає зміст того, що А. О. Вербицький називає знаково-

контекстним навчанням. 

Науково-методичні дослідження щодо підготовки майбутніх вчителів 

фізики (П. С. Атаманчук, І. Т. Богданов, В. Ф. Заболотний, О. І. Іваницький, 

А. В. Касперський, В. Д. Шарко, М. І. Шут і ін.) переконують, що формування 

професійної компетентності таких фахівців потребує залучення варіативних 

підходів, у тому числі з позицій математичного моделювання фізичних систем 

(О. А. Коновал, І. О. Мороз і ін.). 

У загальному випадку математичне моделювання пов’язано із описом і 

аналізом явищ зовнішнього світу за допомогою математичної символіки, що 
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дозволяє побачити його тісний зв’язок із процесом мислення, який (за 

С. Л. Рубінштейном) являє собою неперервний процес оборотного перекладу 

інформації із власне психологічної мови просторово-предметних структур, 

тобто мови образів, на психолінгвістичну, символьно-операторну мову, 

представленої мовними сигналами [203]. З цих позицій важливо враховувати й 

ознаки пізнавальної активності студентів у процесі математичного 

моделювання фізичних систем у навчально-пізнавальній діяльності з фізики з 

точки зору фундаментальних законів і теоретичних принципів фізики у задачах 

контекстного змісту. 

Одним з таких принципів є загальнопродничий закон – принцип 

відповідності, за яким нова фізична теорія включає попередню як окремий 

частинний випадок. Унаочнення дієздатності принципу відповідності у 

контексті навчально-пізнавальної діяльності з фізики уможливлює сформувати 

у студентів не лише розуміння суперечливості класичних підходів до опису 

квантових явищ, але й на засадах математичного моделювання фізичних систем 

встановити умови, за яких квантові закони переходять у класичні, виявити 

критерії виродження квантових статистик у класичні, розмежувати 

релятивістську і нерелятивістську області і інше. 

Водночас вагом виявилось завдання з конкретизації позицій контекстного 

підходу до вивчення принципу відповідності в курсі квантової механіки. 

У курсі квантової механіки теоретичний контекст математичного 

моделювання квантових систем щодо реалізації принципу відповідності легко 

продемонструвати на прикладі вивчення теорем Еренфеста. 

У класичній механіці зміни основних фізичних величин визначаються 

теоремам про зміну імпульсу, моменту імпульсу та кінетичної енергії: 

F
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подібно до яких у квантовій механіці намагаються виявити зміну цих величин 

з часом. Але у мікросвіті величини не мають певних значень, тому для 

відшукання аналогів класичним перетворенням у квантовій механіці слід 

звернути увагу на зміну середніх значень фізичних величин: 
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 – похідна оператора L̂  за часом. 

Оскільки ці формули визначають зміну динамічної фізичної величини L  з 

часом, якій ставиться у відповідність самоспряжений оператор L̂ , тому їх 

називають квантовими рівняннями руху. Якщо оператор L̂  явно від часу не 

залежить, тоді частинним випадком квантового рівняння руху буде його 

представлення у формі Гейзенберга: 
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Це співвідношення можна покласти в основу квантової механіки замість 

рівняння Шредінгера. 

Одним із прикладів застосування квантових рівнянь руху є їх 

представлення у координатному зображенні через базові оператори координати 

x̂  та відповідної проекції імпульсу xp̂ . Оскільки xx ˆ , а 
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відповідні їм квантові рівняння руху матимуть вигляд: 
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що є квантовим аналогом рівнянь Гамільтона. 

Оскільки для стаціонарного потенціального поля  zyxU ,,  оператор 
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слід врахувати дві особливості: по-перше, оператори  zyxU ,, , 
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pd xˆ  слід зважати, що оператор xp̂  комутує з першим 

доданком оператора Гамільтона – оператором кінетичної енергії 
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,ˆ,ˆ , отже: 
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dt
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ˆ
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Векторне узагальнення отриманого результату дає  

m

p

dt

rd ˆˆ 
  та  rU

dt

pd 


grad
ˆ

 , або F
dt

pd 


ˆ
, 

враховуючи, що  rUF


grad  для потенціального силового поля. 

Для отримання теорем Еренфеста залишається обчислити похідні від 

середніх значень x  і xp , тобто 
dt

xd
 і 

dt

pd x . Це вже зробити легко оскільки 

підготовча робота для цього виконана: 

m

p

dt

dx x  та 
x

U

dt

dpx




 , 

або можна представити інакше: 
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Ці співвідношення і є теоремами Еренфеста, з них випливає, що у 

Ньютонівському представленні похідних: 

m

p
x x , 

m

p
x x


  ; 

x

U
px




 , або xx Fp   

ми отримуємо аналог рівняння класичної механіки 

xFxm  . 

На практиці використати це рівняння Ньютона для мікрочастинки не 

завжди вдається, бо, наприклад, в стаціонарному стані x  від часу не залежить, 

а тому рівняння Ньютона в квантовій механіці інформації не несе. Зміст полягає 

в іншому: встановити зв’язок між квантовим і класичним описами. З цих 

позицій варто продемонструвати студента граничний перехід до класичної 

механіки. З цією метою слід встановити умови, за яких рівняння Еренфеста 

переходять в класичні, а саме: 

x

U

dt

xd
m






2

2

. 

В цьому випадку квантові рівняння переходять в класичні, коли 
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xU
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, бо тоді прискорення частинки буде визначатись лише середнім 

значенням її координати x , а не всіма значеннями 
x

U




, але ж dV

x

U

x

U
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 *

. Втім 
x

U




 можна розкласти в ряд Тейлора за нескінченно малим відхилом 

координати x  від її середнього значення x : 
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При цьому враховуємо, що: 
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де 1*  dV
V

 – умова нормування хвильової функції; 

2) 
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де   0*  dVxx
V

 – умова визначення середнього значення для 

абсолютного відхилу; 
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Таким чином очевидно, що 
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 і 

квантові рівняння переходять у класичні коли потенціальна енергія змінюється 

досить плавно. Разом з тим, якщо потенціальна енергія змінюватиметься 

плавно при цьому і хвильова функція частинки має змінюватися достатньо 

плавно. 

За допомогою співвідношень невизначеностей Гейзенберга у формі 

4

2
22 
 xpx  легко встановити ще один критерій пов’язаний із кінетичною 

енергією руху мікрооб’єкта, хвильовий пакет якого утворюється набором 

монохроматичних хвиль де Бройля, що мають імпульси в інтервалі xx pp  : 
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 , 

де 
m

p
T x

2

2

кл  , а 0 xp . Таким чином клкв TT   коли 
m

p

m

p xx

22

22 
 , а це можливо 

коли кінетична енергія частинки досить велика. Згідно співвідношень 

невизначеностей Гейзенберга: 

2

2

2

2
2

84 xm
T

x
px








. 

Отже: квантовий рух переходить в класичний, якщо енергія частинки велика, а 

силове поле змінюється плавно. Втім це ще не остаточний висновок, оскільки з 

плином часу пакет хвиль розпливається і це є підставою для подальшого 

дослідження. 

Насправді існує безліч прикладів, за допомогою яких можна 

продемонструвати співвідношення між класичним і квантовим описами 

фізичних систем. Зокрема: 1. Порівняння ймовірностей перебування частинки 

в області  dxxxx  ,  для теоретичних моделей гармонічного осцилятора з 

метою відшукання умов доцільності вибору квантової або класичної моделі до 

розв’язування прикладних задач фізики; 2. В статистичній фізиці, досліджуючи 

властивості ферміонного і бозонного квантових ідеальних газів, легко виявити 
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умови переходу відповідних квантових статистичних розподілів Фермі-Дірака 

і Бозе-Ейнштейна до класичного – Максвелла-Больцмана та встановити таким 

чином критерії виродження квантових статистик та причини існування таких 

станів: велика густина газу; мала маса частинки; низька температура, або 

поєднання перелічених факторів [48, с. 267-271]; 3. В курсі фізики твердого тіла 

існує декілька макроскопічних ефектів, які вдається обґрунтувати як з позицій 

класичних, так і квантових теоретичних схем. Зокрема ефект квантування 

магнітного потоку в надпровідниках, який можна пояснити як з позицій 

класичної теорії Лондонів, так і квантової теорії БКШ. Останню на рівні 

модельних уявлень про утворення куперівських пар у надпровіднику легко 

адаптувати до навчальних умов невеликого за обсягом навчального курсу [331]; 

4. Аналіз теоретичної моделі квантово-класичної теорії Н. Бора і інші. 

Останній приклад є вагомим для реалізації прикладного та професійно 

орієнованого контекстів математичного моделювання фізичних систем. З 

позицій прикладної спрямованості, згідно теорії Н. Бора: 
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 . 

Тоді можна визначити частоту кл  обертання електрона в атомі згідно 

класичної формулою Ейлера  r


,v об  зв’язку між лінійною nv  та кутовою 

об  швидкостями його руху за коловою орбітою радіуса nr : 
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 . 

Порівняємо цей класичний результат із граничним результатом аналізу 

квантової формули Бальмера-Рідберга. Якщо припустити, що у формулі 

Бальмера-Рідберга, де mn   – цілі числа, 1 nm , тоді: 
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за великих квантових чисел 1n , а у граничному випадку n  
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, тоді матимемо, що 
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   клкв  , 

дійсно квантові закономірності переходять у класичні як окремий частинний 

випадок, критерій переходу – великі квантові числа. 

Теорія Бора хоч і не має великої ваги для фундаментальної науки оскільки 

не володіє тою універсальністю, яка притаманна сучасній квантовій механіці, 

проте при підготовці майбутніх вчителів фізики є важливим елементом 

навчальних курсів фізики оскільки має перспективи реалізації професійної 

спрямованості навчання через можливість адаптації квантово-механічних 

уявлень у площину шкільних умов. Цьому зокрема сприяє вивчення 

співвідношень невизначеностей Гейзенберга, які дозволяють [168]: 1) узгодити 

корпускулярні і хвильові властивості мікрочастинок; 2) встановити межі 

застосовності до них понять класичної механіки; 3) виконувати прості 

напівкільнисні оцінки явищ мікросвіту. За допомогою співвідношень 

невизначеностей вдається показати, що в мікросвіті допустиме використання 

класичної механіки (в камері Вільсона, в бетатроні, в електронно-променевій 

трубці і ін.), що вказує на фундаментальність принципу відповідності у процесі 

формування системності знань з фізики – усвідомленого розуміння 

студентами місця фундаментальних законів і принципів у теоретичних схемах 

фізики у цілісній системі науки-фізики. 

Важливим для аналізу явищ мікросвіту виявляється врахування 

релятивістських поправок та встановлення класифікаційних критеріїв 

визначення характерних швидкостей в природі, розмежування релятивістських 

та нерелятивістських процесів, що є вагомим елементом теоретичного 

контексту математичного моделювання фізичних систем. Для класифікації 

рухів доцільно використати формулу Ейнштейна, яка пов’язує повну енергію 

частинки з її імпульсом: 

22
0

2 cmpcE   

щодо виділення трьох областей: 1) Класична: pcm 0 , або c1,0v  ; 

2) Релятивістська: pcm 0 , або cc  v1,0 ; 3) Ультрарелятивістська: 

pcm 0 , cv , кожна з яких потребує спеціальних методів дослідження. 

У квазірелятивістському випадку для встановлення критерію виродження 

релятивістської області у класичну достатньо розкласти формулу Ейнштейна у 
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ряд Тейлора за нескінченно малим параметром 0
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умову: pcm 0 , встановлюємо, що 1
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 11

22
0

2
2

022
0

2
22

0
22

0
2

cm

p
cm

cm

p
cmccmpcE  

0

2
2

022
0

2
21

22
0

2
2

0
2

...1
2

1

!1

1
1

22
0

2 m

p
cm

cm

p

cm

p
cm

cm

p







































. 

Тобто повну енергію об’єкта можна подати у вигляді двох незалежних доданків 

– його енергії спокою 2
00 cmE   та кінетичної енергії 

0

2

2m

p
T  . 

Озброєння студентів подібною методологією застосування математичних 

методів до аналізу фундаментальних законів фізики щодо встановлення 

критеріїв виродження теоретичних схем унаочнює не лише теоретичний 

контекст математичного моделювання фізичних систем, але й має перспективи 

професійної спрямованості через зміст задач шкільного курсу фізики. 

Приклад. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 
3105 B  Тл по колу радіусом 4r  см. Знайти кінетичну енергію електрона. 

Для відшукання адекватного умові задачі методу її розв’язку слід звернути 

увагу студентів на те, що електрон є мікроб’єтом, який перебуває під впливом 

достатньо сильного магнітного поля (для порівняння магнітне поле Землі, яке 

варіюється як у просторі, так і часі має середню магнітну індукцію на широті 

50о 5105 B  Тл) і важливо з’ясувати якою частинкою слід вважати електрон, 

класичною чи релятивістською? 

Розв’язок задачі зводиться до визначення швидкості або імпульсу 

електрона. Для цього запишемо рівняння руху електрона в магнітному полі. На 

електрон в магнітному полі діє сила Лоренца  BeF


,v , перпендикулярна до 

вектора його швидкості v


, при цьому рух частинки викривлюється до колової 

траєкторії, уздовж якої модуль швидкості не змінюється, сталою залишається і 

маса частинки, тоді рівняння її руху: 
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,v
v2

Be
r

me   

звідки імпульс електрона у магнітному полі erBp  . 

Для відповіді на запитання, яким є електрон класичним чи 

релятивістським, слід виконати обрахунок порівнювальних критеріальних 

величин – імпульсів p  і cm0 : 

233219 102,3105104106,1   erBp  кгм/с, 

23831
0 103,27103101,9  cm  кгм/с. 

Отже, cmp 0 , тому електрон – квазірелятивістська частинка. Відповідно, 

TcmE  2
0 , 

де Е і T – повна і кінетична енергії електрона. Повна енергія визначається 

формулою Ейнштейна, тоді для кінетичної енергії: 

кеВ.3,5абоДж,106,511
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2,3
103103,27
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Встановлення критеріїв виродженнях теоретичних співвідношень, за яких 

нова фізична теорія включає попередню як окремий частинний випадок 

відображає не лише фундаментальність принципу відповідності у процесі 

навчання студентів квантової фізики, але й виступає вагомим елементом 

реалізації контекстного (теоретичного, прикладного та професійно 

спрямованого) навчання математичного моделювання фізичних систем, 

уможливлюючи формування у тих, хто навчається теоретичного та критичного 

типів мислення, розкриваючи фізичних зміст об’єктивних закономірностей 

об’єктів дослідження фізики. З цих позицій математичне моделювання 

фізичних систем, явищ або процесів у фізичній системі, просторово-предметна 

структура якого із предметної галузі фізики переходить і лінійну послідовність 

математичних символів, які описують побудову і дослідження моделі, сприяє 

узгодженості обох мов мисленнєвого процесу. У такому узгодженні 

досліджуване явище зображується у вигляді символу, трансформується у 

лінійну послідовність мовних сигналів, що зумовлює краще розуміння і явища, 

і застосовних знань. Втім слід зазначити, що процес формування теоретичного 

мислення у навчанні фізики не зводиться до оперування лише абстрактними 

математичними символами, мета в іншому – цілеспрямованому формуванні 
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системності – сукупності знань, яка за своєю структурою відповідає структурі 

наукової теорії та професійної спрямованості знань – кількості усвідомлених 

суб’єктом навчання зв’язків предметного знання із задачами майбутньої 

професійної діяльності, що формуються у процесі активної пізнавальної 

діяльності з фізики. З цих позицій значення професійного контексту щодо 

представлення принципу відповідності та встановлення критеріїв вродження 

теоретичних схем (умов переходу від нових теорій до старих) у навчальному 

процесі з фізики важко переоцінити оскільки такий контекст відкриває 

можливості для професійно орієнтованого навчання, пов’язаного із 

майбутньою професійною діяльністю вчителя фізики. 

Нами встановлено наступні ознаки пізнавальної активності: потреба і 

уміння самостійно мислити, уміння орієнтуватись у новій ситуації, побачити 

проблему, відшукати підходи до її вирішення, критичність мислення, 

самостійність під час вирішення складних навчальних задач (творчих, 

дослідницьких, науково-пошукових і ін.), а також здатність обстоювати власну 

точку зору тощо. Якщо студент є активним учасником навчально-

пізнавального процесу, якщо зміст навчання йому цікавий, є професійно 

значущим та передбачає безпосереднє його особистісне залучення до 

навчального процесу – з цих позицій відбувається підсилення і мотивації до 

навчання фізики, встановлення умов підвищення якої на засадах контекстної 

спрямованості математичного моделювання фізичних систем є перспективним 

напрямком наших подальших досліджень. 

 

1.5. Аналіз структури і змісту розділу «Квантова фізика» у 

педагогічних закладах вищої освіти та знань студентів (курс загальної 

фізики) (к.пед.н., доц. Трифонова О. М.) 

Аналіз логічної структури й змісту розділу квантової фізики та 

пропедевтичних до нього розділів, дозволяє розв’язати ряд принципово 

важливих проблем психолого-педагогічного характеру в дидактиці та в 

окремих методиках. До їх числа відноситься і проблема побудови структури і 

змісту загального курсу фізики і зокрема, такого насиченого новими і 

специфічними знаннями розділу як «Квантова фізика» [216]. 

Під час аналізу і оцінки навчальних програм, нами були використані 

наступні критерії: а) змістовна глибина; б) цілі і завдання, що перевіряються; 

в) відповідність освітнім стандартам і нормативам; г) наявність дидактичної 
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основи; д) продуктивна і особова орієнтація програми; е) цілісність програми; 

ж) практична орієнтація і гнучкість програми [101, с. 203-204]. 

Нами проаналізовано навчальні програми з курсу загальної фізики 1984 р., 

1992 р. та 2005 р. [80; 187; 195]. Порівняння програм показало, що остання 

доповнена такими поняттями: корпускулярно-хвильовий дуалізм та хвильові 

властивості мікрочастинок (дифракція електронів, хвилі де Бройля, досліди 

Девісона і Джермера, співвідношення невизначеностей Гейзенберга, основні 

уявлення квантової механіки, хвильова функція та її зміст, рівняння 

Шредінгера, принцип суперпозиції у квантовій механіці; найпростіші задачі 

квантової механіки: частинка у нескінченно глибокій одновимірній 

потенціальній ямі, квантування енергії лінійного гармонійного осцилятора, 

проходження частинки крізь потенціальний бар’єр (тунельний ефект); поняття 

про фундаментальні взаємодії, лептони і адрони, мезони і баріони, кваркова 

модель адронів, закони збереження у мікросвіті, сучасна фізична картина світу 

та роль українських учених у розвитку фізики. 

Навчальною програмою для фізико-математичних факультетів 

педагогічних вищих навчальних закладів України передбачено, що курс 

загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі [80] є 

профілюючим курсом для майбутнього вчителя фізики загальноосвітньої школи. 

Особлива роль фізики визначається перш за все змістом вивчення оточуючого 

світу, де розкривається зміст матерії і форм її руху, простору і часу як форм їх 

існування, єдність матеріального світу. В цьому полягає важливе філософське, 

методологічне і світоглядне значення вивчення курсу загальної фізики. На 

основі вивчення класичної і сучасної фізики, розкриття фізичних понять і 

означень фізичних величин, змісту моделей, законів, принципів, теорій 

формується цілісна сучасна фізична картина світу [187, с. 4-5]. 

Ми розділяємо точку зору, що у процесі вивчення курсу загальної фізики 

має сформуватись переконання і накопичення відомостей, що створення 

узагальнюючих теорій базується на достатньому експериментальному 

матеріалі, який здобувається самовідданою працею вчених, інженерів, 

винахідників; що фізика є основою сучасної техніки і технологій; що методи 

фізики широко використовуються в астрономії, хімії, біології, метеорології, 

геології та в інших галузях. Разом з вихованням поваги до науки повинна 

виховуватись і повага до вчених, які творять науку. Обов’язковим елементом 

знань є знання студентами наукових досягнень вчених своєї держави, 

педагогічних ЗВО країни. Нами проаналізовано науково-дослідні джерела з 
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цього питання і прийшли до висновку, що цілеспрямованими методичними 

дослідженнями проблеми у специфічній формі займався 

В. Шендеровський [285], надрукована фундаментальна робота з історії фізики 

Ю. А. Храмова [276] та видано науково-методичні матеріали 

М. І. Садового [218], Б. Є. Будного [34], А. С. Опанасюка [159]. Ми окреслили 

проблему, яка потребує спеціального дослідження [254]. 

Порівняння змісту внесених змін до програми і перелік наукових відкриттів 

за період внесених змін (табл. 1.2), і виявили тенденцію, що у еволюції структури 

і змісту програм лише частково знайшла своє відображення тенденція 

приведення змісту квантових явищ у відповідність до розвитку науки і 

реалізація, відповідно, загальнодидактичних принципів навчання. Відбором 

навчального матеріалу передбачено підвищення наукового рівня вивчення 

розділу, зокрема, визначається глибоким викладом традиційних питань 

інтерференції, дифракції, дисперсії, спектрів, будови атома та ядра, властивостей 

традиційних елементарних частинок, а також передбачає удосконалення 

методики навчання квантової фізики. Діюча навчальна програма з курсу 

загальної фізики складається з блоків, розділених на змістові модулі. Модулі, в 

свою чергу, включають навчальні елементи, зміст яких визначається 

навчальними програмами. У навчальній програмі приділено особливу увагу 

навчальному фізичному експерименту, наголошено, що чітке розуміння 

студентами експериментального характеру фізичних законів має пізнавальне і 

світоглядне значення: воно робить фізику наукою про природу, а не системою 

умоглядних побудов; прищеплює думку про межі застосування фізичних законів 

і теорій, відкриває перспективи подальшого розвитку науки [80]. 

Згідно нині діючих навчальних програм, складених на основі галузевого 

стандарту вищої освіти напрямку підготовки 0101 «Педагогічна освіта» зі 

спеціальності 6.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» [51; 

80], зміст квантової фізики розкривається в розділі атомна і ядерна фізика, який 

охоплює наступну систему змістових модулів: «Квантові властивості 

випромінювання», «Теплове випромінювання», «Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм. Хвильові властивості мікрочастинок», «Будова атомів і молекул», 

«Фізика атомного ядра», «Фізика елементарних частинок. Фундаментальні 

взаємодії», «Квантові явища в твердих тілах», «Сучасна фізична картина світу. 

Роль українських учених у розвитку фізики» [80]. 

Таблиця 1.2 

Перелік відкриттів в області квантової фізики та стан їх висвітлення в 

навчальній програмі з фізики 
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1 2 3 4 5 

Рентгенівські промені Вільгельм Конрад Рентген 1901 + + 

Вплив магнетизму на радіаційні явища 
Гендрік Антон Лоренц, 

Пітер Зееман 
1902   

Спонтанна радіоактивність Антуан Анрі Беккерель 1903 + + 

Дослідження явищ радіації П’єр Кюрі й Марія Кюрі 1903 + + 

Дослідження катодних променів 
Філіп Едуард Антон фон 

Ленард 
1905 + + 

Створення точних оптичних інструментів і 

спектроскопічних і метрологічних 

досліджень, виконаних з їхньою допомогою 

Альберт Абрахам 

Майкельсон 
1907 + + 

Створення методу фотографічного 

відтворення кольорів на основі явища 

інтерференції 

Габриель Ліппман 1908   

Відкриття в області законів, що керують 

тепловим випромінюванням 
Вільгельм Він 1911 + + 

Дослідження властивостей речовини при 

низьких температурах, які привели до 

отримання рідкого гелію 

Хейке Камерлінг-Оннес 1913 + + 

Дифракція рентгенівських променів у кристалах Макс фон Лауе 1914 + + 

Дослідженні структури кристалів за 

допомогою рентгенівських променів 

Вільям Генрі Брегг й Вільям 

Лоренс Брегг 
1915 + + 

Відкриття характеристичного 

рентгенівського випромінювання елементів 
Чарлз Гловер Баркла 1917 + + 

Відкриття квантів енергії Макс Карл Еріст Людвіг Планк 1918 + + 

Відкриття закону фотоелектричного ефекту Альберт Ейнштейн 1921 + + 

Дослідження будови атомів і 

випромінювання, що випускається ним 
Нільс Бор 1922 + + 

Визначення елементарного електричного 

заряду при фотоелектричному ефекті 
Роберт Ендрюс Міллікен 1923 + + 

Відкриття й дослідження в області 

рентгенівської спектроскопії 
Манне Сігбан 1924   

Продовж. табл. 1.2 
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Відкриття законів зіткнення електрона з 

атомом 

Джеймс Франк й 

Густав Людвіг Герц 
1925   

Роботи з дискретної природи матерії й 

відкриття седиментаційної рівноваги 
Жан Батист Перрен 1926   

Відкриття ефекту Комптона Артур Голлі Комптон 1927  + 

Метод візуального виявлення траєкторій 

електрично заряджених частинок за 

допомогою конденсації пари 

Чарльз Томсон Різ 

Вільсон 
1927  + 

Відкриття хвильової природи електронів Луї Віктор де Бройль 1929  + 

Роботи з розсіювання світла й відкриття 

ефекту Рамана 

Чандрасекара Венката 

Раман 
1930  + 

Створення квантової механіки, застосування 

якої привело, до відкриття алотропних форм 

водню 

Вернер Карл 

Гайзенберг 
1932  + 

Відкриття нових продуктивних форм атомної 

теорії 

Ервін Шредінґер й 

Поль Адріен Моріс 

Дірак 

1933 + + 

Відкриття нейтрона Джеймс Чедвік 1935 + + 

Відкриття космічних променів Віктор Франц Гесс 1936 + + 

Відкриття позитрона Карл Девід Андерсон 1936 + + 

Експериментальне відкриття дифракції 

електронів в кристалах 

Клінтон Джозеф 

Девісон й Джордж 

Томсон 

1937  + 

Докази існування нових радіоактивних 

елементів, отриманих при опроміненні 

нейтронами, відкриття ядерних реакцій, що 

викликані повільними нейтронами 

Енріко Фермі 1938 + + 

Винахід і створення циклотрона, отримання 

штучних радіоактивних елементів 

Ернест Орландо 

Лоуренс 
1939 + + 

Внесок у розвиток методу молекулярних 

пучків і відкриття та вимір магнітного 

моменту протона 

Отто Штерн 1943 + + 

Резонансний метод вимірів магнітних 

властивостей атомних ядер 
Ісідор Айзек Рабі 1944   

Відкриття принципу заборони Паулі Вольфганг Паулі 1945 + + 

Дослідження фізики верхніх шарів 

атмосфери, відкриття так званого шару 

Еплтона 

Едуард Віктор Еплтон 1947   

 

Продовж. табл. 1.2 
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Вдосконалення методу камери Вільсона й 

зроблені у зв’язку із цим відкриттями в 

області ядерної фізики й космічної радіації 

Патрік Мейнард 

Стюарт Блекетт 
1948 + + 

Передбачення існування мезонів на основі 

теоретичної роботи з ядерних сил 
Хідекі Юкава 1949 + + 

Розробка фотографічного методу 

дослідження ядерних процесів і відкриття 

мезонів, що був здійснений за допомогою 

цього методу 

Сесил Френк Павелл 1950   

Дослідницька робота з перетворення атомних 

ядер за допомогою штучно прискорених 

атомних частинок 

Джон Дуглас Кокрофт 

й Ернест Томас Синтон 

Волтон 

1951   

Розвиток нових методів для точних ядерних 

магнітних вимірів і пов’язані із цим відкриття 

Фелікс Блох й Едвард 

Міллс Перселл 
1952   

Обґрунтування фазово-контрастного методу, 

винахід фазово-контрастного мікроскопа 
Фріц Церніке 1953   

Фундаментальні дослідження із квантової 

механіки, статистична інтерпретація 

хвильової функції 

Макс Борн 1954  + 

Метод співпадання для виявлення космічних 

променів і зроблені у зв’язку із цим відкриття 
Вальтер Боті 1954   

Відкриття, пов’язані з тонкою структурою 

спектра водню 
Вілліс Юджин Лемб 1955  + 

Точне визначення магнітного моменту 

електрона 
Полікарп Куш 1955  + 

Дослідження напівпровідників і відкриття 

транзисторного ефекту 

Вільям Бредфорд 

Шоклі, Джон Бардін й 

Волтер Хаузер 

Браттейн 

1956  + 

Передбачення при вивченні так званих 

законів парності, що привело до важливих 

відкриттів в галузі елементарних частинок 

Чженьнін Янг, Цзундао 

Чи 
1957  + 

Відкриття й тлумачення ефекту Черенкова 

Павло Олексійович 

Черенков, Ілля 

Михайлович Франк й 

Ігор Євгенович Тамм 

1958  + 

Відкриття антипротона 
Еміліо Джино Сегре й 

Оуен Чемберлен 
1959 + + 

Винахід бульбашкової камери  Дональд Артур Глазер 1960 + + 

 

Продовж. табл. 1.2 
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Основні дослідження з розсіювання елек-

тронів на атомних ядрах і пов’язаних з ними 

відкриттів в області структури нуклонів 

Роберт Хофштедтер 1961  + 

Дослідження резонансного поглинання 

гамма-випромінювання й відкриття у зв’язку 

із цим ефекту Мессбауера 

Рудольф Людвіг 

Мессбауер 
1961  + 

Теорії конденсованих середовищ й рідкого 

гелію 
Лев Давидович Ландау 1962   

Внесок у теорію атомного ядра й 

елементарних частинок, за допомогою 

відкриття додаткових фундаментальних 

принципів симетрії 

Юджин Пол Вігнер 1963   

Відкриття дотичні оболонкової структури 

ядра 

Марія Гепперт-Майер 

й Ханс Йенсен 
1963 + + 

Фундаментальні роботи в області квантової 

електроніки, що призвели до створення 

випромінювачів і підсилювачів на лазерно-

мазерному принципі 

Микола Геннадійович 

Басов, Олександр 

Михайлович Прохоров 

й Чарлз Хард Таунс 

1964  + 

Фундаментальні роботи із квантової 

електродинаміки, що мали глибокі наслідки 

для фізики елементарних частинок 

Синітіро Томонага, 

Джуліус Швінгер, 

Річард Філліпс 

Фейнман 

1965   

Відкриття й розробка оптичних методів 

дослідження резонансів Герца в атомах 
Альфред Кастлер 1966   

Внесок у теорію ядерних реакцій, відкриття, 

що стосуються джерел енергії зірок 
Ганс Альбрехт Бете 1967   

Внесок у фізику елементарних частинок, 

зокрема відкриття великого числа резонансів, 

що стало можливим завдяки розробленій ним 

техніці з використанням водневої 

бульбашкової камери й оригінальному 

аналізу даних 

Луїс Уолтер Альварес 1968   

Відкриття, пов’язані із класифікацією 

елементарних частинок й їхніх взаємодій 
Маррі Гелл-Манн 1969 + + 

Фундаментальні роботи й відкриття в 

магнітній гідродинаміці й плідні 

застосування їх у різних областях фізики 

Ханнес Альфвен 1970   

Фундаментальні праці й відкриття, що 

стосуються антиферомагнетизму й 

феромагнетизму, які спричинили важливі 

передбачення в області фізики твердого тіла 

Луї Ежен Фелікс Неель 1970  + 

Продовж. табл. 1.2 
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Винахід і розробка голографічного методу Деніс Габор 1971   

Створення теорії надпровідності, що зазвичай 

називають БКШ-теорією 

Джон Бардін, Леон Ніл 

Купер й Джон Роберт 

Шріффер 

1972  + 

Теоретичне передбачення властивостей 

струму, що проходить через тунельний 

бар’єр, зокрема явищ, загальновідомих нині 

за назвою ефектів Джозефсона  

Есакі Леона, Івар 

Гйевер, Брайан Девід 

Джозефсон 

1973   

Дослідження в області радіофізики 
Мартін Райл і Ентоні 

Хьюіш 
1974   

Відкриття взаємозв’язку між колективним 

рухом і рухом окремої частинки в атомному 

ядрі й розвиток теорії будови атомного ядра, 

що базується на цьому взаємозв’язку 

Оге Нільс Бор, Бен Рой 

Моттельсон і Лео 

Джеймс Рейнуотер 

1975   

Відкриття важкої елементарної частинки 

нового типу 

Бертон Ріхтер і Семюел 

Тінг 
1976   

Фундаментальні теоретичні дослідження 

електронної структури магнітних і 

неупорядкованих систем 

Філіп Уоррен 

Андерсон, Невілл 

Франсіс Мотт й Джон 

Ван Флек 

1977   

Базові дослідження й відкриття у фізиці 

низьких температур 

Петро Леонідович 

Капиця 
1978  + 

Відкриття мікрохвильового реліктового 

випромінювання 

Арно Аллан Пензіас й 

Роберт Вудро Вілсон 
1978   

Внесок в об’єднану теорію слабких й 

електромагнітних взаємодій між 

елементарними частинками, у тому числі 

передбачення слабких нейтральних струмів 

Шелдон Лі Глешоу, 

Абдус Салам і Стівен 

Вайнберг 

1979   

Відкриття порушень фундаментальних 

принципів у розпаді нейтральних K-мезонів 

Джеймс Уотсон Кронін 

і Вал Логсден Фітч 
1980   

Розвиток лазерної спектроскопії 
Ніколас Бломберген і 

Артур Леонард Шавлов 
1981  + 

Внесок у розвиток електронної спектроскопії 

високої роздільної здатності 
Кай Сігбан 1981   

Теорія критичних явищ у зв’язку з фазовими 

переходами 
Кеннет Вільсон 1982   

Теоретичні дослідження фізичних процесів, що 

грають важливу роль у будові і еволюції зірок 

Субраманьян 

Чандрасекар 
1983   

Теоретичне й експериментальне дослідження 

ядерних реакцій, що мають важливе значення 

Вільям Альфред 

Фаулер 
1983   

Продовж. табл. 1.2 
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для утворення хімічних елементів Всесвіту     

Вирішальний внесок у великий проект, 

здійснення якого привело до відкриття квантів 

поля W й Z - переносників слабкої взаємодії 

Карло Руббіа, Симон 

ван дер Мер 
1984   

Відкриття квантового ефекту Холла Клаус фон Клітцинг 1985  + 

Робота над електронним мікроскопом Ернст Руска 1986  + 

Винахід сканерного туннелюючого мікроскопа 
Герд Бінніг і Генріх 

Рорер 
1986   

Відкриття надпровідності в керамічних матеріалах 
георг Беднорц й 

Олександр Мюллер 
1987  + 

Метод нейтринного променя й доказ дуалізму 

структури лептонів за допомогою відкриття 

мюонного нейтрино 

Леон Ледерман, 

Мелвін Шварц і Джек 

Стейнбергер 

1988   

Винахід методу роздільних коливальних 

полів і його використання у водневому мазері 

й інших атомних годинниках 

Норман Рамзей 1989   

Розробка методу втримання одиночних іонів 
Ханс Демелт і Вольфганг 

Пауль 
1989   

Дослідження глибоконепружного 

розсіювання електронів на протонах і 

зв’язаних нейтронах, істотно важливих для 

розробки кваркової моделі у фізиці частинок 

Джером Фрідман, 

Генрі Кендалл і Річард 

Тейлор 

1990   

Виявлення того, що методи, розвинені для 

вивчення явищ упорядкованості в простих 

системах, можуть бути узагальнені на рідкі 

кристали й полімери 

П’єр Жиль де Жен 1991   

Відкриття й створення детектерів частинок, 

зокрема багатодротинкової пропорційної 

камери 

Жорж Шарпак 

(Григорій Харпак) 
1992   

Відкриття нового типу пульсарів, що дало 

нові можливості у вивченні гравітації 

Рассел Халс і Джозеф 

Тейлор мол. 
1993   

Створення нейтронної спектроскопії Бертрам Брокхауз 1994   

Створення методу нейтронної дифракції Кліффорд Шалл 1994   

Відкриття тау-лептона Мартин Перлина 1995   

Експериментальне виявлення нейтрино Фредерік Рейнс 1995 + + 

Відкриття надтекучості гелію-3 
Девід Чи, Дуглас Ошеров 

Роберт Ричардсон 
1996  + 

«За створення методів охолодження й 

уловлювання атомів лазерним променем». 

Стівен Чу, Клод Коен-

Таннуджи і Вільям Філіпс 
1997   

Продовж. табл. 1.2 
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Відкриття нової форми квантової рідини (при 

низьких температурах і сильному магнітному 

полі) у частинки з новими властивостями, що 

мають, зокрема, дробовий електричний заряд 

Роберт Лафлін, Хорст 

Штермер і Деніел Цуї 
1998  + 

Прояснення квантової структури 

електрослабких взаємодій 

Герард Хоофт і Мартін 

Вельтман 
1999   

Розробки в напівпровідниковій техніці 

Жорес Іванович 

Алфьоров і Герберт 

Кремер 

2000  + 

Дослідження в області інтегральних схем Джек Кілбі 2000   

Досягнення у вивченні процесів конденсації 

Бозе-Ейнштейна в середовищі вироджених 

газів і початкові фундаментальні дослідження 

характеристик конденсатів 

Ерік Корнелл, 

Вольфганг Кеттерле і 

Карл Віман 

2001   

Створення нейтринної астрономії 
Раймонд Девис мол. і 

Масатосі Косіба 
2002   

Створення рентгенівської астрономії й 

винахід рентгенівського телескопа 
Риккардо Джаккони 2002  + 

Створення теорії надпровідності другого 

роду й теорії надтекучості рідкого гелію-3 

Олексій Олексійович 

Абрикосов, Віталій 

Лазаревич Гінзбург, 

Ентоні Леггет 

2003   

Відкриття асимптотичної волі у теорії 

сильних взаємодій  

Девід Гросс, Девид 

Політцер, Франк 

Вальчек 

2004   

Внесок в квантову теорію оптичної 

когерентності; у розвиток лазерної 

високоточної спектроскопії і техніки 

прецизійного розрахунку світлового зсуву в 

оптичних стандартах частоти 

Рой Глаубер (Roy 

J. Glauber), Джон Голл 

(John L. Hall), Теодор 

Ганш (Theodor 

W. Hansch) 

2005   

Відкриття анізотропії і чорнотільної 

структури енергетичного спектру космічного 

фонового випромінювання  

Джон Метер, Джордж 

Смут 
2006   

Відкриття ефекту гігантського магнетоопору  
Альбер Фер, Петер 

Грюнберг 
2007   

Відкриття явища у фізиці елементарних 

частинок, яке отримало назву «спонтанне 

порушення симетрії» 

Юічіро Намбу, Макото 

Кобаяші і Тошіхіде 

Маскава  

2008   
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Відкриття експериментальних методів, які 

уможливлюють вимірювання та маніпулювання 

окремими квантовими системами 

Серж Арош,Девід 

Вайнленд 
2012   

Теоретичне відкриття механізму, який 

допомагає нам розуміти походження маси 

субатомних частинок й існування якого було 

доведено виявленням передбаченої 

елементарної частинки в експериментах 

ATLAS і CMS на Великому адронному 

колайдері в ЦЕРН 

Франсуа Англер, Пітер 

Хіггс 
2013  + 

Відкриття нейтринних осциляцій, що 

доводить наявність маси нейтрино 

Артур Макдональд, 

Такаакі Каджита 
2015   

Девід Таулесс, Данкан Галдейн, Джон 

Костерліц 

Теоретичне відкриття 

топологічних фазових 

переходів та 

топологічних фаз 

речовини 

2016   

Райнер Вайс, Баррі Баріш, Кіп Торн 

вирішальний внесок у 

розробку детектора 

LIGO та спостереження 

гравітаційних хвиль 

2017   

 

Загалом змістові модулі структуровані таким чином, щоб студенти мали 

можливість максимально використати в своїй самостійній діяльності знання і 

уміння, набуті під час попереднього періоду навчання. Але в структурі 

побудови програми простежуються певні суперечності в змісті навчального 

матеріалу. 

На вивчення квантової фізики студентами спеціальності «Педагогіка та 

методика середньої освіти. Фізика» в загальному курсі фізики відводиться 

загалом 242 години, з них 54 години лекційних занять, 36 – практичних і 36 – 

лабораторних, на самостійну роботу студентів відводиться 116 годин, що 

складає 48 % всіх годин, які відводяться на вивчення цього розділу [80]. Тобто 

близько половини навчального матеріалу студенти повинні опрацювати 

самостійно. Постає проблема організації самостійної роботи студентів для 

оволодіння знаннями, які визначені навчальною програмою, з’ясування 

методичних рекомендацій для студентів, як організувати таку робот, навчити 
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самостійно відшукувати потрібну наукову інформацію, включаючи локальні 

інформаційні мережі й Інтернет. 

Порівняння програм 1992 та 2005 р. [80; 187] показало, що вони 

систематично поповнюються питаннями сучасної фізики, звільняються від 

другорядного, стають більш змістовними. У програму курсу загальної фізики 

включено важливі питання сучасної газодинаміки, геофізики, космічної фізики 

та ін.; програма націлює на висвітлення таких істотних питань, як система 

відліку, інваріанти, симетрія, межі застосовності, принцип відносності, 

співвідношення невизначеностей та ін. Ці питання належно відображені також у 

програмах теоретичної фізики і державного екзамену з фізики. 

У ході аналізу програм ми визначили їх недоліки. 

1. На нашу думку навчальні програми з фізичних дисциплін в цілому 

перевантажені у бік класичної фізики. Ми вважаємо, що кількість годин, які 

виділяються на окремі теми, визначається за формальною ознакою, а такий 

підхід не може забезпечити наукового викладу теми. Наприклад, у програмі 

курсу фізики на теми «Квантові властивості електромагнітного 

випромінювання», «Теплове випромінювання», «Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм. Хвильові властивості мікрочастинок» відводиться 18 години 

лекційних та 12 практичних занять; на тему «Будова атома і молекул. Фізика 

атомного ядра» – 22 години лекційні і 18 практичних, «Фізика елементарних 

частинок. Квантові явища у твердих тілах. Фізична картина світу» – 14 годин 

лекційних і 6 практичних. На вивчення теми «Кінематика і динаміка 

матеріальної точки. Робота і енергія» відводиться по 14 годин на лекції та 

практичні заняття, на тему «Основи термодинаміки. Явище переносу. Реальні 

гази і рідини» заплановано 18 лекційних і 28 практичних годин. 

Практика показує, що побудувати виклад цих тем у проблематичному 

плані, з необхідними розрахунками і демонстраціями, з висвітленням досягнень 

сучасної науки і техніки за такий короткий час неможливо. 

2. Аналіз програм курсу загальної [80; 187; 195] та теоретичної фізики [51; 

195] показує певні неузгодження між ними, факти дублювання матеріалу, без 

будь-яких вказівок на те, що, де і в якому обсязі має вивчатися. 

Зокрема, питання: основні поняття і закони класичної механіки, загальні 

теореми динаміки і закони збереження, система рівнянь Максвелла, 

випромінювання і поширення електромагнітних хвиль, елементи електростатики, 

рух частинки в центральносиметричному полі, основні поняття термодинаміки, 

основні закони термодинаміки, методи термодинаміки, атом водню, взаємодія 
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атома з електромагнітним полем тощо відображені як у програмі курсу загальної 

фізики, так і в програмі теоретичної фізики. 

Ми пропонуємо виклад вказаних тем здійснити в курсі теоретичної фізики, а 

вивільнений час витратити на новітні проблеми курсу загальної фізики, щоб курс 

можна було б довести до належного науково-методичного рівня. 

3. Нами зроблено висновок, що для посилення впливу фізичних дисциплін 

на формування наукового світогляду, програми повинні чіткіше націлювати на 

висвітлення методологічних питань, орієнтувати на те, щоб філософські та 

історичні питання розвитку фізики викладались у процесі навчання всього 

курсу, а не обмежуватись лише вступом до нього; також орієнтувати на 

висвітлення досягнень вітчизняних учених. 

4. З метою посилення політехнічної підготовки майбутніх учителів фізики 

ми пропонуємо виклад навчального матеріалу квантової фізики 

супроводжувати ілюстраціями новітніх наукових практичних застосувань 

науки [220; 221; 254; 255; 258]. Як приклади практичних застосувань фізики 

доцільно розглядати ті, які найкраще ілюструють прояв даного фізичного 

явища або закону, а також і такі, що відіграють важливу роль у сучасному 

житті. Відбір таких прикладів – справа непроста. Тому ми визначаємо як 

проблему дослідження, визначення і включення до програми курсу загальної 

фізики прикладів практичного застосування наукових результатів фізики. На 

нашу думку такі приклади повинні вийти за межі університетських 

лабораторій, охоплювати результати космічних досліджень [14; 105; 204; 217; 

220; 257]. 

5. Ми вважаємо, що необхідно виділити окремо тему «Перспективи розвитку 

фізики», як цикл заключних лекцій з курсу фізики та виділити для самостійної 

роботи студентів з даної теми до 2 годин у відповідному змістовному модулі 

навчальної програми, протягом яких здійснити огляд курсу, вказати на основні 

перспективні напрями розвитку і проблеми сучасної фізичної науки, 

сформулювати філософські проблеми сучасного природознавства. 

6. Наукова організація праці вимагає якнайточнішого врахування бюджету 

часу, який викладач і студенти повинні затрачати на аудиторні заняття і на 

самостійну роботу. Тому ми пропонуємо, першу і другу частини цього часу 

нормувати в навчальних планах та відображати конкретними завданнями в 

програмах з кожної дисципліни. 

Ми проаналізували 2517 авторефератів кандидатських та докторських 

дисертацій з педагогічних наук з 2000 по 2008 рік і встановили, що з методики 
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навчання фізики у вищій школі захищено 10 дисертацій: 5 з методики навчання 

за кредитно-модульною системою навчання, 2 [161] з удосконалення фізичного 

експерименту, одна з застосування теорії графів до комп’ютерного навчання, 

одна, А. В. Касперського [93] з методики навчання радіоелектроніки. Інших 

досліджень з методики навчання явищ, процесів, понять розділів курсу фізики, 

а відповідно й новітніх наукових знань у вищих навчальних закладах не 

виявлено. 

Нами здійснено структурно-логічний аналіз змісту і структури посібника 

для фізико-математичних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів 

авторів І. М. Кучерука та І. Т. Горбачука [111] і складено 8 структурно-

логічних схем квантової фізики, зокрема тем «Фотоефект. Тиск світла» 

(рис. 1.7), «Рентгенівське випромінювання» (рис. 1.8), «Теплове 

випромінювання» (рис. 1.9), «Хвильові властивості речовин» (рис. 1.10), 

«Будова атомів і молекул» (рис. 1.11), «Предмет фізики твердого тіла» 

(рис. 1.12), «Фізика атомного ядра» (рис. 1.13), «Елементарні частинки» 

(рис. 1.14) тощо. 

Аналіз структурно-логічних схем показує, що у навчальному посібнику з 

квантової фізики за редакцією І. М. Кучерука та І. Т. Горбачука викладено 

основи квантової механіки. Автори звертають увагу студентів на те, що перший 

підготовчий крок до створення квантової механіки зробив М. Планк, який для 

пояснення розподілу енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла 

висунув гіпотезу про те, що енергія атомів може змінюватися дискретними 

порціями – квантами. Пояснення експериментальних закономірностей 

зовнішнього фотоефекту на основі гіпотези світлових квантів дав А. Ейнштейн, 

а Н. Бор у 1913 р. використав ідею квантів і ввів постулати для пояснення станів 

воднеподібних атомів та розшифрування їхніх спектрів. 

У 1924 р. Л. де Бройль (1892 – 1987) висунув гіпотезу про корпускулярно-

хвильовий дуалізм електрона, основна ідея якої про хвильові властивості 

електрона була в 1927 р. підтверджена К. Девіссоном (1881 – 1958) і 

Л. Джермером (1896 – 1971). Накопичення фактів привело до становлення в 

1925 – 1928 рр. сучасної квантової механіки. У цей період В. Гейзенберг 

(1901 – 1976) розробив матричну теорію кінематики і динаміки мікрочастинок; 

Е. Шредінгер (1887 – 1961), спираючись на ідеї Л. де Бройля, у 1926 р. одержав 

диференціальне рівняння, яке є основним рівнянням квантової механіки.   
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Рис. 1.12. Предмет фізики твердого тіла 
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Рис. 1.12. Предмет фізики твердого тіла (продовження) 
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Рис. 1.12. Предмет фізики твердого тіла (продовження) 
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра 
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра (продовження) 
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра (продовження) 
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра (продовження) 
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра  
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра (продовження) 
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Рис. 1.13. Фізика атомного ядра (продовження)  
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Рис. 1.14. Елементарні частинки 
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Рис. 1.14. Елементарні частинки (продовження) 
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Рис. 1.14. Елементарні частинки (продовження) 

 

 

 

М. Борн у 1927 р. дав статистичну інтерпретацію квантово-механічного 

опису станів мікрочастинок або їх систем; П. Дірак (1902 – 1984) і В. Паулі 

(1900 – 1958) заклали основи релятивістської квантової механіки. Тоді ж було 

сформульовано принцип невизначеності Гейзенберга та принцип Паулі. У 

наступні роки великий вклад у розвиток квантової фізики внесли Х. Лондон 

(1907 – 1970), Е. Фермі (1901 – 1954), Р. Фейман (н. 1918 р.), М. Гелл-Манн 

(н. 1929 р.), В. О. Фок (1898 – 1974), Л. Д. Ландау (1908 – 1968), Д. І. Блохінцев 

(1908 – 1979), М. М. Боголюбов (н. 1909 р.), Я. І. Френкель (1894 – 1952) та 

інші вчені [111, с. 238-239]. 

– поняття, які будуть переходити в продовження структурно-логічної схеми  

адрони кварки антикварки 

Кваркова 

модель 

адронів 

спін 

Баріонний 

заряд 

Електричний 

заряд 

парність 

дивність 

чарівність 

краса 

аромати 

t-кварк, -

антикварк 

b-кварк, -

антикварк 

c-кварк, -

антикварк 

s-кварк, -

антикварк 

d-кварк, -

антикварк 

u-кварк, -

антикварк 

Іпсилон-

мезон 

піони 

нейтронн

и 

протон 

мезони 

баріони 

Кварковий 

склад 

баріонів 

Чарівні 

частинки 

чармоній 

Йот-псі-

частинка 

Дивний 

кварк 

кольори 

червоний 

зелений 

голубий 

антикльори 

Кольорові 

кварки 

Квантова 

хромодинаміка 

глюони 

Сильна 

взаємодія 

– поняття, які були нами доповнені до структурно-логічної схеми навчального 

матеріалу 
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Нами складено перелік наукових відкриттів починаючи з 1901 до 2017 р. 

(табл. 1.2) і склали структурно-логічні схеми наукового навчального матеріалу 

за модулями (рис. 1.15). 

  

Квантова фізика 

Змістовий модуль 1. 

Тема № 2. Теплове 

випромінювання.  

Тема № 1. Квантові 

властивості 

електромагнітного 

випромінювання.  

Тема № 3. 

Корпускулярно-

хвильовий дуалізм. 

Хвильові властивості 

мікрочастинок 

Тема № 4. Будова 

атомів і молекул.  

Тема № 8. Сучасна 

фізична картина світу. 

Роль українських учених у 

розвитку фізики.  

Тема № 7. Квантові явища 

в твердих тілах.  

Тема № 5. Фізика 

атомного ядра.  

Тема № 6. Фізика 

елементарних частинок. 

Фундаментальні взаємодії.  

Змістовий модуль 2. 

 

Тема №   

Індивідуальне 

завдання 

Лекційний модуль Практичний модуль Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Рис. 1.15. Модулі розділу «Квантова фізика» 
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Тема № 1. Квантові властивості 

електромагнітного випромінювання.  

Індивідуальне 

завдання 

Предмет, методи і 

завдання квантової 

фізики. 

Короткий історичний 

огляд розвитку 

квантової механіки.  

Становлення 

основних ідей 

квантової механіки.  

Фотоефект.  

Досліди О.Г.Столєтова.  

Квантова теорія фотоефекту.  

Світло як потік фотонів.  

Фотоелементи та їх застосування.  

Тиск світла.  

Досліди С.І.Вавілова.  

Енергія та імпульс фотонів.  

Фотонна теорія світла.  

Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм світла. 

Ефект Комптона.  

Досліди П.М.Лебедєва.  

Лекційний модуль 

6 годин 

Практичний модуль 

6 годин 

Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

8 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Фотоелементи та їх 

застосування 

Досліди 

П.М.Лебедєва 

Рис. 1.15.1. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 81 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15.3. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 

Тема № 3. Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм. Хвильові властивості 

мікрочастинок 

Індивідуальне 

завдання 

Дифракція електронів 

Досліди Девісона і Джермера 

Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.  

Основні уявлення квантової механіки.  

Хвильова функція та її зміст 

Рівняння Шредінгера 

Найпростіші задачі квантової механіки: частинка у 

нескінченно глибокій одновимірній потенціальній ямі; 

квантування енергії лінійного гармонійного осцилятора; 

проходження частинки крізь потенціальний бар'єр  

Принцип суперпозиції у квантовій механіці 

Лекційний модуль 

6 годин 

Практичний модуль 

8 годин 

Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

8 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Хвилі де Бройля 

Найпростіші задачі 

квантової механіки: 

тунельний ефект 

Рис. 1.15.2. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 

Тема № 2. Теплове випромінювання 

Індивідуальне 

завдання 

Рівноважне випромінювання та його характеристики 

Закон Кіргофа 

Випромінювання абсолютно чорного тіла 

Закон Стефана-Больцмана  

Закон зміщення Віна.  

Розподіл енергії у спектрі 

випромінювання абсолютно чорного тіла.  

Квантування енергії випромінювання.  

Формула Релея-Джинса.  

Оптична пірометрія 

Формула Планка.  

Лекційний модуль 

6 годин 

Практичний модуль 

6 годин 

Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

8 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Абсолютно 

чорне тіло. 

Принципи дії 

оптичного пірометра. 
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Тема № 4. Будова атомів і молекул 

Індивідуальне 

завдання 

Спектральні серії 

випромінювання атомів 

Досліди Резерфорда 

Постулати Бора 

Квантово-механічна 
інтерпретація постулатів Бора 

Принцип відповідності 

Дослід Франка і Герца 

Досліди Штерна і Герлаха 

Квантування енергії, моменту імпульсу і 

проекції моменту імпульсу 

Електронні шари складних атомів 

Принцип Паулі 

Квантові числа електрона в атомі 

Спін і магнітний момент електрона 

Дослідження І.П. Пулюя 

Гальмівне і характерристичне 

рентгенівське випромінювання 

та їх спектри 

Рентгенівське випромінювання 

Лекційний модуль 

10 годин 

Практичний модуль 

10 годин 
Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

12 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Межі застосування 

теорії Бора. 

Періодична система 

елементів Д.І. Менделєєва 

Застосування 

рентгенівських променів 

Мазери 

Закон Мозлі 

Будова молекул 

Поняття про хімічний зв'язок і валентність 

Правило Стокса 

Люмінесценція  

Комбінаційне розсіяння світла 

Молекулярні спектри 

Квантові генератори (лазери) 

та їх застосування 

Спонтанне та індуковане випромінювання 

Рис. 1.15.4. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 
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Тема № 5. Фізика атомного ядра 

Індивідуальне 

завдання 

Прискорювачі 

заряджених частинок 

Склад ядра 

Енергія зв'язку ядер 

Дефект мас.  

Момент кількості руху і 

магнітний момент ядра 

Ядерні сили 

Радіоактивність 

Моделі атомного ядра 

Ядерні реакції 

Гамма-випромінювання 

Правила зміщення і радіоактивні сім'ї 

Закон радіоактивного розпаду 

Штучна радіоактивність 

Трансуранові елементи 

Особливості ядерних реакцій під дією α-частинок, 

протонів, нейтронів, дейтронів і γ-квантів 

Лекційний модуль 

8 годин 

Практичний модуль 

10 годин 

Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

8 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 
Аудиторна робота 

Експериментальні методи 

ядерної фізики 

Заряд і масове число ядра 

Правила зміщення 

Поділ важких ядер 

Ядерні реактори на теплових та швидких нейтронах 

Ланцюгова реакція поділу ядер 

Керований термоядерний синтез 

Реакції термоядерного синтезу, умови їх здійснення 

Ядерна енергетика 

Застосування радіоактивних ізотопів 

Рис. 1.15.5. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 
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Рис. 1.15.7. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 

Тема № 7. Квантові явища в твердих 

тілах 

Індивідуальне 

завдання 

Утворення енергетичних зон у кристалах 

Поняття про зонну теорію провідності 

провідників, напівпровідників і діелектриків 

Поняття про квантові статистики 

Застосування статистики Фермі-

Дірака до електронів у металах 

Квантова теорія теплоємності 

Теплопровідність діелектричних кристалів 

Квантові явища при низьких температурах 

Фонони 

Лекційний модуль 

6 годин 

Практичний модуль 

6 годин 

Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

8 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 
Аудиторна робота 

Теплоємність твердих 

тіл. Закон Дюлонга і 

Пті. 

Надпровідність 

Надплинність 

Рис. 1.15.6. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 

Тема № 6. Фізика елементарних частинок. 

Фундаментальні взаємодії 

 

Індивідуальне 

завдання 

Загальні відомості про елементарні частинки 

Класифікація елементарних частинок 

Фундаментальні взаємодії 

Лептони і адрони 

Мезони і баріони 

Поняття про 

кварки 

Закони збереження у 

мікросвіті 

Кваркова 

модель адронів 

Лекційний модуль 

6 годин 

Практичний модуль 

2 годин 

Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

12 годин 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Класифікація елементарних частинок 

Симетрії елементарних частинок: симетрії і класичні закони 

збереження; нові властивості симетрії; незбереження парності 

в слабких взаємодіях; теорема СРТ; невідомі симетрії.  

Еволюція понять фундаментальних взаємодій. 

Властивості кварків  

Теорія асимптотичної свободи. 

Деякі аспекти історії розвитку уявлень про кварки.  
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Структуру навчального матеріалу найбільш зручно зобразити з 

використанням структурно-логічних схем. Із структурно-логічних схем видно 

(рис. 1.7–1.14), що «найновіші» наукові дані, які приводять автори, датуються 

1987 роком.  

Результати аналізу змісту навчальної програми з курсу загальної фізики з 

запровадження у них наукових відкриттів (табл. 1.2), показані в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Стан запровадження у програму наукових відкриттів 

Періоди Здійснено відкриттів 
Запроваджено у 

посібниках 
Не запроваджено 

1901-1950 рр. 36 30 6 

1951-1972 рр. 29 16 13 

1973-1997 рр. 33 8 25 

1998-2008 рр. 19 3 16 

2009-2018 рр. 5 0 5 

 

Рис. 1.15.8. Зміст модулів розділу «Квантова фізика» 

Тема № 8. Сучасна фізична картина світу. 

Роль українських учених у розвитку 

фізики 

Індивідуальне 

завдання 

Сучасна фізична 

картина світу 

Внесок українських учених у 

розвиток фізики 

Досягнення і проблеми 

сучасної фізики 
Перспективи сучасної фізики.  

Теорія будови Всесвіту.  

Склад Всесвіту 

Вакуум 

Властивості Всесвіту.  

Лекційний модуль 

2 години 

Практичний модуль Лабораторний модуль 

Лабораторні роботи 

Питання теоретичного 

матеріалу 

4 години 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

Аудиторна робота 

Стандартна модель.  

Антигравітація. 
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У посібниках, які рекомендовані у програмі курсу загальної фізики для 

навчання, як основні, І. М. Кучерука (вивчається 837 понять квантової фізики) 

і Д. В. Сивухіна (805 понять), додатковий О. О. Детлафа (714 понять), взятими 

нами самостійно, як найбільш використані (є в наявності у бібліотеках) 

студентами Г. Ф. Бушка (1092 поняття), І. В. Савєльєва (658 понять), 

Г. О. Бордовського (1008 поняття), Ф. О. Корольова (923 понять), 

О. І. Наумова (798 понять) [26; 40; 97; 153; 207] визначено, які наукові поняття 

запроваджено у повній мірі, частково, чи не запроваджено (табл. 1.4). Поняття 

перервність та неперервність у мікросвіті, космологія, реліктове 

випромінювання, симетрії елементарних частинок, сучасні теорії елементарних 

частинок, темна енергія, темна матерія, чорні діри, антисиметрія, гіпотеза 

Великого вибуху, долина стійкості, загальна теорія відносності, періодична 

система Д. І. Менделєєва тощо у повній мірі не розкриті у жодному з 

перерахованих джерел інформації. 

Визначені нами для дослідження новітні поняття та явища квантової 

фізики (табл. 1.4), найбільш повно розкриті у посібнику О. І. Наумова (1984 р. 

видання), дещо менше у посібниках І. М. Кучерука (1999 р. видання) та 

Г. Ф. Бушка (2001 р. видання). Порівняння змісту посібників І. М. Кучерука та 

Г. Ф. Бушка з попередніми виданнями щодо квантової фізики виявились 

практично незмінними. 

Зокрема, зазначено, що у Дубні одержано 110-й елемент при 

бомбардуванні ядер торію та ізотопів урану потужним потоком прискорених 

ядер кальцію і аргону [111, c. 461], хоч посібник видано у 1999 році і за 9 років, 

що минули відбулись значні зміни у науці фізики: зафіксовано ще 8 нових 

елементів, змінилась структура періодичної системи елементів 

Д. І. Менделєєва (зміни внесені у 1995, 1997 та 2003 р., але не враховані) [220, 

с. 3-4; 231; 233]; побудовано рентгенівську астрономію й винайдено 

рентгенівський телескоп; створено теорію надпровідності другого роду й 

теорію надтекучості рідкого гелію-3; відкрито асимптотичну волю у теорії 

сильних взаємодій; зроблено внесок в квантову теорію оптичної когерентності, 

у розвиток лазерної високоточної спектроскопії і техніки прецизійного 

розрахунку світлового зрушення в оптичних стандартах частоти; відкрито 

анізотропію і чорнотільну структуру енергетичного спектру космічного 

фонового випромінювання; відкрито ефект гігантського магнетоопору тощо. 

  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
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Проаналізувавши посібники [26; 40; 97; 111; 153; 207; 226] з курсу 

загальної фізики для вищих навчальних закладів ми прийшли до висновку, що 

викладений в них матеріал не відповідає в повній мірі сучасному рівню 

розвитку науки фізики. У посібнику Г. Ф. Бушка та Є. Ф. Венгера 

розглядається 1092 поняття [262]. Вони не включають таких важливих понять: 

симетрія, темна енергія, темна матерія, реліктове випромінювання, долина 

стійкості ядер, умови створення єдиної теорії фундаментальних взаємодій, 

космології, Всесвіту. За вказаний період виникла гіпотеза струн, теорія 

вакууму, торсіонна теорія, пройшли зміни у визначенні критеріїв класифікації 

фундаментальних частинок, розширився зміст законів збереження у мікросвіті. 

Таке характерне і для інших посібників з розділу квантової фізики: 

І. В. Савельєва [207], Г. О. Бордовського та Е. В. Бурсіана [261], 

Д. В. Сивухіна [226], Ф. А. Корольова [97]. Теоретичні викладки в них 

відображають досягнення фізики в основному лише до середини ХХ століття. 

У посібнику А. І. Наумова [153] виявлено 798 понять квантової фізики, які є 

найновішими у науковому відношення у порівняння з іншими посібниками, але 

цей посібник кількісно (за поняттями) поступається посібникам І. М. Кучерука, 

Г. О. Бордовського, Г. Ф. Бушка. Тому ми зробили висновок, що у найбільш 

поширених посібниках з курсу загальної фізики викладена наукова інформація 

50-70-х років минулого століття. Новітні поняття та явища, які відкриті останні 

25 років, студентами практично не вивчаються, що не сприяє реалізації 

принципу науковості при вивчення фізики у педагогічних ЗВО. 

Підбір таких елементів знань проводиться не довільно, а на основі певних 

критеріїв. Під критеріями стандарту освіти розуміється система визначників, 

які дають змогу максимально об’єктивізувати понятійну базу обов’язкового 

курсу фізики для вищої школи. До таких визначників критеріїв формування 

державного стандарту освіти з фізики на основі структурно-цільового методу 

нами віднесено: 

1. Об’єкти вивчення (явища, поняття, закони, теорії) кількісно описуються 

з урахуванням математичної підготовленості студентів. 

2. Об’єкти вивчення відповідають науковим досягненням фізики, є 

доступними для розуміння та усвідомлення студентами відповідно до 

визначеного рівня інформації. 

Складність навчального матеріалу встановлюється через параметри, які 

характеризують зміст структури навчального матеріалу i час, відведений на 

його вивчення. Час t є функцією від y – кількості вивчених явищ, понять, 
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закономірностей, суджень t = f(y). В психологічних дослідженнях встановлено, 

що за 30 хвилин в довготривалу пам’ять людини може в середньому перейти до 

6 нових понять [65]. 

3. В нашому дослідженні структурно-логічне зображення навчальної 

інформації через визначені елементи знань дає змогу виділити кількісні 

характеристики оцінки навчальної інформації [2; 16; 218]: 

а) семантична характеристика п показує число елементів у даній логічній 

структурі, число відношень між елементами знань т та число замкнутих 

контурів логічної системи k; 

б) ентропійна характеристика І показує відносний ступінь упорядкування 

елементів в структурі навчальної інформації  

)1(log  nnIn      (1.2) 

відношеннях  

)1log(  mmIm      (1.3) 

та контурах  

)1log(  kkIk      (1.4) 

в) відносний об’єм інформації, що міститься в побудованій структурі для 

елементів знань, визначається 
2IU        (1.5) 

і рівний квадрату ентропійної характеристики за елементами системи. 

г) рівень інформації  

Uf log      (1.6) 

показує відносну інформаційну насиченість елементів знань структури; 

На основі визначених нами кількісних характеристик, які визначені з теорії 

графів ми здійснюємо відносну оцінку складності певної теми курсу фізики 

Uttfs log     (1.7) 

Складність розділу визначається як R f2m/5p, де p = 2m/n – ступінь 

структурно-логічної схеми, n – кількість елементів у схемі, m – кількість 

зв’язків між елементами. Для певного поняття складність визначається як 

q

mf
r

2
 , де q – степінь вершини схеми – кількість зв’язків, які спрямовані до 

вершини структурно-логічної схеми. 

Величина  

n

w
c  , де )1log(  nw     (1.8) 
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показує ступінь організації структури навчального матеріалу теми, розділу, 

курсу. 

4. Коефіцієнт засвоєння знань  

Кз = Nn/N     (1.9) 

показує, яку частину правильні відповіді Nn становлять у порівнянні з 

загальною кількістю можливих відповідей N студентів при перевірці знань. 

Критерієм ефективності в даному випадку є ступінь співпадання елементів 

структурно-логічної схеми навчального матеріалу з фізики з структурно-

логічною схемою знань студентів. На елементах зв’язку структурно-логічної 

схеми знань вказуються коефіцієнти засвоєння знань студентами. 

5. Повторюваність та використання елементів структурно-логічних схем в 

теоретичній фізиці, інших навчальних дисциплінах здійснюється через аналіз 

схеми перетину структурно-логічних схем навчального матеріалу курсу фізики 

та інших дисциплін (рис. 1.16). На перетині одержимо перелік явищ, понять, 

суджень, законів, теорій, які повторюються. Ми проаналізували навчальний 

матеріал щодо доцільності таких повторень (табл. 1.5). 

6. Ми вважаємо, що обов’язковою вимогою до підбору навчального 

матеріалу для теми, розділу, курсу є філософсько-методологічне обґрунтування 

досягнень з проблем фізичної науки та узагальнення висновків з проблем 

фізичної картини світу. 

7. Для об’єктивної характеристики організації структури і змісту курсу 

загальної фізики педагогічних ЗВО ми розглядаємо методику визначення росту 

порядку у системі, яку запропонував Г. Ферстер на основі робіт К. Шеннона. У 

якості міри порядку ми взяли надмірність К. Шеннона 
mH

H
R 1 , де 

mH

H
 – 

відносна ентропія, яка визначається відношенням ентропії джерела інформації 

до максимальної величини ентропії, яке джерело могло мати, якби всі символи 

джерела були однаково ймовірні. Під ентропією h ми розуміємо 

різноманітність понять, явищ, суджень, законів, теорій, що сприймається в 

конкретних посібниках визначеного історичного моменту часу. 

Hm=C1+C2logN. Збільшення Нm можливе з збільшенням числа елементів 

системи. 

  



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 100 ~ 

 

  

Загальна фізика 
Теоретична фізика 

Спецкурс 

   розпад 

принцип Паулі 

теорія ядерних реакцій 

ядерна реакція 

ядерна модель атома 

корпускулярно-хвильовий 

дуалізм світла 

принцип відповідності 

закони збереження у фізиці 

елементарних частинок 

моделі атомного ядра 

склад ядра 

елементарні частинки 

фундаментальні взаємодії 

спін 

масове число ядра 

дискретний енергетичний рівень атома 

квантові статистики 

квантова теорія будови атомів і молекул 

індуковане випромінювання 

закон Стефана-Больцмана 

реакції термоядерного синтезу 

енергія зв'язку ядер 

квазічастинки 

спектральні серії випромінювання атомів водню 

зв'язки структурних одиниць у кристалах 

закон Віна 

експериментальні основи квантової механіки 

постулати Бора 

квантова теорія теплоємності твердих тіл 

магнітний момент ядра 

орбітальне магнітне квантове число 

рівняння Шредінгера і його застосування 

співвідношення невизначеностей Гейзенберга 

енергетичні зони 

заряд ядра 

квант світла (фотон) 

головне квантове число 

гармонійний осцилятор 

Валентність 

Лазер

и 

момент імпульсу ядра 

правила зміщення 

орбітальне квантове число 

хвилі де Бройля 

формула Релея-Джинса 

теплове випромінювання 

спонтанне випромінювання 

формула Планка 

к
в
ар

к
о

в
а 

м
о

д
ел

ь
 а

д
р

о
н

ів
 

р
ен

тг
ен

ів
сь

к
е 

в
и

п
р

о
м

ін
ю

в
а
н

н
я
 

я
д

ер
н

і 
с
и

л
и

 

су
ч

ас
н

а 
те

о
р

ія
 е

л
ем

ен
та

р
н

и
х

 ч
ас

ти
н

о
к

 

су
ч

ас
н

а 
ф

із
и

ч
н

а 
к
ар

ти
н

а 
св

іт
у

 

Рис. 1.16. Перетин структурно-логічних схем розділу «Квантова фізика»  

загального курсу фізики, теоретичної фізики та спецкурсу «Окремі питання 

сучасної фізики» 
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Таблиця 1.5 

Таблиця повторюваності понять, явищ у курсах загальної фізики, 

теоретичної фізики, електротехніки та радіотехніки 

Поняття, явища, закони 

З
аг

ал
ь
н

а 
ф

із
и

к
и

 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

а 
ф

із
и

к
а 

Е
л
ек

тр
о
те

х
н

ік
а 

Р
ад

іо
те

х
н

ік
а 

1 2 3 4 5 

α-розпад + +  + 

β-розпад + +  + 

γ-випромінювання + +  + 

будова ядерного реактора +    

валентність + +   

внесок українських учених у розвиток квантової фізики +    

гармонійний осцилятор + +   

головне квантове число + +   

дефект маси ядра +    

дискретний енергетичний рівень атома + +   

доза опромінення +   + 

дослід Резерфорда +    

екологічні проблеми ядерної енергетики +    

експериментальні методи ядерної фізики +   + 

експериментальні основи квантової механіки + +   

електронний газ +  + + 

елементарні частинки + +   

енергетичні зони + + +  

енергія зв'язку ядер + +   

енергія Фермі +    

ефект Комптона +    

ефект Мессбауера +   + 

закон Віна + +   

закон кубів Дебая +    

закон Мозлі +    

закон радіоактивного розпаду +    

закон Стефана-Больцмана + +   

закони збереження у фізиці елементарних частинок + +   

закони фотоефекту +   + 

заряд ядра + +   

зв'язки структурних одиниць у кристалах + +   

імпульс фотона +    

індуковане випромінювання + +  + 

квазічастинки + +   

квант світла (фотон) + +   

квантова теорія будови атомів і молекул + +   

квантова теорія надпровідності і надплинності +   + 
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Продовж. табл. 1.5 
1 2 3 4 5 

квантова теорія теплоємності твердих тіл + +   

квантові статистики + +   

кваркова модель адронів +    

комбінаційне розсіяння світла +    

корпускулярно-хвильовий дуалізм світла + +   

лазери + +  + 

люмінесценція +    

магнітний момент ядра + +   

маса фотона +    

масове число ядра + +   

методи спостереження і реєстрації мікрочастинок +   + 

моделі атомного ядра + +   

момент імпульсу ядра + +   

орбітальне квантове число + +   

орбітальне магнітне квантове число + +   

період піврозпаду +    

постулати Бора + +   

правила зміщення + +   

принцип відповідності + +   

принцип Паулі + +   

природа рентгенівського випромінювання +    

прискорювачі заряджених частинок +    

радіоактивні сім'ї +    

радіоактивність +    

реакції термоядерного синтезу + +   

рентгенівське випромінювання +    

рівняння Шредінгера і його застосування + +   

склад ядра + +   

спектральні серії випромінювання атомів водню + +   

співвідношення невизначеностей Гейзенберга + +   

спін + +   

спонтанне випромінювання + +   

сучасна теорія елементарних частинок +    

сучасна фізична картина світу +    

теорія ядерних реакцій + +   

теплове випромінювання + +   

тиск світла +    

трансуранові елементи +    

формула Планка + +  + 

формула Релея-Джинса + +   

фотоелектричний ефект +    

фундаментальні взаємодії + +   

хвилі де Бройля + +   

штучна радіоактивність +    

ядерна модель атома + +   

ядерна реакція + +   

ядерні сили +    



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 103 ~ 

 

Під максимальною ентропією hm джерела ми розуміємо розподіл однаково 

ймовірних можливих явищ, понять, суджень, законів, теорій у науці фізика у 

визначений момент часу. 

Якщо визначити перелік понять, явищ, законів, теорій у навчальних 

посібниках для педагогічних ЗВО, які у повній мірі приведені до певної 

логічної системи науки фізики h = hm, то маємо випадок коли R = 0. 

Якщо визначені елементи знань науки фізики організовані таким чином, 

що за заданим одним елементом у навчальному посібнику визначається 

положення всіх інших його елементів, тоді ступінь невизначеності 

зменшується. У нашому дослідженні елементи знань організовуються у 

порядок структурно-логічними схемами. 

Система є самоорганізуючою, коли 
dt

dR
0. Це означає, що протягом 

визначеного періоду кількість понять, явищ, законів, теорій у посібниках для 

педагогічних ЗВО буде зростати і наближатись до кількості понять, явищ, 

законів, теорій, які визначені наукою фізикою. Вираз 
dt

dR
1 вказує на 

максимальний порядок у структурі. 

Якщо hm = const, тобто кількість понять у науці фізика не збільшується, то 

маємо випадок максимально можливої ентропії. Це означає, що 
dt

dhm
=0 і 

dt

dh
0. 

У цьому випадку ентропія повинна зменшуватись з часом (чим більша 

розбіжність між кількістю понять відкритих у науці фізика і кількістю понять, 

які запроваджено у посібниках, тим більша ймовірність для розвитку методики 

навчання фізики). Ентропія системи залежить від розподілу ймовірностей 

ентропії. Цей розподіл змінюється із часом так, щоб h зменшувалось. 

Якщо h = const, то ентропія системи залишається постійною 
dt

dh
=0 і 

dt

dhm

0. У цьому випадку система буде самоорганізуюча. 

На основі визначених кількісних показників ми здійснили обрахування 

даних про інформативність посібників із загального курсу фізики (табл. 1.6). 

Порівнюючи кількість понять, відношень, які розкрито у посібнику за 

редакцією І. М. Кучерука та посібнику Г. Ф. Бушка, Є. Ф. Венгера, ми прийшли 

до висновку, що більш інформаційним є посібник Г. Ф. Бушка, Є. Ф. Венгера. 

В ньому більш детально розкрита зміст таких понять як теплове 

випромінювання, експериментальні методи фізики атомного ядра і 
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елементарних частинок тощо. Розкриття зв’язків між поняттями складає основу 

логічної структури посібників. За кількістю відношень більш послідовним у 

з’ясуванні зв’язків є посібник за редакцією І. М. Кучерука. Особливо добре ці 

зв’язки розкриті у розділі фізики атомного ядра, фізика елементарних частинок. 

Наявність замкнутих контурів у структурі навчального матеріалу показує 

логічну впорядкованість понять. Кількість таких контурів за посібником за 

редакцією І. М. Кучерука – 111, у той час за посібником Г. Ф. Бушка, 

Є. Ф. Венгера – 83. 

Ми пропонуємо доповнити зміст вказаних посібників (табл. 1.4), такими 

фундаментальними поняттями як: долина стійкості ядер, темна енергія, темна 

матерія, чорні діри, критерії класифікації елементарних частинок, об’єднання 

фундаментальних взаємодій, кваркова будова речовини, теорія асимптотичної 

свободи, новітнім змістом закону збереження числа баріонів, закону 

збереження числа лептонів, закону збереження дивності, прояв законів 

збереження у взаємодіях (зокрема, закону збереження електричного заряду, 

закону збереження ядерного (баріонного) заряду, закону збереження 

лептонного заряду, закону збереження дивності, закону збереження парності), 

симетрії елементарних частинок, теорія будови Всесвіту, склад Всесвіту, 

властивості Всесвіту, вакуум, антигравітація тощо. Доповнення змісту курсу 

загальної фізики наведеними вище поняттями практично забезпечить доступ до 

такої інформації кожному студенту і сприятиме формуванню в студентів 

уявлень наукової картини світу з урахуванням досягнень фізики кінця ХХ – 

початку ХІХ століття. Це сприятиме підвищенню науковості підготовки 

майбутніх учителів фізики. Крім цього, ми пропонуємо завершення кожної 

теми здійснювати з посиланнями на перспективні джерела надходження 

новітньої інформації, включаючи й Інтернет. 

В ході дослідження з розділу «Квантова фізика» з випускниками 

Кіровоградського, Кам’янець-Подільського, Уманського та Київського 

педагогічних університетів найбільш істотні недоліки в знаннях з фізики 

виявлені такі: 

1. Близько половини випускників не повною мірою виявили рівень 

державного стандарту розуміння понять явищ, закономірностей, суджень, які 

досліджені за останні 50-60 років, а тому не дали чітких означень основних 

понять і величин сучасної фізики, таких як речовина і поле, простір і час, 

швидкість, маса, кількість руху і сила, енергія, хвилі де Бойля, співвідношення  
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неозначеностей Гейзенберга, принцип відповідності, класифікація 

елементарних частинок, кваркова модель адронів, закони збереження у 

мікросвіті, загальна теорія відносності, поняття про квантові статистики тощо; 

не могла розкрити відповідних зв’язків між ними. У відповідях, що стосувались 

цих понять та явищ, як правило опускалося найістотніше: яку властивість 

матерії чи форму руху характеризує дана величина. У 40 відсотків опитаних 

випускників неточними були відповіді на запитання про те, що розуміється у 

науці фізики під електричним зарядом, що таке фотон, якими 

характеристиками описуються елементарні частинки, які частинки 

відповідають за фундаментальні взаємодії, що таке електрослабка взаємодія, 

які перспективи об’єднання теорій фундаментальних взаємодій. 

2. У 45 % студентів контрольних груп не виявлений справжній інтерес до 

якогось окремого розділу чи теми фізики, чи окремих дійсно оригінальних 

фізичних досліджень, наприклад, Всесвіту, чорних дірок, темної енергії та 

маси; не виявлено інтересу, який підтверджувався б конкретними знаннями з 

новітніх наукових фізичних досліджень наукових центрів України та за 

кордоном, не говорячи вже про історію таких досліджень. 

3. Частина студентів, які брали участь у констатуючому експерименті, не 

у повній мірі засвоїли зміст природних фізичних теорій, зокрема, класичної 

механіки, молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, теорії відносності, 

електродинаміки і основ квантової механіки. Студенти контрольних груп 

знають постулати СТВ, але не змогли пояснити передумови, що привели 

А.Ейнштейна до формування постулатів спеціальної теорії відносності і 

наступного її розвитку у загальній теорії відносності. У кращому випадку 

студенти записували в готовому вигляді формули перетворення координат 

Лоренца, правило додавання швидкостей та формулу залежності маси тіла від 

його швидкості; викликали труднощі з виведенням цих формул. Коли ж мова 

йшла про залежності величини відрізка та проміжку часу від швидкості, то 

з’ясувалося, що студенти зазнають труднощів у тому, який спостерігач цю 

залежність виявляє. Поверховими є уявлення у студентів про загальну теорію 

відносності: вони слабко формулюють питання, які розв’язує теорія, не змогли 

побудувати будь-якого мисленого досліду Ейнштейна, назвати результати та 

спостережувані ефекти загальної теорії відносності. Знаючи фізичний зміст 

рівняння Шредінгера половина студентів контрольних груп не змогла 

проаналізувати передумов, що вимагали встановлення рівняння Шредінгера – 

основного рівняння квантової механіки, зробити узагальнень, що призводять до 
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вказаного рівняння. Частина студентів записувала рівняння Шредінгера, слабко 

ілюструють застосування рівняння до руху електрона в одновимірній 

потенціальній ямі. Студенти часто не розрізняли принцип відносності з 

принципом невизначеності. 

4. До 40 % випускників педагогічних ЗВО не мають необхідних навичок і 

вмінь розв’язання фізичних задач з квантової фізики не тільки з збірників вищої 

школи, а й конкурсних задач та задач фізичних олімпіад для учнів середньої 

школи. 

5. Потребують кращого засвоєння питання методології та історії фізики. 

Для 60-и випадків із ста при викладі матеріалу з фізики студент не може 

пояснити явища з токи зору діалектико-матеріалістичного його розуміння, не 

визначає впливу на формування фізичних теорій техніки, виробництва. Це мало 

місце, зокрема, з’ясуванні сутності законів механіки Ньютона та оцінки того, 

що було в динаміці до них; такі ж результати виявлені при поясненні розвитку 

вчення про природу світла. Минуле в науці, таке як фізика Аристотеля, 

геоцентрична система Птолемея, гіпотетичний ефір тощо, уявляється таким, що 

приносило тільки шкоду науці. 

6. Істотні недоліки виявлено у відповідях студентів контрольних груп з 

методики навчання квантової фізики. На запитання про виклад даної теми в 

школі студенти здебільшого переказують тільки зміст теми, замість того, щоб 

з’ясувати її місце в програмі, обсяг та методику вивчення. У відповідях 

студентів не відображаються глибокі суттєві зв’язки між методикою фізики, 

педагогікою і психологією. Вони іноді були неспроможні проаналізувати 

окремі факти з педагогічної практики, обґрунтувати вибір того або іншого 

методу викладання теми. 

Таким чином, проведений нами аналіз навчальних програм, посібників, 

результатів педагогічного експерименту привів до висновку, що організація 

навчального процесу за традиційних підходів вичерпала свої можливості, бо 

змінились умови навчання студентів. Соціальне замовлення на знання зазнало 

змін в сторону їх практицизму, безпосереднього перетворення набутих знань у 

безпосередню продуктивну силу, а це в свою чергу вимагає необхідності 

якісного оновлення змісту і структури, насамперед програм, посібників, 

методичного та інформаційно-комунікаційного забезпечення з метою 

організації студентів на особисту зацікавленість у засвоєнні новітніх наукових 

знань. 
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1.6. Аналіз програм та змісту підручників розділу атомної і ядерної 

фізики старшої школи ХХ – на початку ХХІ століття (к.пед.н. 

Хомутенко М. В.) 

Структуру освіти в Україні регламентують Закон України «Про освіту» 

(2017) [84], Закон України «Про загальну середню освіту» (1999) [81], 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»)» (1993) [173], Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти (2011) [174]. 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, 

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [83]. 

Ми узагальнили основні тенденції розвитку та становлення фізики 

починаючи з ХХ ст., як навчального предмету і прийшли до висновку, що 

станом на 80–90-ті рр. ХХ ст. під виглядом гуманітаризації освіти стали 

інтенсивно вилучатися зі змісту шкільного курсу атомної і ядерної фізики ряд 

важливих, світоглядних понять. 

Зокрема, встановлено: 

- у 1915 р. комісія з реформи середньої школи визначила програму-

мінімум для гімназій, яка введена у дію у 1917 р. [197]. До 1917 р. фізика 

склалася як навчальний предмет масової середньої загальноосвітньої школи, до 

змісту якої були включені традиційні розділи класичної фізики: механіка, 

термодинаміка, електрика, електромагнітні коливання та хвилі, оптика. Новітні 

проблеми атомної і ядерної фізики другої половини ХІХ – початку ХХ століття 

у програмах, а відповідно і посібниках з фізики не знайшли відображення; 

- в роки економічної розрухи та громадянської війни 1917–1923 рр. 

узгодженої програми навчання фізики не існувало. Здебільшого 

використовували дореволюційні підручники, де питання атомної і ядерної 

фізики не вивчалися. Зміст курсу фізики майже не змінювався. В цей період 

були окреслені найбільш ефективні методи навчання фізики, розглянуто 

методологічні та методичні питання теорії й практики навчання фізики, 

окреслено визначну роль шкільного фізичного експерименту, означена фізична 
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мова у навчанні фізики в школі; 

- період 1923–1931 рр. характерний відходом від змісту систематичного 

курсу фізики і переходом роботи школи за комплексними програмами, коли 

весь навчальний матеріал з фізики було розподілено між комплексними темами 

традиційних розділів фізики, бригадно-лабораторна форма занять майже 

витиснула всі інші, дослідницький метод проголошено пануючим, майже 

відсутні теоретичні узагальнення, переважнали механістичні тенденції. 

Практицизм не дозволив розглянути організацію освітнього процесу в певному 

середовищі з його закономірностями розвитку. В цей період передові учителі 

Є. М. Горячкін, А. А. Торчинський, О. В. Пьоришкін, І. А. Челюскін, 

І. Ф. Якимов [47; 241; 242; 289] самостійно розробляли методику навчання 

фізики, розвивали її наукові основи, розробляли фізичний експеримент та 

форми організації занять, зокрема екскурсії, фронтальний метод проведення 

практичних робіт. На робітничих факультетах, де навчання відповідало 

вимогам того часу, працювали І. І. Соколов, М. С. Акулов, О. А. Покровський, 

П. С. Слесаревський [238; 239]; 

- кардинальні зміни сталися з прийняттям постанов Радянського уряду 

1931–1932 рр., коли до визначення стратегії розвитку шкільної фізичної освіти 

були залучені науковці, використано методичну спадщину дореволюційної і 

російської школи і перших років розвитку радянської школи.  

Насамперед, шкільна освіта розглядалася у історично сформованому 

навчальному середовищі, дослідженню якого були присвячені роботи 

І. А. Арямова [4], І. А. Баєва [11], П. П. Блонського [22], 

Л. С. Виготського [50], В. Ю. Лискової [131], А. С. Макаренка [135], 

В. І. Панова [168], Е. А. Ракітіної [131], В. В. Рубцова [205], 

В. І. Слободчикова [232], С. Т. Шацького [282], В. А. Ясвіна [294]. Навчальне 

середовище розглядалося як сукупність матеріальних чинників освітнього 

процесу і міжособистісних стосунків між суб’єктами навчання. Психологи [50; 

104; 230; 237; 294] навчальне середовище розглядали як взаємодію учасників 

процесу навчання. Спільна діяльність і спілкування визначалися рушійною 

силою розвитку дітей, засобом навчання і виховання. 

З урахуванням висновків педагогів [16; 104; 164; 166] та психологів [104; 

206; 230; 232] І. І. Соколовим, П. О. Знаменським, Д. Д. Галаніним, 

О. В. Пьоришкіним, Г. І. Фалєєвим, Є. М. Горячкіним, С. М. Жарковим, 

Д. І. Сахаровим, О. В. Сергеєвим, О. А. Покровським [13; 213; 224; 289] було 

складено систематичні навчальні програми для кожного класу, підготовлені 
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підручники, навчальні посібники для учнів, методичне забезпечення для 

учителів, створені фундаментальні роботи з методики навчання фізики, де 

знайшли відображення питання атомної і ядерної фізики. Навчальну програму 

для середньої школи підготував І. І. Соколов [239], яка функціонувала 

практично до 1956 року з постійним корегуванням змісту атомної і ядерної 

фізики автором. 

Наступні 10 років визначальним у формуванні та удосконаленні програм з 

фізики був О. В. Пьоришкін [198]. У розділі атомної і ядерної фізики особливих 

змін у порівнянні з попередніми програмами не було. 

У навчальній програмі з фізики (1954) [193] вперше було введено нову 

форму організації освітнього процесу – фізичний практикум у 8–10 класах, де 

передбачалося виконання двох робіт з атомної і ядерної фізики, які 

виконуються учнями і нині. 

У програмі 1958 року [194] передбачено вивчення тем: дисперсія і 

випромінювання; дія світла; будова атома; явища, виявлення складної будови 

атома; радіоактивність; будова атома, ядро і електронні оболонки; будова 

атомного ядра; поділ ядер урану; використання атомної енергії в мирних цілях. 

Впродовж 1959–1961 рр. в програмі з фізики восьмирічної і середньої 

школи [191] отримала завершення концентрична система формування 

навчального матеріалу. Розділи атомна і ядерна фізика вивчалися на другому 

концентрі у випускному класі, науковість відповідала рівню підручника 

І. І. Соколова, що забезпечувало, на нашу думку, поліпшення розуміння 

наукової картини світу та розширювало світогляд учнів. 

Навчання квантової теорії, атомної, ядерної фізики та елементарних 

частинок грунтується на відмінних від класичної моделі фізики універсальних 

постійних, що входять в рівняння, які описують фундаментальні закони 

природи і властивості матерії [189]. 

В методиці навчання наголошується, що класична механіка претендує на 

універсальність, бо її єдиний закон руху використовується, починаючи від 

макромасштабів і закінчуючи рухом атомів. 

Сутність граничної величини швидкості світла полягає у тому, що вона 

обмежує ту область простору, яка може впливати на точку знаходження 

спостерігача [172, с. 280]. Швидкість світла є еталоном для порівняння 

швидкостей руху різних об’єктів. Постійна Планка встановлює природну 

шкалу мас об’єктів. Атом не є мікроаналогом сонячної системи. А. Ейнштейн 

також приділяв увагу моделювання явищ у мікросвіті [172]. 
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Провідні методисти підкреслюють, що стосуються універсальних 

постійних квантової механіки фізичних масштабів, що порушують 

однорідність Всесвіту, приводять до нової концепції об’єктивності. Жоден 

спостерігач не може передати сигнал зі швидкістю більшою швидкості світла. 

Одночасність можна визначити лише відносно певної системи відліку. 

Це не означає, що фізика суб’єктивна і залежить від наших переконань чи 

переваг. Вона дає можливість бути частиною того фізичного світу, який ми 

описуємо. Фізика передбачає, що спостерігач знаходиться всередині світу, який 

спостерігає. Діалог з природою успішний, коли він ведеться всередині 

природи [172, с. 280]. 

За програмою 1961 року з фізики [191] до атомної і ядерної фізикою 

віднесено розділи «Дія світла» та «Будова атома», на які відводилося відповідно 

5 та 8 годин. До розділу «Дія світла» входили наступні теми: «Фотоелектричний 

ефект. Робота Столетова по фотоелектричному ефекту. Поняття про фотони. 

Фотоелементи та їх застосування (звукове кіно і фотореле). Хімічна дія світла 

та її використання в фотографії. Люмінесценція та її застосування в 

світлотехніці». До розділу «Будова атома» входили теми: явища, що 

підтверджують складну будову атома. Способи спостереження частинок. 

Будова атома: електронна оболонка і ядро. Випромінювання і поглинання 

енергії атомом. Будова ядра атома: протони й нейтрони. Поділ ядер урану. 

Ланцюгова реакція. Виділення енергії при ядерному розпаді. Використання 

атомної енергії в мирних цілях. 

Що забезпує принцип науковості, так як учні оволодівали знаннями 

сучасної, на той момент науки, та методами наукового дослідження. 

В 1962–1963 навчальному році середня школа переведена на 11-річне 

навчання. Програма фізики для 11 класу містила в собі питання які вивчалися 

раніше в 10 класі, а новими розділами були: електричні властивості 

напівпровідників, міжнародна система одиниць (СІ), фізика і технічний 

прогрес. Курс фізики 11 класу мав важливе наукове значення. В процесі 

вивчення оптики і будови атома значно розширювалися поняття матерії і форм 

її існування. При цьому вчитель мав можливість використовувати даний 

матеріал для формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів [170, 

с. 41-52]. 

У розділі «Дія світла» розглядалися квантові властивості світла. Вивчення 

їх було важливим як з практичної, так і з освітньої точок зору, бо давало 

можливість ознайомити учнів з основами сучасного вчення про природу світла. 
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Питання про фотоелектричні ефекти і його застосування досить докладно 

викладено в підручнику А. В. Пьоришкіна [198] (Курс фізики, ч. III). Легко 

підібрати до нього й додатковий матеріал. 

Вивчення люмінесценції доповнено розглядом методу люмінесцентного 

аналізу, що має широкі застосування. За допомогою люмінесцентного аналізу 

легко виявити наявність певних речовин в досліджуваній суміші. Це 

досягається підбором таких хімічний реагентів, які при введенні їх в 

розглянутий розчин зумовлюють появу фотолюмінесценції розчину, якщо її до 

цього не було, або зникнення світіння, або зміна його кольору. Такі реагенти 

називаються «флуоресцентними індикаторами». Новим є звязок навчання з 

життям, що нині названо формуванням компетентності. 

Зокрема, введено до програми [171] поняття капілярний люмінесцентний 

аналіз, який полягає в тому, що коли смужку фільтрувального паперу занурити 

одним кінцем в розчин з суміші речовин, то через деякий час розчин почне 

підніматися, фарбуючи смужку кольоровими зонами. Потім ці зони 

досліджують в ультрафіолетовому світлі, збуджуючи їх люмінесценцію. Цей 

метод з успіхом застосовується, наприклад, для визначення якості вугілля 

навіть в умовах розвідувальних робіт. Чутливість його достатньо висока. Він 

дає можливість виявити домішки в кількості 10-6 – 10-8 г/см3, що знаходяться в 

розчині. 

Передбачено вивчення застосування люмінесцентного методу 

дефектоскопії у машинобудівній промисловості, що дозволяє легко виявляти 

тріщини на поверхні металевих і пластмасових виробів. В цьому випадку 

контрольовану деталь обробляють розчином спеціальної фарби, яка при 

опроміненні ультрафіолетовим світлом починає світитись. На фотографії 

поверхні такої деталі добре видно всі мікро тріщини. В окремих випадках 

виявляється можливим визначити навіть їх глибину. 

Грунтовні знання програма з фізики передбачала з люмінесцентного 

аналізу органічних речовин, що застосовується для контролю якості продуктів 

харчування, для визначення якості насіння. Зародки насіння вівса, ячменю, 

пшениці і других культур під дією ультрафіолетових променів світяться по-

різному в залежності від їх життєздатності. 

Широко використовується люмінесцентний аналіз для дослідження руд і 

мінералів. 

У програму [171] включені поняття про люмінесцентний аналіз в 

електричних лампах холодного свічення. Підкреслена велика роль радянських 
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фізиків на чолі з С. І. Вавіловим в розробці методів практичного використання 

люмінесценції. При вивченні хімічної дії світла програма більш чітко, ніж це 

зроблено в підручнику [198], передбачає пояснення квантового характеру 

явища. Це легко пояснити на прикладі спостереження вицвітання фарб. 

З життя відомо, що вицвітання кольорового паперу або тканини 

відбувається поступово. Про що це говорить? Якщо уявити собі, що енергія 

світла надходить на освітлювану поверхню «безперервним» потоком, то в 

певний момент, коли її накопичиться достатня кількість, всі молекули фарби 

розпадуться разом. Отже, процес вицвітання відбудеться раптово. Однак це не 

відповідає дійсності. Щоб пояснити, чому вицвітання відбувається поступово, 

слід припустити, що енергія світла поступає і поглинається окремими порціями 

– квантами. В такому випадку кожна молекула розпадається лише тоді, коли до 

неї потрапляє квант світла, енергія якого достатня для її розщеплення, або коли 

вона накопичить енергію декількох квантів. 

Завершення вивчення оптики передбачає проведення заключної бесіди, 

мета якої – узагальнити знання учнів про властивості випромінювання на 

прикладі світла. У зв’язку з цим необхідно підкреслити матеріальність світла, 

постійний взаємозв’язок двох форм існування матерії – випромінювання і 

речовини. 

Світло (електромагнітне випромінювання) так само, як і речовина, є видом 

матерії. Весь матеріальний світ, вся матерія існує в двох основних видах – у 

вигляді речовини і поля, характерні особливості якого найбільш чітко 

проявляються в оптичних явищах. 

Речовина і світло знаходяться в постійному і тісному взаємозв’язку. Так, 

світло завжди випромінюється речовиною, що світиться з тих чи інших причин, 

речовиною ж воно і поглинається. 

Зіставляючи хвильові та квантові властивості світла, слід підкреслити, що 

їх єдність свідчить про складну природу світла, про те, що світло можна 

вважати ні потоком частинок, ні хвилями. С. І. Вавілов з цього приводу писав, 

що світло є якимось діалектично єдиним в протилежностях. 

У 1962–1963 навчальному році учні 11 класу вперше розпочали вивчати 

тему «Будова атома». У 8 класі учні проходили курс фізики ще за старою 

програмою і не знайомилися з цією темою. Однак учитель повинен врахувати, 

що учні 11 класу вже мають деяку підготовку з окремих питань теми, вивченим 

раніше на уроках фізики і хімії. Зокрема, для підтвердження складної будови 
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атома можна послатися на наступні питання, вивчені учнями в попередніх 

темах. 

1. Катодні промені та їх природа. Досліди з катодними променями 

(передача заряду на електроскоп через циліндр Фарадея, відхилення променів 

в електричному та магнітному полях). 

2. Термоелектронна емісія – випускання електронів розігрітими до високої 

температури тілами. 

3. Рентгенівські промені. 

4. Фотоелектричний ефект. 

До 1967 р. шкільна програма з фізики в основному залишалася 

класичною [197]. У ній не знаходили відображення дві важливі сучасні фізичні 

теорії – теорія відносності і квантова механіка, а відповідно питання атомної, 

ядерної фізики та елементарних частинок розкривалися на рівні початку 50-х 

років минулого століття. 

У цей період вчені дослідники Ю. К. Бабанський [10], І. І. Безпалько [16], 

М. О. Данілов [66], А. Н. Леонтьев [118], І. Я. Лернер [119], 

М. М. Скаткін [229], М. Д. Ярмаченка [165], сучасними ж є 

С. У. Гончаренко [59], В. В. Давидов [64], І. П. Підласий [167] розробили 

дидактичні основи навчального середовища. 

Реформа фізичної освіти (1967–1972) вирішувала проблему зближення 

шкільного курсу з ідеями і методами сучасної фізики в рамках дидактичного 

принципу науковості [289]. Характерною особливістю нової програми [197] 

було підвищення наукового рівня курсу фізики, що досягалося послідовним 

використанням ідей, методів і засобів новітньої на той час фізики. Розвиток 

методики навчання атомної і ядерної фізики забезпечували вчені-методисти 

О. І. Бугайов [31; 32], Б. Б. Буховцев [50], С. У. Гончаренко [52], 

С. Е. Каменецький [251], О. Ф. Кабардин [91], Є. В. Коршак [98], 

І. К. Кікоїн [94], Г. Я. Мякишев [148], В. П. Орєхов [160], 

О. В. Пьоришкін [166], О. В. Сергеєв [225]. 

Значний вплив на формування нової програми з фізики для середньої 

школи здійснив академік І. К. Кікоїн. Він був співавтором програми з 

шкільного курсу фізики, першим редактором молодіжного фізико-

математичного журналу «Квант», який одержав світове визнання [94]. 

У період з 1967 р. в методиці навчання фізики продовжують 

накопичуватися проблеми, які особливо гостро постали наприкінці 80-х років 

ХХ ст. Це проблема суперечності реальної якості знань учнів та змісту шкільної 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 115 ~ 

 

фізичної освіти. На порядку денному постало питання створення нового 

навчального середовища, яке грунтувалося на комп’ютерній підтримці 

навчання фізики, розробки нового покоління підручників, які відповідали б 

новим вимогам суспільства. 

У програмі з фізики для середньої 11-річної школи не передбачено 

вивчення явища радіоактивності, так як учні вже вивчали його на уроках хімії. 

Тому вчитель фізики тільки відновлює в пам’яті те, що вони вивчали раніше, 

звертаючи їхню увагу на такі питання: 1) радіоактивність полягає в 

мимовільному випромінюванні різними речовинами невидимих променів; 

2) інтенсивність радіоактивного випромінювання залежить від кількості атомів 

радіоактивного елемента в з’єднанні, тому це явище є властивістю атомів 

радіоактивних елементів, незалежно від того, чи існує даний елемент як проста 

речовина, або входить до складу хімічної сполуки; 3) радіоактивність є 

мимовільним процесом, швидкість якого не залежить від тиску, температури та 

інших зовнішніх умов; 4) в процесі радіоактивності відбувається послідовне і 

вільний перетворення одних елементів в інші. 

У пояснювальній записці до програми рекомендується вчителю фізики 

зупинитися на властивостях радіоактивних променів і дати їх характеристику, 

звернути увагу на особливості. Важливо підкреслити, що не завжди 

радіоактивний елемент випромінює всі три види променів одночасно. 

Відкриття радіоактивності і дослідження властивостей альфа, бета- і гама-

променів спростувало думку про те, що нібито атом є найдрібнішою частинкою 

речовини і, що він складається з ще більш дрібних частинок. 

Крім цього, вчителю фізики рекомендується враховувати, що в курсі хімії 

учні вже ознайомилися зі складною будовою атома, з тим, що існує зв’язок між 

зарядом атома і порядковим номером хімічного елемента в таблиці Менделєєва. 

Зміст теми «Будова атома» лишилась не зміним в порівнянні з тим, як 

раніше вивчали цей матеріал в 10 класі. Додатковий матеріал в перехідній 

програмі стосується в основному деяких питань ядерної енергетики (ядерні 

сили,атомна електростанція). Крім того, посилені вимоги до виконання учнями 

завдань, поданих у підручнику. 

Після переходу середньої школи на 10-річне навчання (1965) програма 

автоматично зберегла зміст 11-о класу у 10-у класі аж до 1974 р. 

В новій програмі [181], яка вступила в дію в 1974 – 1975 н.р. назва розділу 

«Дія світла» змінилася на назву «Квантові властивості світла», де знаходить 

відображення тема «Поняття про телебачення». Кількість годин на вивчення 
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розділу збільшується до 6 годин. Розділ «Будова атома» також змінює назву на 

назву «Будова атома. Атомна енергетика» та кількість годин – 10 годин. 

Структура розділу зазнала змін, з’явилися нові, а саме: дослід Резерфорда 

підтверджуючий наявність ядра в атома;випромінювання та поглинання енергії 

атомом; ізотопи; поняття про організацію та дію прискорювачів (лінійні, 

циклічні); штучна радіоактивність; взаємозв’язок маси та енергії; ділення ядер 

урану; поняття про термоядерні реакції; поняття про елементарні частинки та 

їх властивості. Також були уточнені існуючі теми: тема «Способи 

спостереження частинок» стала звучати як «Способи спостереження та 

реєстрації частинок методом сцинтиляцій, за допомогою камери Вільсона, 

циркулятора іонізуючих частинок і товстошарових фотоемульсій». 

Слідом за програмою 1975 року введена нова програма фізики для 

середньої школи [182], характерним для якої було чітке розмежування тем в 

розділах, з’являється розділ «Оптика» та «Фізика атома і атомного ядра». 

Розділ «Квантові властивості світла» змінює назву на «Світлові кванти. Дії 

світла», на котрий відводиться 12 годин. У його зміст входить: 

фотоелектричний ефект; закони фотоефекту; рівняння Ейнштейна; світлові 

кванти (фотони); стала Планка; імпульс і маса фотона; фотоелементи і їх 

застосування; запис та відтворення звуку оптичним методом; тиск світла; 

відкриття П. М. Лебедєва; хімічна дія світла, її використання в фотографії. 

Розділ «Фізика атома і атомного ядра», котрий з’явився замість розділу 

«Будова атома. Атомна енергетика», мав чотири підрозділи: фізика атома 

(3 години); атомне ядро (8 годин); ядерна енергія, її одержання і використання 

(6 годин) та елементарні частинки (2 години). 

В підрозділі «Фізика атома» розглядаються: рівні енергії атома водню, 

квантові постулати Бора, походження лінійчатого спектра. 

Підрозділ «Атомне ядро» доповнюється темами: властивості протона і 

нейтрона; енергія зв’язку атомних ядер; природна радіоактивність; альфа-, 

бета- і гама-випромінювання; період напіврозпаду радіоактивної речовини; 

енергетичний вихід ядерних реакцій, а тема «Експериментальні методи 

реєстрації заряджених частинок» доповнилася поняттями «бульбашкова 

камера» та «лічильник Гейгера». 

Підрозділ «Ядерна енергія, її одержання і використання»: коефіцієнт 

розмноження нейтронів; критична маса; ядерний вибух; ядерний реактор; 

атомна електрична станція; успіхи і перспективи розвитку ядерної енергетики 

в СРСР; одержання радіоактивних ізотопів та їх використання як мічені атоми 
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і джерела випромінювання в промисловості, сільському господарстві, науці і 

медицині; поняття про дозу випромінювання і біологічний захист. 

Підрозділ «Елементарні частинки» із попередньої програми переніс лише 

тему «Відкриття нейтрона», а всі інші теми були новими, а саме: відкриття 

позитрона; античастинки на прикладі позитрона; радіоактивність нейтрона; 

перетворення пари: електрон і позитрон в гама-випромінювання і обернене 

перетворення. 

У наступній програмі з фізики для 9-10 класів середньої загальноосвітньої 

школи 1977 року [183] підрозділ «Світлові кванти. Дії світла» залишився без 

змін. В підрозділі «Фізика атома» замість теми «Рівні енергії атома водню» 

знайшли відображення «Будова атома» та «Планетарна модель атома». В 

підрозділі «Атомне ядро» нових тем не з’явилося, лише відбулась взаємна 

перестановка тем. Підрозділи «Ядерна енергія, її одержання і використання» та 

«Елементарні частинки» також ніяких змін не зазнали. 

В програмі 1980 року на вивчення розділу «Атомне ядро» [184] кількість 

годин збільшується на одну годину, в іншому програма лишилась без змін. 

Восьмидесятим рокам ХХ століття під гаслами гуманізації стала 

властивою критика курсу фізики та навчальної програми в частині їх 

перевантаження і високої науковості. Такий підхід сприяв прискореному 

збільшенню розриву змісту шкільних підручників фізики та досягнень науки 

фізики, гальмуванню розвитку методики навчання новітніх явищ фізики. 

1981 р. з’являється програма [189], яка внесла зміни як у структуру 

розділів, так і у їх зміст. Розділ «Фізика атома і атомного ядра» змінює назву на 

«Квантова фізика». До нього з розділу оптики переміщується підрозділ 

«Світлові кванти. Дія світла». З підрозділу вилучили такі теми, як: закони 

фотоефекту; рівняння Ейнштейна; світлові кванти; стала Планка; фотон, 

імпульс і маса фотона; фотоелементи і їх застосування; запис та відтворення 

звуку оптичним методом, а на заміну прийшли «Теорія фотоефекту. Фотон. 

Застосування фотоефекту в техніці. Розвиток поглядів на природу світла». 

Вилучення тем із розділу сеперечить принципу науковості. 

Порівняно з попередньою програмою підрозділи «Фізика атома», «Атомне 

ядро», «Ядерна енергія, її одержання і використання» та «Елементарні 

частинки» в новій програмі були об’єднанні в одну «Атом і атомне ядро». 

Даний розділ доповнився такими темами: «Закон радіоактивного розпаду. 

Термоядерна реакція. Відкриття позитрона. Античастинки (на прикладі 

позитрона). Перетворення пари: «електрон-позитрон» в гама-випромінювання 
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і обернене перетворення» та фронтальною лабораторною роботою «Вивчення 

треків заряджених частинок за готовими фотографіями». 

В 1982 році опубліковано програму з фізики та астрономії 6–

11 класів [186], яка мала таку ж структуру розділів, як і програма 1981 р. 

Відмінність полягала тому, що з розділу «Атом і атомне ядро» вилучені теми: 

«Відкриття позитрона. Античастинки (на прикладі позитрона). Відкриття 

нейтріно. Перетворення пари: «електрон-позитрон» в гама-випромінювання і 

обернене перетворення». 

У програмі 1990 р. в підрозділі «Світлові кванти» додаються нові теми: 

«Кванти світла. Вакуумний та напівпровідниковий фотоелемент. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм», а теми «Тиск світла. Досліди Лебедєва. 

Хімічна дія світла та її використання. Розвиток поглядів на природу світла» 

були вилучені та зменшено кількість годин на вивчення з 12 до 10. 

Для підрозділу «Атом і атомне ядро» також характерне зменшення годин – 

з 20 до 19 годин. Теми «Дослід Резерфорда. Випромінювання та поглинання 

світла атомом. Неперервний спектр. Спектри випромінювання та поглинання. 

Спектральний аналіз і його застосування. Лазер. Роль радянських вчених у 

створенні квантових генераторів» були додані до розділу. 

У 1992 році була прийнята програма шкільного курсу фізики, де навчальне 

середовище грунтувалося на ідеї гуманізації та демократизації, диференціації 

освітнього процесу, розвиток особистості та творчих здібностей, завдяки 

переходу від знанєвої до діяльнісної парадигми. 

Перша національна українська концепція 12-річної фізичної та астрономічної 

освіти [32] була розроблена під керівництвом О. І. Бугайова (2001), в якій 

враховувались тенденції розвитку вітчизняних та зарубіжних шкіл, які 

направлялись на формування громадянина незалежної держави та соціокультурне 

становлення молоді. Відповідно була розроблена нова програма 2001 року. У 

розділі атомної і ядерної фізики уточнено поняття про будову атомного ядра, 

елементарні частинки та змінено послідовність вивчення понять. 

Процес накопичення фізичного знання в програмах, що відповідав 

принципам науковості і потребам розвитку суспільства в умовах науково-

технічного прогресу, як показує проведений вище аналіз з 1981 р. змінюється 

на значну гуманітарізацію шкільного курсу фізики, адже з програм 

вилучаються теми, що незабезпечує, на нашу думку, формування сучасного 

наукового світогляду, пізнавального інтересу до пізнання явищ природи та 

суперечить принципу науковості.  
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Вирішується ця проблема з запровадження профільної програми з фізики для 

старшої школи. Так, у 2008 році затверджено програму «Фізика та 

астрономія» [88] з профільного навчання для закладів загальної середньої освіти. 

Чергову програму для ЗЗСО з фізики прийняли в 2010 році [180], де уже 

не передбачалася 12-річна освіта. 

Постановою Кабінету Міністрів України 23 листопада 2011 р. затверджено 

Державний стандарт повної і базової середньої загальноосвітної школи 

(2011) [174]. Він ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і 

відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної 

середньої освіти (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Педагогічні підходи, задекларовані у Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти 
Підхід Характеристика 

Особистісно зорієнтований 

підхід 

Розвиток академічних, соціокультурних, соціально-

психологічних та інших здібностей учнів. 

Компетентнісний підхід Формування ключових і предметних компетентностей. 

Діяльнісний підхід Спрямований на розвиток умінь і навичок учня, 

застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук 

шляхів інтеграції до соціокультурного та природного 

середовища. 
 

Взаємопоєднання особистісно зорієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів з формуванням інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів розкриває широкі перспективи щодо організації та 

забезпечення навчання фізики у старшій школі у новому освітньому форматі. 

Фізичний компонент повинен забезпечити усвідомлення учнями основ 

фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового 

світогляду і стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і 

процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, 

удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності, 

формування ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики 

в житті людини і суспільному розвитку [174].  

Із прийняттям Закону України «Про освіту» (2017) [84] запроваджується 

парадигма переходу на 12-річну освіту. Відповідно розробляються основні 

вимоги до нової програми з фізики та астрономії для учнів 10-12 класів [177] 

згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [174]. 

В даній програмі [180] виділено елементи змісту розділу атомної, ядерної 
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фізики та фізики елементарних частинок, які складають шість груп. 

До першої групи відносяться фізичні явища, ефекти, фундаментальні та 

класичні досліди (фотоефект, спектральне випромінювання, квантові явища, 

будова та характеристики атома, ядра, елементарні частинки). 

Другу групу складають фундаментальні взаємодії, фізичні сталі 

(гравітаційна, електромагнітна, слабка (електрослабка), сильна (стандартна 

модель) взаємодії, швидкість світла та ін. 

Судження, закони, гіпотези, теорії для суб’єктів навчання (принцип 

відносності, принципи квантової фізики) складають третю групу змісту розділу 

атомної і ядерної фізики. 

Моделі – побудова мислительної картини розвитку явища чи фізичної 

системи на основі фактів, що взяті зі спостережень, узагальнень (матеріальна 

точка, елементарна частинка, атом, хвиля, поле, промінь та ін.) віднесено до 

четвертої групи. 

Важливе місце у змісті фізики атома та ядра займають аналітичні методи 

дослідження в освітньому процесі (вимірювання фізичних величин, 

розшифровування треків). 

Шосту групу складають поняття застосування фізичних знань у науці, 

технологіях, побуті (військова техніка, атомні електростанції, медицина, 

сільське господарство тощо). Таким чином, актуальними є завдання: 

а) засвоєння теоретичних досягнень сучасної методичної думки і передової 

практики; б) пошуки нових шляхів, удосконалювання змісту курсу та методів 

навчання, більшою мірою відповідних завданням, поставленим перед школою 

сучасністю. 

У старшій школі вивчаються фізичні властивості речовини та поля, 

квантів, елементарних частинок, корпускулярно-хвильового дуалізму. 

Організація освітнього процесу спрямовується на забезпечення розуміння 

основ фізичних теорій класичної механіки, електродинаміки, молекулярної 

фізики, термодинаміки, атомної і ядерної фізики властивостей речовини і поля. 

Необхідно уміти застосовувати наукові методи пізнання, для аналізу моделей і 

законів фізики, для пояснення їх властивостей. Фізичні знання про речовину і 

поле є визначальними у різних сферах життєдіяльності людини, приймати 

екологічно виважені рішення, виявляти ставлення та оцінювати прояв 

фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного знання; вплив 

електромагнітного поля на навколишнє природне середовище і організм 

людини; раціональність використання природних ресурсів та енергії. 
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Ми проаналізували 1090 авторефератів дисертацій з педагогічних 

досліджень останніх років і виявили, що лише 17 з них стосуються методики 

навчання фізики у загальноосвітньому навчальному закладі: 12 присвячені 

методиці навчання старшокласників, 6 – процесові навчання фізики в основній 

школі (табл. 1.1). 

Узагальнення результатів наукових досліджень ХХ століття (табл. 1.2) 

свідчить про дійсно потужний прорив науки фізики у досягненні результатів 

досліджень новітніх проблем, у поясненні і застосуванні явищ природи, 

використанні для полегшення фізичної праці людей. Цій проблемі присвячені 

дослідження А. А. Дробіна [70], Д. С. Лазаренка [112], О. М. Лунгол [130], 

М. І. Садового [216], О. М. Трифонової [256]. Аналіз їх праць із співставлення 

результатів наукових досягнень з фізики ХХ ст. та запровадження їх у 

шкільний курс фізики привів до висновку, що відбувається все більший відрив 

і відставання одного від другого, виникає суперечність між ними. 

Цьому є вагома причина. Ще тривалий час світова інженерія буде 

використовувати закони класичної фізики і відповідний освітній простір, а 

тому основою шкільного курсу фізики буде залишатися класична фізика. 

Будівництво підприємств, машинобудування, космічні апарати, енергетика 

грунтуються на класичних законах фізики. Проте новітні відкриття все більше 

звужують визначену суперечність. На нашу думку, причиною визначеної 

суперечності є недостатня увага аналізу наукового та навчального середовища 

сучасної школи з її багатогранністю і поліфункціональністю.  

В період розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [77; 95] 

учні старшої школи повинні: 

 вміти застосовувати комп’ютерне моделювання для описання об’єктів 

і явищ у різних предметно орієнтованих програмних середовищах; 

 володіти комп’ютерно орієнтованими засобами планування; 

 прогнозувати результати навчально-пізнавальної і практично 

зорієнтованої діяльності; 

 використовувати різні комп’ютерні програми; 

 оцінювати ефективність застосування різних засобів моделювання до 

реальних об’єктів і процесів; 

 оцінювати можливості використання певного засобу (сервісу, послуг). 

Вирішення проблеми адаптації змісту науки фізики шкільному курсу 

фізики в умовах структурного розвитку ІКТ і ХТ бачимо у побудові хмаро 

орієнтованого освітнього середовища (ХООС) та його запровадження в 
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освітній процес ЗЗСО, а отже і наповнення ХООС відповідним навчальним 

матеріалом, що дасть змогу внести кардинальні зміни до методики навчання 

фізики. 

Головним завданням є окреслити хмаро орієнтоване освітнє середовище з 

атомної і ядерної фізики та визначити наукові знання, якими будемо 

наповнювати ХООС (рис. 2.2; табл. 2.1). В цілому ХООС буде 

використовуватись для формування компетентності випускника закладу 

загальної середньої освіти з розділу, що досліджується. Компетентність 

суб’єкту навчання включає: 

1. Вимоги до формування ключових та предметних компетеностей з 

квантової теорії, ядерної, атомної фізики та елементарних частинок. 

2. Об’єкти навчання (явища, поняття, закони, теорії, гіпотези, принципи, 

судження), які кількісно характеризуються і обгрунтовуються з урахуванням 

закономірностей розвитку кожної вікової групи учнів. 

3. Об’єкти навчання є доступними для розуміння та усвідомлення учнями 

відповідно до визначеного рівня профілізації. 

Рівень оволодіння визначених навчальними програмами та змістом 

підручників забезпечується формуванням у суб’єктів навчання конкретного 

змісту ключових та предметних компетентностей, насамперед, через 

використання хмаро орієнтованого освітнього середовища з фізики і, зокрема 

атомної і ядерної фізики. Когнітивна компонента такого середовища 

формується через створення структури та змісту, який закладено у навчальних 

програмах й підручниках визначених розділів. 

Нами проведений аналіз підручників з фізики з початку ХХ і до перших 

років ХХІ ст. та встановлено, що для чотирикласних училищ у 1918 р. було 

надруковане 5-е видання підручника П. Баранова, де є перша згадка у 

вітчизняних підручниках про електрон, ядро та атом [13]. 

У 1921 році було видано підручник О. В. Цингера. В ньому вперше 

розкриваються властивості електрона при поясненні природи катодних 

променів у газорозрядній трубці та вводиться поняття радіоактивність [279]. 

У підручнику «Початкова фізика. Перша ступінь» понять атомної і ядерної 

фізики не вводяться [278]. 

Систематичний курс фізики для 9 та 10 класів був написаний у 1934 році 

І. І. Соколовим і перевидавався 14 разів, до 1953 р. До його змісту вперше в 

історії шкільного підручника Росії було включено розділ «Будова атома». У ній 

містилися теми: виявлення складної будови атома; спінтарископ, камера 
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Вільсона; ядерна будова атома; будова лінійних спектрів; електронна оболонка 

атома водню; електронна оболонка атомів будь-яких елементів; енергетичні 

рівні атома; радіоактивність; склад радіоактивного випромінювання; 

властивості альфа-променів; властивості бета-променів; властивості гама-

променів; період напіврозпаду радіоактивних елементів; перетворення 

радіоактивних елементів; будова атомного ядра; штучна радіоактивність; 

застосування штучно-радіоактивних речовин; енергія атомного ядра; 

звільнення атомної енергії [239]. 

Крім цього було підготовлено підручник Г. І. Фалєєвим і 

О. В. Пьоришкіним, зміст якого практично не відрізнявся від змісту підручника 

І. І. Соколова [260]. 

В цей період з питань навчання фізики видавалися журнали: «Природа», 

«Фізика», «Питання фізики», «Фізик-любитель» та ін. [165, с. 257]. Головним 

методичним орієнтиром для учителів фізики був журнал «Математика та 

фізика у середній школі». 

У журналі «Математика та фізика у середній школі» № 1 (1934) 

надруковано статті Ю. Кушніра «Фотоелектричний ефект і його застосування», 

З. Гінзбурга «Основні ідеї телебачення», Т. Щербакова «Стан викладання 

фізики в середній школі у 1932/33 навчальному році», М. Плешкова 

«Визначення частоти змінного струму методом звукового резонансу», 

Г. Фалеєва «Демонстрація стоячих хвиль», О. Бєлогородського «Деякі вказівки 

при роботі з універсальним мостиком Кольрауша». 

У журналі № 2 1935 р. поміщено статті: І. Турбовича «Елементарні 

частинки», В. Пульвера «Космічні промені», Е. Островського «Ультразвуки і їх 

застосування», Г. Гурева «Кінцевий чи ні простір всесвіту?», Г. Фалеєва 

«Перші заняття з фізики (V клас)», С. Іванова «Як давати класифікацію і 

характеристику руху у VI класі», Г. Фалеєва «Проробка законів Ньютона у 

VI класі», А. Лебедєва «Молекулярна фізика газів», А. Лебедєва «Молекулярна 

фізика рідин», Е. Островського «Постійні магніти, матеріали для них і способи 

їх намагнічування», І. Пташинського «Ознайомлення з природою електричного 

струму на заняттях з фізики», А. Велецького «Замітки про стабільний 

підручник фізики для V класу». 

У статтях з атомної та ядерної фізики [211] розглядаються фундаментальні 

поняття: постулати Бора, хвилі де Бройля, хвильова теорія Шредінгера, 

дифракція електронів та протонів, подаються відкриття 1931–1932 років 

нейтрона та позитрона, Босліди Боте і Беккера, Чадвіка (1930), гіпотеза Жоліо 
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про перетворення кванта гама-випромінювання у пару електрон і позитрон, 

гіпотеза виникнення позитрона Дірака, подаються характеристики 8-и відомих 

на той час елементарних частинок: електрон, протон, нейтрон, позитрон, квант 

(фотон), дейтон (стійке сполучення протона і нейтрона), альфа-частинка, 

нейтрон, ядерні реакції, розпад ядра, космічні промені. 

У журналі № 3 за 1935 р. міститься лише одна невелика стаття 

В. М. Солева «Діапозитивні фільми в допомогу викладачу фізики», де є 

повідомлення про випуск фабрикою «Союзтехфільмів» продукції для 

навчальних цілей. 

Стаття з фізики доцента В. Грановського «Рух атомів і межа точності 

фізичного експерименту» була надрукована у журналі «Математика та фізика 

у середній школі» № 4 за 1935 р. [60]. 

Проведені викладки свідчать про те що методика навчання атомної і 

ядерної фізики знайшла своє запровадження в періодичних виданях. 

У наступних журналах аж до початку війни 1941 року систематично 

друкувалися статті фахівців, де висвітлювалися новітні досягнення з фізики. 

Відповідно методика навчання фізики у частині атомної і ядерної фізики 

своєчасно поновлювалася і відповідала новітнім досягненням науки фізики. 

Вчителі фізики, науково-педагогічні працівники, учні мали можливість 

знайомитись з новітніми відкриттями у галузі фізики. 

Крім цього було видано ряд посібників з квантової фізики та теорії 

відносності. Першим посібником з квантової механіки був переклад з німецької 

І. Е. Ададурова «Квантова хімія» (1931) А. Гааса, «Початки квантової 

механіки» (1932) В. О. Фока та ін. [326]. 

І. І. Соколов у 1950 р. [238] до змісту розділу «Будова атома» додав теми: 

поділ ядра урану; ланцюгова реакція при поділі урану; причини, гальмуючі 

ланцюговій реакції; одержання нових елементів; ядерний вибух; урановий 

котел; практичне використання атомної енергії; природні запаси елементів, 

здатних до ділення. 

Крім цього у всіх виданнях у розділі «Природа світла» курсу фізики для 

10 класу вивчалися теми: залежність випромінювання від температури; зміна 

випромінювання з температурою; поняття про світловий квант. 

Із 1956 до 1972 року стабільним підручником з фізики було затверджено 

«Курс фізики. Підручник для середньої школи» О. В. Пьоришкіна [198] у трьох 

частинах. Третя частина включала електрику, оптику і будову атома. 

У післявоєнний період видатні фізики, доктори фізико-математичних 
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наук, академіки залучилися до підготовки більш грунтовного підручника з 

фізики. Так у 1952 році за редакцією Г. С. Лансберга було видано третій том 

«Елементарний підручник фізики» [73], який перекладено на українську мову, 

де у доступній формі грунтовно, згідно новітніх досягнень науки фізики (у 

третій частині «Фізична оптика») викладено теми «Спектри і спектральні 

закономірності» та «Дія світла». Частина четверта «Атомна фізика» включала 

теми «Будова атома», «Радіоактивність», «Атомні ядра і ядерна енергія» [191]. 

До підготовки підручника були залучені понад 10 авторів, серед них відомі 

вчені академік Б. Л. Лівшиць, член-кореспондент АН СРСР Ф. Л. Шапіро, 

дослідник В. Г. Баришевський та ін. Підручник було перевидано 13 разів 

(2006 р. останній раз). Кожного видання розділ «Атомна та ядерна фізика» 

доопрацьовувався. До нього додавалися новітні знання, що привело до 

збільшення його об’єму. В останньому виданні розділ містить опис всіх 

найважливіших досягнень фізики ХХ століття для рівня знань школярів, що 

свідчить про підповідність принципу науковості та наповненню навчального 

матеріалу новими знаннями для учнів. 

У підручнику Г. Я. Мякишев та Б. Б. Буховцева із 1971 по 1992 рік зміст з 

атомної і ядерної фізики майже не змінювався. Він включав розділи «Світлові 

кванти. Дії світла», «Атомна фізика», «Фізика атомного ядра», «Елементарні 

частинки» [149]. Зміст розділів у значній мірі відповідав змісту відповідних 

розділів з атомної і ядерної фізики підручника І. І. Соколова та 

О. В. Пьоришкіна. 

Проведений нами вище аналіз підручників з фізики дав змогу зробити 

висновок, що станом на кінець 40-х років минулого століття було підготовлено 

і апробовано якісні матеріали з фізики для семирічної та середньої школи, в 

яких зміст розділу атомної і ядерної фізики відповідав науковому рівню 

досягнень фізики того часу. На формування змісту новітніх досягнень фізики 

вплинув І. Є. Тамм. Він, разом із групою фізиків звернувся з листом до 

Міністерсттва освіти про перегляд змісту шкільного курсу фізики в частині 

підвищення його наукового рівня [212]. 

Впродовж 1941–1956 роки у квантовій теорії, атомній і ядерній фізиці було 

досягнуто великої кількості відкриттів (табл. 1.2) та запровадження їх у 

виробництво. Постала проблема приведення курсу фізики у відповідність до 

нових вимог науки фізики та науково-технічного прогресу. 

Проведений аналіз змісту шкільних підручників з фізики кінця 

ХХ століття показав, що процес навчання атомної і ядерної фізики в основній 
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школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його 

наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, 

науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей. 

Зміст підручників В. Г. Бар’яхтар [12], В. І. Баштового [227], 

Ф. Я. Божинової [12], Т. М. Засєкіної [87], М. М. Кірюхіна [12], 

Є. В. Коршака [99], О. І. Ляшенка [99], В. Ф. Савченка [99], 

В. Д. Сиротюка [227], в основному включає наступні теми: теорія М. Планка, 

фотони, фотоефект і його застосування, тиск світла, корпускулярно-хвильовий 

дуалізм, підбиваємо підсумки розділу «Оптика»; завдання для самоперевірки 

до розділу «Оптика». 

Розділ «Атомна і ядерна фізика» також включає постулати Бора, принцип 

Паулі, спектри випромінювання атомів і молекул, видиме та рентгенівське 

випромінювання, нетеплове збудження випромінювання, протонно-нейтронна 

модель атомного ядра, ядерні сили та їхні особливості, фізичні основи ядерної 

енергетики, ядерна енергетика та екологія, радіоактивність, ядерні реакції, закон 

піврозпаду, активність радіонукліда, методи реєстрації йонізуючого 

випромінювання, елементарні частинки. Фактично новітніх наукових знань кінця 

ХІХ – початку ХХ століття (табл. 1.2) підручники [12; 87; 99; 227] майже не містять. 

На основі проведеного історико-генезисного аналізу квантової теорії, 

фізики атома, ядра та елементарних частинок (табл. 1.8; табл. 1.9) навчальних 

програм та підручників ми визначили підхід до формування складових нового 

освітнього середовища з атомної і ядерної фізики, яке б відповідало запитам 

сучасного суспільства та вимогам нормативних документів [84; 174]. Таким 

середовищем на нашу думку (див. п. 1.1) є хмаро орієнтоване освітнє 

середовище. Якраз окреслені цілі і визначили необхідність побудови ХООС 

атомної і ядерної фізики, що призводить до побудови методичної системи 

навчання та передбачає виникнення нового підходу. 

Таблиця 1.8 

Таблиця повторюваності понять, явищ у підручниках ЗЗСО 

рекомендованих МОН України 
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d-кварк +  +  

s-кварк +  +  

u-кварк +  +  
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α-розпад + +   

α-випромінювання + + +  

α-частинка + + + + 

β– - розпад +    

β+-розпад +    

β-випромінювання + + +  

β-розпад + +   

γ-випромінювання + + +  

γ-квант +    

Адрони +  +  

Активність ізотопу + + +  

Анігіляція + + +  

Анод +   + 

Антикатод  +   

Антинейтрино + + +  

Антинейтрон  +   

Антипротон  +   

Античастинка +    

Атом + + + + 

Баріони + +   

Баріонний заряд +    

Бозон + +   

Бомбардування атомних ядер +    

Будова атома + +  + 

Бульбашкові камери +  +  

Випускання +    

Вторинна йонізація +    

Гальмівне рентгенівське випромінювання   +  

Гамма-квант +    

Гіперони + +   

Гравітаційна взаємодія +  +  

Гравітон +    

Густина ядра +    

Дейтрон  +   

Дефект маси +  +  

Дивність (квантове число) + +   

Продовж. табл. 1.8 

1 2 3 4 5 

Динод +    

Дифракційна гратка  +   

Дифракція  +   

Дозиметр +    

Еволюція Всесвіту +    

Еквівалентна доза випромінювання +    

Експозиційна доза +    

Електричний заряд частинки +  +  

Електромагнітна взаємодія + + +  

Електромагнітне випромінювання + + + + 

Електрон + + + + 
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Електрона оболонка +    

Електрослабка теорія +    

Елементарна частинка +    

Енергетичний вихід ядерної реакції + + +  

Енергетичні рівні +  + + 

Енергія випромінювання + +   

Енергія зв’язку ядра + + +  

Енергія спокою  + + + 

Ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів + +   

Закон збереження електричного заряду +    

Закон збереження енергії + +   

Закон збереження імпульсу +    

Закон збереження кількості нуклонів +    

Закон збереження мікросвіту +    

Закон збереження моменту імпульсу +    

Закон радіоактивного розпаду + +   

Заряд атома + + +  

Заряджена частинка + + +  

Зачарування +    

Збуджений стан + +  + 

Ізотоп + + + + 

Йон + +   

Йонізація атома + +   

Калібрувальна теорія +    

Калібрувальні бозони +    

Камера Вільсона + + +  

Катод + +  + 

Квантова хромодинаміка +    

Квантовий перехід + + + + 

Квантування енергії +    

Кварк + + +  

Керована термоядерна реакція +    

Коефіцієнт радіаційного ризику +    

Коливання нуклонів +    

Колір +    

Колоїдер +    

Продовж. табл. 1.8 

1 2 3 4 5 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм +    

Космічне проміння +    

Краплина модель ядра +  +  

Критична маса + +   

Кулонівська сила + + + + 

Лазер (квантовий генератор)   + + 

Ланцюгова ядерна реакція + + +  

Лауеграма  +   

Лептони +  +  

Лептонний заряд +    

Лінійні прискорювачі +    
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Лічильники йонізуючого випромінювання + + +  

Логографія   +  

Люмінофор +  +  

Магнітний момент +    

Мазер    + 

Маса спокою  +  + 

Маса частинки +  +  

Маса ядра + + + + 

Масове число + + + + 

Мезон + + +  

«Мічений» атом +    

Момент імпульсу   +  

Мюон +    

Напівпровідниковий лічильник +    

Нейтрино + + +  

Нейтрон + + + + 

Нестабільні ядра +  +  

Нуклони + + + + 

Обмінний характер ядерних сил +    

Оболонкова модель +    

Основний стан + + + + 

Парність +    

Період піврозпаду + + +  

Питома енергія зв’язку + + +  

Піон + +   

Планетарна модель атома + + + + 

Поверхневий натяг ядра +    

Повільні нейтрони  +   

Поглинання +    

Поглинута доза випромінювання +    

Поділу ядра +  +  

Позитрон + + +  

Поляризація  +   

Постулати Бора + + + + 

Потужність дози +    

Принцип Паулі + + + + 

Продовж. табл. 1.8 

1 2 3 4 5 

Природна радіоактивність +    

Протон + + + + 

Радіоактивність + + + + 

Реакція захоплення +    

Реакція синтезу +  +  

Рентгенівське випромінювання  + + + 

Сильна взаємодія +    

Сильна взаємодія + + +  

Синхрофазотрон +    
Слабка взаємодія +  +  

Спектр випромінювання + + + + 
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Спектр відбивання + + + + 

Спектр поглинання + + + + 

Спектр розсіювання + + + + 

Спектри енергетичних станів +  +  

Спін +    

Стабільні ядра +  +  

Стала розпаду + + +  

Стійкість ядра +    

Стрипові детектори +    

Структура ядра атома + + + + 

Сцинтиляційний лічильник +  +  

Теплові нейтрони +    

Термоядерні реакції + + +  

Товстошарові фотоемульсії +    

Трек + +   

Трекові детектори +    

Тривалість життя частинки +    

Фізика елементарних частинок +    

Флуоресценція   +  

Фосфоресценція   +  

Фотокатод +    

Фотон + + + + 

Фотони +    

Фундаментальні частинки +    

Характеристичне рентгенівське випромінювання   +  

Хімічні властивості +    

Циклотрон +    

Частинка +  +  

Черенковський лічильник +    

Швидкі нейтрони + +   

Штучна радіоактивність +    

Ядерна реакція + + + + 

Ядерний вибух +    

Ядерний реактор + +   

Ядерні сили + +  + 

Ядро + + + + 

Разом 160 81 78 36 
 

Поняття «підхід» до дослідження певного явища чи процесу ми 

розглядаємо як 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. 

Таблиця 1.9 

Порівняльний аналіз матеріалу винесеного на вивчення в розділі 

«Атомна і ядерна фізика» за профільним, академічним рівнями та рівнем 

стандарту 
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Зміст навчального матеріалу 
Рівень 

стандарту 

Академічний 

рівень 

Профільний 

рівень 

1 2 3 4 

Історія вивчення атома + + + 

Ядерна модель атома + + + 

Квантові постулати М.Бора + + + 

Досліди Д. Франка і Г. Герца - (+) (+) 

Енергетичні стани атома - + + 

Принцип В. Паулі - - + 

Фізичні основи побудови еріодичної системи 

хімічних елементів Д.І. Менделєєва 
- - + 

Випромінювання та поглинання світла атомами + + + 

Атомні і молекулярні спектри + + + 

Рентгенівське випромінювання + + + 

Рентгенівські спектри - - + 

Роботи І. Пулюя з дослідження рентгенівського 

випромінювання 
- - + 

Застосування рентгенівського випромінювання 

в науці, техніці, медицині, на виробництві 
- (+) (+) 

Спектральний аналіз та його застосування + + + 

Методи реєстрації йонізуючого 

випромінювання 
- + - 

Атомне ядро + + + 

Протонно-нейтронна модель атомного ядра + + + 

Нуклони + + + 

Ізотопи - + + 

Ядерні сили та їх особливості + + + 

Стійкість ядер + + + 

Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні 

стійкості ядер 

- + + 

Взаємозв’язок маси та енергії + - - 

Фізичні основи ядерної енергетики + + + 

Енергія зв’язку атомного ядра + + + 

Дефект мас - + + 

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез 

легких і поділ важких ядер 

+ + + 

Ядерні реакції + + + 

Ланцюгова реакція поділу ядер урану + + + 

Продовж. табл. 1.9 

1 2 3 4 

Ядерний реактор - + + 

Термоядерні реакції - - + 

Ядерна енергетика та екологія + + + 

Радіоактивність + + + 

Природна і штучна радіоактивність - + + 

Види радіоактивного випромінювання + + + 

Альфа- і бета-розпади - - + 

Спонтанний поділ ядер - - + 

Період напіврозпаду + + + 
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Закон радіоактивного розпаду - + + 

Отримання і застосування радіонуклідів + + + 

Радіоактивний захист людин + - - 

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання - - + 

Дозиметрія - (+) (+) 

Властивості йонізуючого випромінювання - - (+) 

Дози випромінювання - (+) (+) 

Принцип дії дозиметрів - - (+) 

Захист від йонізуючого випромінювання + (+) + 

Елементарні частинки + + + 

Загальна характеристика елементарних частинок + + + 

Класифікація елементарних частинок + (+) (+) 

Кварки + + + 

Космічне випромінювання + + + 

Лабораторна робота: Спостереження 

неперервного і лінійчатого спектрів речовини 
+ + + 

Лабораторна робота: Дослідження треків 

заряджених частинок за фотографіями 
- + + 

 

За таких визначень 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 Менделеєва, 

електромагнітної теорії Максвелла, геліоцентричної системи Коперніка, 

квантової механіки Шредінгера-Гейзенберга-Дірака, теорії Великого вибуху, 

психічну систем, як єдиний організм з його внутрішніми та зовнішніми 

зв’язками та інше. 

Систему знань складає зміст розділу чи повного курсу з фізики. Складність 

відрізка навчального матеріалу встановлювалася через параметри, які 

характеризують зміст структури навчального матеріалу i час, відведений на 

його вивчення. Час t є функцією від n – кількості вивчених понять, суджень, 

явищ t = f(n). Відомо [169], що за 30 хвилин в довготривалу пам’ять учнів може 

в середньому перейти до 6 нових понять. Тому t  n/5 (t = 1 хв.). 

На основі аналізу навчальних програм з фізики затверджених наказом 

Міністерством освіти і науки України (МОН України) № 826 від 14.07.2016 на 

рівні стандарту відводиться 245 навчальних годин (в основній школі 7 

навчальних годин у 7–9 класах, що складає 245 уроків); у 10–11 класах рівень 

стандарту 140 навчальних годин, академічний рівень – 210 навчальних годин; 

профільний рівень – 420 навчальних годин. 

Враховуючи психолого-педагогічні дослідження [230] щодо 

спроможності учнів засвоювати навчальну інформацію в перерахунку на 

поняття та зв’язки між ними, зміст навчального матеріалу має складати в 
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середньому 374×6 = 2244 елементів знань. 

Відповідно до діючих програм [178; 179; 180] на академічному рівні 

передбачено 476 годин, що забезпечує засвоєння 2856 елементів знань; а у 

профільних класах пропонується відвести 663 години, що дозволяє оволодіти 

3978 елементами знань. Для спецкласів фізико-математичного – 731 навчальну 

годину (в класах з поглибленим вивченням фізики) – 4386 елементи знань. 

У 1982 р. фізику вивчали протягом 436 уроків i засвоювали 3252 елементи знань. 

Згідно нині діючої програми з фізики [178; 179; 180] для 10–11 класів 

закладів загальної середньої освіти передбачається вивчення цього навчального 

предмету за рівнем стандарту, профільним та академічним рівнями, що 

передбачають різну кількість годин (табл. 1.10). 

На навчання розділу «Атомна і ядерна фізика» за профільним, 

академічним та рівнем стандарту навчання відводиться 32, 15 та 10 годин 

відповідно. Представивши кількість годин, яка відводиться на навчання розділу 

«Атомна і ядерна фізика» за відповідними рівнями, у відсотковому 

представлені від загальної кількості годин отримали, що для рівня стандарту та 

академічного це 14,28 %, а для профільного – 15,24 %. З чого слідує, що розділ 

«Атомна і ядерна фізика» складає ~ 15 % від всього матеріалу, який виноситься 

на вивчення з фізики в 11 класі. В цілому проведений аналіз (табл. 1.10) 

показав, що кількість годин, яка виділяється на вивчення розділу є достатньою, 

щоб в належній мірі розкрити зміст навчального матеріалу. Аналіз 

представлення змістової компоненти атомної і ядерної фізики у відповідності 

до чинних програмах з фізики [178; 179; 180] представлений у табл. 1.9. 

В табл. 1.9 питання, які наведені в дужках (+) згідно навчальної програми 

[178; 179; 180] можуть бути винесені на огляд або самостійне опрацювання, 

домашнє завдання за розсудом вчителя. В цілому аналіз показав, що найбільш 

повно зміст атомної і ядерної фізики представлений у програмі профільного 

рівня, у програмі академічного рівня структура даного розділу в цілому 

витримана, а програма рівню стандарту має найменшу кількість навантаження 

навчального матеріалу, що пояснюється малою кількістю годин, які виділяються 

на вивчення даного розділу за різними рівнями.  

Таблиця 1.10 

Порівняльний аналіз обсягу годин на вивчення фізики за різними 

рівнями (рівень стандарту, академічний,профільний) 

 Рівень 

стандарту 
Академічний 

рівень 
Профільний 

рівень 
Всього годин, год. 70 105 210 

Годин на тиждень, год. 2 3 6 
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Резервний час, год. 4 3 6 

Кількість годин на вивчення атомної і 

ядерної фізики, год. 
10 15 32 

Відсоткове представлення навчального 

матеріалу з атомної і ядерної фізики, % 
14,28 14,28 15,24 

 

Із підвищенням рівня збільшується кількість навчального матеріалу, так 

порівняно із рівнем стандарту в академічному додано 12 тем та 1 лабораторну 

роботу, а порівнюючи академічний та профільний – 10 тем. Крім цього, в 

програмах є деякі розбіжності: так в програмі рівня стандарту відображена тема 

«Радіоактивний захист людини», яка в програмах академічного та профільного 

рівнів звучить як «Захист від йонізуючого випромінювання». Також у програмі 

рівня стандарту виноситься на розгляд тема «Взаємозв’язок маси та енергії», 

яка не відображена в програмах академічного та профільного рівнів. Схожа 

ситуація з темою «Методи реєстрації йонізуючого випромінювання», яка 

знайшла відображення в програмі академічного рівня, а в програмі профільного 

рівня є відсутньою. Як показав аналіз програм (табл. 1.8; табл. 1.9) основна 

тенденція для програм – це із підвищенням рівня збільшення навчального 

матеріалу та кількості годин, а не вилучення чи упущення тем. 

Засобом, що відповідає за організаційно-змістову наповненість фізичної 

освіти, дає можливість ознайомитись з науковими фактами, оволодіти 

понятійно-термінологічним апаратом, застосовувати здобуті знання для 

розв’язування фізичних задач, засвоїти знання та усвідомити суть основних 

законів і закономірностей, що передбачені змістом навчального матеріалу, 

передбаченого програмою з фізики, є підручник.  

Підручник – це основна навчальна книга з певного предмету, створена для 

навчання, виховання і розвитку учнів певного віку [68]. 

Міністерством освіти і науки України на 2015 – 2016 н.р., 2016 – 2017 н.р., 

2017 – 2018 н.р. рекомендовано для використання у старшій школі підручники: 

Фізика 11 (рівень стандарту) (підручник) – автори В. Д. Сиротюк, 

В. І. Баштовий [227]; Фізика 11 (рівень стандарту) (підручник) – автори 

Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко [99]; Фізика 11 (академічний 

рівень, профільний рівень) (підручник) – автори Т. М. Засєкіна, 

Д. О. Засєкін [87]; Фізика 11 (академічний рівень, профільний рівень) – автори 

В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, О. О. Кирюхіна, М. М. Кірюхін [12]. 

Проведений нами аналіз змісту навчального матеріалу, що відображений 

у даних підручниках з фізики, дав нам змогу скласти перелік наукових понять 
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з атомної і ядерної фізики, які входять до підручників, рекомендованих для 

використання в старшій школі (табл. 1.8). 

Як показали проведені нами дослідження (табл. 1.8) у підручниках, які 

рекомендовано МОН України для використання у старшій школі, відображена 

різна кількість змістових елементів з атомної і ядерної фізики: Т. М. Засєкіної [87] 

– 160 понять, В. Д. Сиротюка  [227] – 81, В. Г. Бар’яхтар [12] – 78, 

Є. В. Коршака [99] – 36 понять. Рівень запровадження понять у шкільний курс 

фізики ми визначали за трьома рівнями: 1) запроваджено у повній мірі, 

2) частково запроваджено, 3) не запроваджено (табл. 1.8). 

На основі аналізу (табл. 1.8) змісту шкільного навчального матеріалу з 

атомної і ядерної фізики нами визначено, що найбільш повно розкрито зміст 

розділу «Атомна і ядерна фізика» у підручнику Т. М. Засєкіної (2011) [87], 

дещо менше у підручниках В. Д. Сиротюка (2011) [227] та В. Г. Бар’яхтар 

(2011) [12], а підручник Є. В. Коршака (2011) [99] має найменшу кількість 

понять. 

Аналізуючи програми рівня стандарту, академічного та профільного 

рівня [178; 179; 180] та підручники [12; 87; 99; 227] з курсу старшої школи нами 

встановлена кількість навчальних годин та кількість понять, які виносяться на 

вивчення атомної і ядерної фізики (табл. 1.8; табл. 1.10; табл. 1.13). 

Також нами здійснено порівняльний аналіз змісту шкільних курів 

хімії [36; 37; 38; 42; 62; 63] та атомної і ядерної фізики [12; 87; 99; 227] 

(рис. 1.17). Проведений аналыз показав перетин ряду понять. 
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Рис. 1.17. Перетин атомної і ядерної фізики із хімією 
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Психолого-педагогічні дослідження [131] вказують на те, що 

старшокласники за один урок мають змогу опрацювати в середньому 6 понять, 

які в результаті переходять до довготривалої пам’яті. Проведений аналіз 

підручників (табл. 1.8; табл. 1.11; табл. 1.12; табл. 1.13), показав, що розподіл 

навчальної інформації за підручниками не є рівномірним. При цьому з 

таблиці 1.13 слідує, що для профільного та академічного рівня навчання 

відводиться достатня кількість годин для навчання розділу «Атомна і ядерна 

фізика» в старшій школі за підручниками Т. М. Засєкіної [87] та 

В. Г. Бар’яхтар [12], а для рівня стандарту підручник В. Д. Сиротюка [227] має 

незначне переобтяження термінами. 

Таблиця 1.11 

Порівняння кількості понять розділу «Атомна і ядерна фізика» за 

підручниками для закладів загальної середньої освіти 
Прізвище автора Назва Кількість понять 

Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. Фізика (рівень стандарту) (підручник) 81 

Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,  

Савченко В.Ф. 
Фізика (рівень стандарту) (підручник) 36 

Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. 
Фізика (академічний рівень, 

профільний рівень) (підручник) 
160 

Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., 

Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М. 

Фізика (академічний рівень, 

профільний рівень) (підручник) 
78 

 

Підручник Є. В. Коршака [99] для рівня стандарт має 36 понять, що з 

розрахунку 6 понять на урок потребує лише 6 годин на вивчення розділу 

«Атомна і ядерна фізика», коли програмою рівня та стандарт заплановано 10 

годин. З чого можна дійти висновку, що даний підручник не забезпечить 

вивчення навчального матеріалу передбаченого програмою в повній мірі. 

Проведені нами дослідження (табл. 1.10; табл. 1.13), показали, що за 

профільним рівнем програма визначає достатню кількість годин для вивчення 

понять, явищ, суджень, законів, принципів, теорії, чому в цілому відповідає 

підручник Т. М. Засєкіної [87]. У даному підручнику також передбачена 

достатня кількість матеріалу на додаткове розв’язування задач, виконання 

творчих та дослідницьких завдань. 

За підручником Т. М. Засєкіної [87] знання з атомної і ядерної фізики 

викладені на високому теоретичному рівні. Параграфи підручника в достатній 

мірі проілюстровані. Після кожного параграфа наводяться питання для 

самоперевірки. Також наводяться приклади розв’язування задач із 

поясненнями та перелік задач для самостійного опрацювання. В кінці розділу 

авторами запропонована коротка викладка найголовнішого з відповідної теми. 
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Таблиця 1.12 

Дані про інформативність підручників з атомної і ядерної фізики 

Прізвище 

автора 
К

іл
ь

к
іс

т
ь

 

п
о
н

я
т
ь

, 
п

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

в
ід

н
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ш

ен
ь

, 

т
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
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н

т
у
р

ів
, 

k
 

С
т
еп

ін
ь

 

г
р

а
ф

а
, 

р
=

2
т

/п
 

Un Um Uk 

Засєкіна Т.М., 

Засєкін Д.О. 
160 93 7 1,16 1612623,85 883204,99 1971,83 

Сиротюк В.Д., 

Баштовий В.І. 
81 45 7 1,11 381388,29 18502,38 41,00 

Бар’яхтар В.Г., 

Божинова Ф.Я., 

Кирюхіна О.О., 

Кірюхін М.М. 

78 40 5 1,03 257239,67 324745,60 36,00 

Коршак Є.В., 

Ляшенко О.І., 

Савченко В.Ф. 

36 24 2 1,33 48878,58 1196,77 11,00 

 

Таблиця 1.13 

Кількість навчальних годин на опанування атомної і ядерної фізики 

Автори 

підручників 

Р
ів

ен
ь
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА 

В
сь

о
го

 

п
о
н

я
ть

 

Кількість годин необхідних на 

опанування передбаченого у 

підручнику навчального матеріалу 

(з розрахунку 6 понять на урок), 

год. 

Програми 

АР, 

год. 

ПР, 

год. 

РС, 

год. 

Засєкіна Т.М., 

Засєкін Д.О. 

АР та 

ПР 
160 27 15 32 10 

Сиротюк В.Д., 

Баштовий В.І. 
РС 81 14 15 32 10 

Бар’яхтар В.Г., 

Божинова Ф.Я., 

Кирюхіна О.О., 

Кірюхін М.М. 

АР та 

ПР 
78 13 15 32 10 

Коршак Є.В., 

Ляшенко О.І.,  

Савченко В.Ф. 

РС 36 6 15 32 10 

де АР – академічний рівень, ПР – профільний рівень, РС – рівень стандарту. 

Особливістю підручника В. Г. Бар’яхтар [12] є чітке розділення 

параграфів на пункти та опис дослідів з демонстраціями, які супроводжуються 

зображеннями та схемами, що добре унаочнює вивчене. Також, наявні 

приклади розв’язання задач. Формули, основні поняття та їх визначення 

виділяються в тексті, що дозволяє швидко визначити головне для учнів. Після 

параграфів наводяться питання для закріплення вивченого та перелік 

рекомендованих для розв’язання задач. Кожен параграф закінчується коротким 
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узагальненням всього наведеного в ньому навчального матеріалу. В кінці 

розділу побудована структурно-логічна схема з основних понять, що дозволяє 

учням швидко переглянути навчальний матеріал розділу та забезпечує 

систематизацію знань учнів. Узагальнення розділу забезпечується 

рекомендованими завданнями для розв’язання. 

У підручнику В. Д. Сиротюка [227] немає чіткого розділення в параграфі, 

виділені лише основні поняття, на які слід звернути увагу учнів, виділяються в 

тексті жирним шрифтом, або іншим кольором. Зображення у підручнику мало 

інформативні так, як не мають підписів. Після параграфу наводяться завдання 

та запитання, приклади розв’язання задач, після яких надається перелік 

різнорівневих задач, що дозволяє реалізувати особистісно зорієнтований підхід 

до учнів, які мають різні нахили та здібності так, як завдання передбачені якісні 

та кількісні. В кінці розділу наводиться перелік основних понять розділу. 

Учням після вивчення розділу пропонується виконання тестових завдань для 

перевірки вивченого, що є доцільним як одним із видів підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Підручник Є. В. Коршака [99] рівня стандарту має чітко виділені основні 

поняття, які учні повинні запам’ятати. Підручник проілюстрований в меншій 

мірі, ніж інші проаналізовані вище. Кожен параграф закінчується питаннями 

для самоконтролю. Наводиться перелік задач для розв’язання, але немає 

прикладів розв’язання. Розділ завершується розглядом основних понять, явищ, 

суджень, законів, принципів, теорії. 

Проаналізувавши підручники з курсу фізики в старшій школі [12; 87; 99; 

227], ми дійшли висновку, що викладений в них матеріал не відповідає в повній 

мірі сучасному рівню розвитку науки фізики (табл. 1.2). У підручнику 

Є. В. Коршака [99] значна кількість понять, яка зустрічається в підручниках 

інших авторів випущена. Так, підручники В. Г. Бар’яхтар [12] та 

В. Д. Сиротюка [227] мають такий же недолік. Тому ми зробили висновок, що 

новітні поняття та явища, які відкриті останні 25 років, учнями не вивчаються, 

що не сприяє реалізації принципу науковості під час навчання атомної і ядерної 

фізики у старшій школі. 

Отже, потрібно удосконалювати методику навчання атомної і ядерної 

фізики, шукаючи нові засоби навчання і ресурси, на основі яких слід будувати 

нове навчальне середовище, яке б забезпечувало сучасні потреби як учнів, так 

і вчителя, а саме: 1) забезпечення доступу до електронних ресурсів навчального 

середовища; 2) створення умов для підвищення якості навчальних ресурсів, що 
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призведе до появи кращих зразків та їх масового застосування; 3) забезпечення 

умов колективної роботи над створенням та використанням електронних 

ресурсів для організації освітнього процесу. 

 

1.7. Становлення уявлень про хмаро орієнтоване освітнє середовище 

(к.пед.н., доц. Трифонова О. М.) 

Побудова інформаційного суспільства передбачає швидку зміну освітніх 

парадигм. Запровадження інформатики та обчислювальної техніки у 60-і роки 

минулого століття змінилося на інформаційно-комунікаційні технології. 

Спочатку інформаційні технології передбачалися як засіб роботи з 

інформацією, її створенням, редагуванням, зберіганням та передачею.  

У 2014 р. стартував Всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті» 

(наказ МОН України від 21.05.2014 № 629) (наказ про розширення 

експерименту від 02.07.2015 № 707) на базі 18 ЗЗСО (8 – у м. Київ, інші – у 

Вінницькій, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та ін. 

областях України). Мета проекту: розробити, обґрунтувати та 

експериментально перевірити модель використання хмаро орієнтованого 

освітнього середовища закладу загальної середньої освіти [150]. 

На початку ХХІ ст. в освіті відбувається зміна акцентів від ІКТ до хмарних 

технологій (рис. 1.18). Спрямованість на всебічний гармонійний розвиток 

особистості в сучасному розумінні передбачає, навчити творчості та 

інноваційності, критичного мислення, умінню розв’язувати проблеми, 

оволодіти інформаційними, предметними та ключовими компетентностями в 

новому навчальному середовищі, яке склалося в XXI ст., що є основним 

напрямком роботи сучасної школи. Тому постає проблема дослідження 

особливостей формування та розвитку хмаро орієнтованого освітнього 

середовища. 

Прототипом хмарних технологій стали «комунальні обчислення» (utility 

computing), про які у своїй доповіді до 100-річчя Массачусетського 

технологічного інституту інформував Дж. Маккарті (1961): «Комп’ютерні 

ресурси можуть бути організовані як комунальні послуги на зразок телефонної 

системи. ... Кожному абоненту такої послуги необхідно сплачувати лише за 

спожите, проте він буде мати доступ до усіх мов програмування на великій 

кількості систем. … Деякі абоненти також можуть надавати послуги іншим. ... 

Комунальні обчислення мають стати основою нової та важливої 

індустрії» [318, с. 189]. Питаннями надання «комп’ютерних послуг, як 
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комунальних обчислень» починаючи з 1959 р. займалися закордонні науковці 

М. Грінбергер (Martin Greenberger), Д. МакКарті (John McCarthy), А. О. Манн, 

Ф. Паркхілл (Douglas F. Parkhill), М. М. Флуд (Merrill M. Flood). Через 35 років 

ідеї А. О. Манна щодо надання комп’ютерних послуг як комунальних 

реалізувались Інтернет-провайдерами, а ще через 15 років ідеї М. Грінбергера 

стосовно надання спеціалізованих комп’ютерних інформаційних послуг 

(зокрема, з комп’ютерного моделювання) через мережі зв’язку 

трансформувались у хмарні технології, основою яких є хмарні обчислення 

(cloud computing) [324]. 

 

 
Рис. 1.18. Хмаро орієнтоване освітнє середовище 

 

У подальшому дослідженням та впровадженням застосувань хмарних 

обчислень займалися іноземні науковці Т. Гранц (Timothy Grance), Херб Грош 

(Herb Grosch), П. Мелл (Peter Mell), Д. Сігле (Del Siegle), Р. М. Шор (R. M. Shor) та 

ін. [324]. 
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Історично термін «хмара» має декілька витоків, а саме протягом 60-х 

років минулого століття для пояснення терміну «Remote job entry» (віддалення 

введення завдань) – введення завдань до комп’ютера через канали зв’язку, яке 

було реалізоване на комп’ютерах IBM. В 1990-х роках застосовувався в 

телефонії, коли телекомунікаційні компанії для оптимального використання 

каналів зв’язку перейшли на надання послуг через віртуальні приватні мережі 

(VPN) замість схеми передачі «точка-точка». А 2006 року американська 

компанія Amazon запускає проект Elastic Computing Cloud, майже одночасно з 

яким з’являється і термін «cloud computing» [139]. Сьогодні найбільшими 

розповсюджувачами послуг з хмарних обчислень є Google, Amazon, Microsoft, 

IBM, Sun, Ubuntu. 

Хмара відкриває новий підхід до обчислень, коли обладнання чи 

програмне забезпечення не належать підприємству. Замість цього провайдер 

надає замовнику вже готовий сервіс в оренду. 

За визначенням О. М. Маркової, С. О. Семерікова, А. М. Стрюка: 

«Хмарні технології (хмарні ІКТ) як різновид ІКТ можна визначити як 

сукупність методів, засобів і прийомів, використовуваних для збирання, 

систематизації, зберігання та опрацювання на віддалених серверах, 

передавання через мережу і подання через клієнтську програму всеможливих 

повідомлень і даних. Витоки хмарних технологій навчання містяться у 

застосуванні концепції комп’ютерної послуги до освітнього процесу, зокрема, 

надання місця для зберігання електронних освітніх ресурсів та мобільного 

доступу до них» [138]. 

Поняття «середовище» досить широке, що включає в собі всі сфери 

людської життєдіяльності. Академічний тлумачний словник української 

мови [234] визначає, що середовище – це 1) речовина, тіла, що заповнюють 

який-небудь простір і мають певні властивості; 2) сфера; 3) сукупність 

природних умов, у яких проходить життєдіяльність якого-небудь організму; 

4) соціально-побутові умови, в яких проходить життя людини; оточення; 

5) сукупність людей, зв’язаних спільністю життєвих умов, занять, інтересів. 

Енциклопедичний словник [75] поняття середовища трактує як оточення 

людини громадські, матеріальні та духовні умови її життя і діяльності. 

Середовище в широкому сенсі (макросередовище) охоплює економіку, 

громадські інститути, громадську свідомість та культуру. Соціальне 

середовище у вузькому сенсі (мікросередовище) включає безпосереднє 

оточення людини – сім’ю, трудову, навчальну та інші групи [75]. 
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Відповідно до філософського словника [263] середовищем є фізичне, 

моральне, інтелектуальне і соціальне оточення, в якому ми живемо. Отже, 

середовище, в якому перебуває людина, впливає на формування її моральних, 

фізичних, інтелектуальних та громадських якостей, разом з тим вона є 

суб’єктом середовища і впливає на розвиток даного середовища, тобто 

особистість формується під впливом середовища, а середовище змінюється з 

розвитком особистості. 

Поява перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) у 50-х роках 

ХХ ст. та застосування їх у освітньому процесі започаткували підґрунтя 

інформатизації освіти, а разом з тим суттєве оновлення навчального 

середовища. У 1984 р. академіками А. П. Єршовим та Є. П. Вєліховим був 

розроблений курс «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для 

загальноосвітніх шкіл [95]. Інформаційна модернізація школи була 

започаткована рішенням квітневого Пленуму ЦК КПРС (1984) та в подальшому 

затверджена Постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради 

Міністрів Української РСР від 30 квітня 1985 р. № 185 «Про заходи по 

забезпеченню комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і 

широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний 

процес» [175]. Далі інформатизація вітчизняної системи освіти відбувається 

відповідно до Законів України «Про Національну програму 

інформатизації» [83] та «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» [82]. 

У витоків створення інформаційного навчального середовища стояли 

М. І. Жалдак [78], який започаткував створення шкільних предметних 

лабораторій, розробки і запровадження методик навчання усіх загальноосвітніх 

предметів на основі навчальних досліджень з ІКТ підтримкою у відповідних 

предметних освітніх середовищах, видаються найбільш виваженими, 

доцільними, перспективними і прогресивними, та Н. В. Морзе [146] – одна з 

перших науковців-розробників навчально-наукового електронного освітнього 

середовища. 

Як зазначив В. Г. Кремень [103], саме поява навчальних кабінетів, 

обладнаних комп’ютерами, створила передумови виникнення нового 

навчального середовища, яке ми наразі називаємо «комп’ютерно-

орієнтованим». 

Разом з тим сьогодні набувають поширення відкриті навчальні 

середовища, які базуються на комп’ютерно-орієнтованих засобах та системах 
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навчання за умови їх підключення до мережі Інтернет. Такі навчальні 

середовища дозволяють реалізувати дистанційні форми навчальної діяльності, 

для якої характерними є доступ до необмежених інформаційних ресурсів, 

більша можливість реалізації особистісно-спрямованої освіти [79]. 

На думку В. В. Лапінського [116], достатньо широке поширення 

електронних засобів навчання в галузі освіти, зокрема в закладах загальної 

середньої освіти України, дозволяє дійти висновку, що відбувається створення 

нового навчально-виховного середовища, ознакою якого є використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. У цьому середовищі до системи 

навчально-виховних впливів додаються впливи, які суттєво відрізняються від 

традиційних своєю інтенсивністю і багатомодальністю. Проникнення ІКТ в 

особисте життя, неперервність і досить велика інтенсивність взаємодії людини 

з ними не тільки в процесі суспільного виробництва, навчання, але й у 

приватному житті, спричинюють зміни у сфері інтерперсональної комунікації, 

внаслідок чого виникає необхідність пошуку нових методик, методів і прийомів 

навчання та виховання, адаптованих до потреб і можливостей сучасної 

особистості.  

За визначенням В. Ю. Бикова [18] навчальне середовище – це штучно 

побудована система, структура і складові якої створюють необхідні умови для 

досягнення освітнього процесу. Структура навчального середовища визначає 

його внутрішню організацію, взаємозв’язок і взаємозалежність між його 

елементами, з одного боку, як його атрибути, чи аспекти розгляду, що 

визначають змістову і матеріальну наповненість навчального середовища, а, з 

іншого боку, як ресурс навчального середовища, що включаються у діяльність 

учасників освітнього процесу, набуваючи при цьому ознак засобів навчання і 

виховання. Доцільно говорити про навчальне середовище як про оточуюче 

середовище відносно інтелектуальних складових педагогічної системи – 

складових, які наділені природним або штучним інтелектом. Як природні 

інтелектуальні складові педагогічної системи виступають люди, яких 

визначають як учасників освітнього процесу. Як штучні інтелектуальні 

складові педагогічної системи можуть виступати засоби навчання, в яких 

реалізується принципи штучного інтелекту і які, завдяки цьому, здатні до 

самоорганізації, адаптації і само- або зовні спрямованого навчання. Для цих 

складових може бути визначене відповідне навчальне середовище, як зазначає 

В. Ю. Биков. 
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Нині в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі 

викристалізувалися окремі його види: 

 закрите комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище – ІКТ-

навчальне середовище педагогічних систем, у якому окремі дидактичні функції 

передбачають педагогічно доцільне використання комп’ютерних і 

комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, електронних освітніх ресурсів, а 

також засобів і сервісів локальних інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ) 

закладу освіти [19, с. 10]; 

 закрите комп’ютерно інтегроване навчальне середовище – ІКТ-

навчальне середовище педагогічних систем, у якому окремі дидактичні 

функції, а також принципово деякі важливі функції управління освітнім 

процесом, передбачають педагогічно доцільне координоване та інтегроване 

використання комп’ютерних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, 

електронних освітніх ресурсів, а також засобів і сервісів локальних ІКМ 

закладу освіти [19, с. 10]; 

 відкрите комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище – ІКТ-

навчальне середовище педагогічних систем, у якому окремі дидактичні функції 

передбачають педагогічно доцільне використання комп’ютерних і 

комп’ютерно орієнтованих засобів навчання й електронних освітніх ресурсів, 

що входять до складу ІКТ-системи закладу освіти, а також засобів, ресурсів і 

сервісів відкритих ІКМ (Інтернет) [19, с. 10]; 

 відкрите комп’ютерно інтегроване навчальне середовище – ІКТ-

навчальне середовище педагогічних систем, у якому переважна більшість 

дидактичних функцій, а також принципово, деякі важливі функції управління 

освітнім процесом, передбачають педагогічно доцільне координоване та 

інтегроване використання комп’ютерних і комп’ютерно орієнтованих засобів 

навчання й електронних освітніх ресурсів, що входять до складу ІКТ-системи 

закладу освіти, а також засобів, ресурсів і сервісів відкритих ІКМ (Інтернет). 

Персоніфіковане комп’ютерно інтегроване навчальне середовище – відкрите 

комп’ютерно інтегроване навчальне середовище педагогічних систем, у якому 

забезпечується налаштування ІКТ-інфраструктури (у тому числі віртуальної) 

на індивідуальні інформаційно-комунікаційні, інформаційно-ресурсні та 

операційно-процесуальні потреби учасників освітнього процесу [19, с. 10], що 

і є практично визначенням хмаро орієнтованого освітнього середовища. 

Особливість вище перерахованих освітніх середовищ полягає у тому, що 

на кожному етапі їх розвитку, основа, принципи, методи їх формування 
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залишаються незмінними, лише додаються накопичені нові результати 

досліджень. Ці основи, принципи, методи набувають нових характеристик, 

підходів до розвитку, інтегруються з новітніми засобами навчання 

(мультимедійні дошки, планшети, смартфони, ноутбуки) та ІКТ. ХООС якісно 

змінює освітнє середовище нинішньої як середньої, так і вищої школи, та 

сприяє розвитку на принципах доповнення й розширення. 

Науковець С. Г. Литвинова зазначає, що під хмаро орієнтованим освітнім 

середовищем слід розуміти спеціально створене середовище для організації 

освітнього процесу з використанням різноманітного програмного забезпечення 

як послуги [126, с. 207]. У подальшому С. Г. Литвинова дає більш деталізоване 

визначення хмаро орієнтованого освітнього середовища: «Під хмаро 

орієнтованим освітнім середовищем ми розуміємо штучно побудовану 

систему, що за допомогою хмарних сервісів забезпечує навчальну мобільність, 

групову співпрацю педагогів та учнів для ефективного, безпечного досягнення 

дидактичних цілей» [121, с. 12] та визначає його основні характеристики. 

С. Г. Литвиновою виділено такі характеристики ХОНС: 

1. Гнучкість – учень може взаємодіяти з учителем індивідуально, 

займатися у зручному для себе місці у своєму власному темпі і ритмі, приділяти 

кожній темі (уроку) стільки часу, скільки потрібно для засвоєння навчального 

матеріалу. 

2. Структурованість – систематизація навчальних матеріалів, відповідно 

до навчальних планів і програм. 

3. Інтерактивність – використання 3К-технологій (комунікації, співпраці, 

кооперації) для обміну та опрацювання різноманітних даних. 

4. Персоналізація – все навчання зорієнтоване на розвиток індивідуальних 

особливостей та потреб учня. 

5. Вмотивованість – учень має бути мотивований, працьовитий, мати 

вміння і бажання працювати самостійно. 

6.Нова роль вчителя – координатора персоналізованого розвитку учня та 

неперервного особистого розвитку.  

7. Інноваційна діяльність учня – активна, динамічна, розумова і емоційна 

діяльність учня з використанням хмарних технологій як під час навчання, так і 

під час виконання домашніх робіт [121, с. 26-27].  

Виходячи зі змісту атомної і ядерної фізики (див. п. 1.6) ХООС навчання 

атомної і ядерної фізики нами доповнено наступними характеристиками 

(рис. 1.19): 
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1. Доступність – надання освітнього контенту здобувачам освітніх послуг 

у будь-який час, будь-якому місці, з будь-якого пристрою. 

2. Колективність – групова, парна робота.  

3. Різноманітність – наявність різних видів освітнього контенту 

(теоретичний матеріал, презентації, тести, лабораторні роботи, комп’ютерні 

моделі, навчальні комп’ютерні програми з атомної і ядерної фізики). 

 
Рис. 1.19. Характеристики хмаро орієнтованого освітнього середовища 

Разом з тим, хмаро орієнтованому освітньому середовищі повинні бути 

притаманні наступні якості: 

 інноваційність, підтримувати всі нові тенденції розвитку сучасної освіти; 

 відкритість для всіх учасників освітнього процесу; 

 конфіденційність; 

 створюватися за потребою навчання та відповідати меті; 

 забезпечувати необхідні комунікації між учителем та учнями; 

 забезпечувати всебічний і гармонійний розвиток учня; 

 забезпечувати навчальну діяльність учня; 

 доступність в будь-який час в будь-якому місці до навчальних ресурсів; 

 забезпечувати різноманітність в навчанні; 

 колективність використання даних; 

 підтримувати складну архітектуру. 

Дослідження В. Ю. Бикова [19], М. І. Жалдака [79], 

Ю. Г. Запорожченко [86], Н. В. Морзе [147], З. С. Сейдаметової [46], 

О. М. Спіріна [246], М. П. Шишкіної [287] та результати використання 

хмарних технологій, викладених у зарубіжних публікаціях 

Н. Антонополус [296], М. Армбруст [297], С. Беккер [298], Б. Батлер [304] 
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дають змогу зробити висновок, що поява поняття хмаро орієнтованого 

освітнього середовища для освітнього процесу історично обумовлена як 

педагогічним, так і науковим інтересом. Такий висновок зроблено у зв’язку з 

широким упровадженням в освітній процес хмарних обчислень; прискореним 

розвитком хмарних технологій, що використовуються в освітньому процесі 

суб’єктів навчання; якісним програмним забезпеченням; виникненням 

відкритої системи освіти на основі застосування хмарних технологій. 

Ми поділяємо думку С. Г. Литвинової [124], що передумовами 

формування хмаро орієнтованого освітнього середовища були:  

- виникнення освітньої наочності, яка сприяла формуванню класно-

урочної системи Я. А. Коменського (XIV – XVI ст.), де інформація 

накопичувалася і концентрувалася у діяльності учителя;  

- поняття освітнє середовище стали використовувати з розвитком 

наукових узагальнень, що сталися у 20-х та 30-х роках минулого століття;  

- виникнення теорії систем, кібернетики, нелінійної фізики привело до 

утвердження поняття освітнього (навчального) середовища (1995);  

- революція у технологіях виробництва електронно-обчислювальних 

машин долучила до освітнього процесу поняття інформаційне середовище 

(1998);  

- забезпечення закладів освіти персональними комп’ютерами сприяло 

виникненню поняття Інтернет середовища (2004);  

- психолого-педагогічні та спеціальні дослідження, зокрема в Інституті 

інформаційних технологій і засобів навчання, привели до обґрунтованого 

запровадження в освітній процес поняття мережевого середовища (2006);  

- розвиток методики навчання природничих наук та теорії і практики 

необоротних, нерівноважних процесів сприяли виникненню понять 

віртуального середовища (2008);  

- обмеженість традиційної форми організації освітнього процесу в 

закладах освіти об’єктивно привело до необхідності формування поняття 

мобільного (2010) та хмаро орієнтованого середовища (2011) [121, с. 35]. 

За останнє десятиліття значних успіхів набули теоретичні розробки в 

області хмарних обчислень, відповідно зростають вимоги і до освітнього 

середовища. Таке середовище покликане створити ефективні умови для освіти 

всім категоріям учнів шкільного віку. Завдання полягає забезпеченні доступу до 

освітніх ресурсів як у навчальних приміщеннях, так і будь-яких місцях 

знаходження суб’єктів навчання, де є доступ до комп’ютера, чи іншого девайсу 
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з підключенням до мережі Інтернет. У зв’язку з цим виникає проблема створення 

засад технології створення такого ХООС та впровадження його у життя [121, 

с. 41]. 

З психологічної точки [237] зору навчання в хмаро орієнтованому 

освітньому середовищі сприяє розвитку в суб’єктів навчання мислення, 

асоціації, рефлексії, ідентифікації, активності, самоактуалізації та ін. У хмаро 

орієнтованому освітньому середовищі більш комфортно перебувають суб’єкти 

навчання, в яких домінує зорове сприйняття інформації, тому навчання в 

даному середовищі буде індивідуалізоване за даною ознакою. Доцільно 

зазначити, що в ХООС відбувається інтенсифікація освітнього процесу, 

завдяки практичному навчанню з додаванням емоційних складових та 

висвітленню мисленевих процесів на дисплеях гаджетів, швидшому виявленню 

помилки та її виправленню, що сприяє зниженню психологічного дискомфорту 

в суб’єктів навчання, як при виявленні помилки вчителем. 

Користувачеві при використані хмарних обчислень надається програмне 

забезпечення, з яким він працює, він має доступ до власних даних, але не може 

ними управляти і не повинен піклуватись про програмне забезпечення і 

операційну систему, з якими працює [271]. 

Ефективно організована навчальна діяльність у віртуальному освітньому 

просторі характеризується самостійним знаннєвим пошуком у гіпертексті, 

конструюванням власного освітнього середовища та індивідуальної освітньої 

траєкторії, самостійною постановкою (вибором) навчальних задач, необхідністю 

прийняття рішень щодо використання потенційностей середовища, 

перебиранням на себе функцій управління власною освітньою діяльністю тощо. 

Все це безумовні психологічні умови для інтелектуального 

розвитку [237, с. 222]. 

При цьому забезпечується освітня мобільність учня. Вона полягає у 

вільному доступі до засобів комунікації, не залежить від місця перебування та 

типу комп’ютерної техніки, часу входження у мережу, з метою виконати 

освітні завдання та забезпечити всебічний розвиток особистості. 

Розрізняють поняття освітньої мобільністі вчителя. Сутність його 

полягає у доступі незалежно від часу та місця, комп’ютерної техніки до засобів 

комунікації, співпраці та кооперації, з метою досягнення дидактичних цілей. 

Поняття навчальної комунікації розуміється як освітній процес з формування 

взаємодії суб’єктів навчання з метою обміну даними, виховання та розвитку 

особистості учня. 
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Таким чином, нами конкретизовано поняття хмаро орієнтованого 

освітнього середовища з фізики, як відкритого навчального середовища, в 

якому за допомогою хмарних сервісів забезпечується навчальна мобільність, 

зручність та впорядкованість, самостійна та кооперативна робота суб’єктів 

навчання направлена на навчально-експериментальну діяльність для 

ефективного досягнення дидактичних цілей. 

У нашому дослідженні хмаро орієнтоване освітнє середовище виступає 

засобом формування компетентного випускника закладу загальної середньої 

освіти. У такому середовищі компетентність ми розглядаємо як інтегративну 

характеристику особистості, що відображає готовність і здатність суб’єктів 

навчання мобілізувати набуті знання, уміння, навички і способи діяльності та 

поведінки для ефективного вирішення завдань, які виникають перед нею в 

процесі освітньої діяльності. 

Поняття хмаро орієнтованого освітнього середовища є порівняно новим 

для методики навчання фізики, що вносить у педагогічну науку новий 

напрямок дослідження. 

 

1.8. Хмаро орієнтовані освітні середовища у закладах загальної 

середньої освіти (к.пед.н. Хомутенко М. В.) 

ХХІ століття характеризується новими інформаційними змінами, що ведуть 

до суттєвих змін інформаційно-комунікаційних технологій, які застосовуються 

в навчанні. Згідно досліджень американського вченого К. Бонка [302], 

викладених в книзі «Світ відкритий: Як Веб-технології революціонізують 

освіту» виокремлені ІТ-тренди, які суттєво впливають на освітній простір 

сьогодення (рис. 1.20). 

Зазначений процес революційних змін в процесі організації освіти в сучасній 

школі нерозривно пов’язаний хмарними технологіями та хмарними обчисленнями. 

Хмарні сервіси застосовують для того, щоб надавати користувачеві 

електронні освітні ресурси, що складають змістовне наповнення хмаро 

орієнтованого освітнього середовища, а також забезпечити процеси створення 

і постачання освітніх сервісів. Хмарні сервіси – це сервіси, призначені для того, 

щоб робити доступними користувачеві прикладне програмне забезпечення, 

простір для зберігання даних та обчислювальні потужності через 

Інтернет [288]. 
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Рис. 1.20. ІТ-тренди, які суттєво впливають на освітній простір 

Комп’ютерне обладнання можна використовувати різних видів: ноутбуки, 

нетбуки, стаціонарні персональні комп’ютери (ПК), планшети, смартфони. 

Слід зазначити, що у ХООС можливо організувати роботу з усіма 

комп’ютерними та мобільними пристроями незалежно від того, яка операційна 

система (ОС) використовується будь-то ОС Windows, OC Linux чи OC Android. 

Таке широке використання гаджетів, як зазначає С. Г. Литвинова [123] є 

суттєвою перевагою в організації навчальної діяльності учнів. 

Засобами навчання у ХООС виступають такі електронні об’єкти: 

презентації, текстові документи, відео- та аудіофайли, віртуальні лабораторії, 

електронні освітні ресурси (ЕОР), енциклопедії тощо. Будемо розглядати ЕОР 
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з позицій комплементарності традиційним засобам навчання, ефективно 

використовувати ЕОР у освітньому процесі, якщо відсутні можливості 

представлення навчального матеріалу іншим способом. 

За цих умов головна мета навчання фізики в середній школі полягає в 

розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема, 

завдяки формуванню в учнів фізичного знання, наукового світогляду й 

відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них 

експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і 

схильності до креативного мислення [56]. Оскільки фізика – експериментальна 

наука, то ця її риса визначає низку специфічних завдань шкільного курсу 

фізики, спрямованих на засвоєння наукових методів пізнання. Завдяки 

навчальному фізичному експерименту учні оволодівають досвідом практичної 

діяльності людства в галузі здобуття фактів та їхнього попереднього 

узагальнення на рівні емпіричних уявлень, понять і законів. За таких умов 

фізичний експеримент виконує функцію методу навчального пізнання, завдяки 

якому в свідомості учнів утворюються нові зв’язки та відношення, формується 

суб’єктивно нове особистісне знання. Саме через навчальний фізичний 

експеримент найефективніше здійснюється діяльнісний підхід до навчання 

фізики. З іншого боку, навчальний фізичний експеримент дидактично 

забезпечує процесуальну складову навчання фізики, зокрема формує в учнів 

експериментальні вміння й дослідницькі навички, озброює їх інструментарієм 

дослідження, який стає засобом навчання [269]. 

Використання засобів ІКТ, зокрема сервісів і технологій хмарних 

обчислень, належать до першочергових у сфері інформатизації освіти, розвитку 

відкритого науково-освітнього простору. Про це свідчить ряд урядових 

ініціатив різних країн та прийняття міжнародних документів, таких як 

Європейська стратегія хмарних обчислень «Вивільнення потенціалу хмарних 

обчислень в Європі» («Unleashing the potential of cloud computing in Europe», 

2012), Європейський цифровий порядок денний («Digital agenda for Europe», 

2010), Федеральна урядова ініціатива хмарних обчислень у США («Federal 

Cloud Computing Strategy», 2011) та ін., згідно яких хмарні обчислення визнано 

пріоритетним напрямом технологічного розвитку. 

Впровадження хмаро орієнтованого освітнього середовища з фізики в 

освітній процес закладів загальної середньої освіти має низку переваг: 

забезпечення навчальної мобільності, доступності до навчального матеріалу, 
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комунікації між учителем та учнями, впровадження та поєднання різних 

навчальних технологій в освітній процес. 

Завдяки впровадженню ХООС можливо вивести на новий рівень розвитку 

фізичну освіту. 

Оскільки у вітчизняному просторі проблема проектування та побудови 

хмаро орієнтованого освітнього середовища зародилась не так давно, є 

доцільність проаналізувати та узагальнити зарубіжний досвід. Проблемою 

впровадження хмарних обчислень, застосування хмарних технологій у 

відкритій освіті, дослідження розвитку хмарних технологій висвітлено в працях 

зарубіжних науковців, таких як: Н. М. Абрамс (N. M. Abrams) [295], 

Н. Антонополус (N. Antonopoulos) [296], М. Армбруст (M. Armbrust ) [297], 

Б. Батлер (B. Butler ) [304], С. Бейкер (C. Baker) [298], С. Беккер 

(S. Becker) [299], Дж. A. Гонсалес-Мартінес (J. A. Gonzalez-Martinez) [319], 

Д. В. Дентон (D. W. Denton) [314], Дж. Дентон (J. Denton) [313], К. Донет 

(K. Donert) [334], Т. Ерл (T. Erl) [315; 316], М. Я. Кавіс (M. J. Kavis) [321], 

Р. Коуп (R. Cope) [315], К. Коутсопулос (K. Koutsopoulos) [322], З. Махмуд 

(Z. Mahmood) [316], Д. Нагель (D. Nagel) [326], А. Насерпур 

(A. Naserpour) [315], Н. Паносополос (H. Panousopoulos) [329], Дж. Рей 

(J. Ray) [332], Наян Б. Рупарела (Nayan B. Ruparelia) [333], Д. Сільва 

(D. Silva) [335], Д. Чень (G. Chen) [307]. 

К. Коутсопулос [322] представляє основні концепції мережі шкіл 

Європейського Союзу (ЄС) в хмарі, та стверджує, що нинішні умови вимагають 

створення нової парадигми, заснованої на комплексному вимірі освіти, при 

розгляді питання про використання хмарних обчислень. Іншими словами, існує 

необхідність в комплексному підході, який включає в себе педагогічну, 

технічну, адміністративну, соціальну, політичну та культурну складові, які 

перебуваючи в гармонії сприятимуть освітньому процесу. Вчений [322] 

охарактеризовує основні завдання, які повинні стояти перед учнями, вчителями 

та адміністрацією при роботі з хмарними технологіями. 

Дж. А. Гонсалес-Мартінес [319] досліджує область використання хмарних 

обчислень в освіті. В своїх дослідженнях виявляє та аналізує переваги та ризики, 

при яких хмарні обчислення можуть мати для зацікавлених сторін в освіті 

корисні сценарії розвитку та використання хмарних обчислень в навчальному 

контексті. 

У даний час, розпочинається широке застосування технологій хмарних 

платформ, які використовують складні технічні інновації для забезпечення 
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масштабності та гнучкості середовища. Для успішного створення, інтегрування 

в хмарне середовище потрібне розуміння технології хмарної платформи та її 

загальної внутрішньої механіки, архітектури шарів та моделей, а також 

розуміння інших чинників. Так в своїй праці «Cloud Computing: Concepts, 

Technology & Architecture» Томас Ерл з провідними експертами та 

дослідниками хмарних обчислень [316], пропонують ряд чітких концептів, 

моделей, механізмів технології і архітектури технології застосування хмарних 

технологій. 

Наян Б. Рупарела [333] в своїй праці пропонує можливості інтегрування 

інші технологій до хмари, а також, що краще практично використовувати для 

застосування хмарних обчислень та вибрати хмарні сервіси.  

Наян Б. Рупарела обговорює ключові питання, які постають для будь-якої 

організації з урахуванням хмарних обчислень: угоди про рівень сервісу, 

надання бізнес-послуг та споживання, фінансів, правової юрисдикції, безпеки і 

соціальної відповідальності. Він вводить нові концепції, які стали можливими 

завдяки хмарним обчисленням: хмара клітини або фахівець хмари для 

конкретних цілей; особиста хмара; хмара речей; хмарних сервісів обміну. Він 

розглядає використання тематичних шаблонів у плані інфраструктури і 

платформи, інформацію про програмне забезпечення, а також бізнес-процесу; і 

пояснює, як відбувається перехід до хмарних служб [334]. 

С. Стейн (S. Stein) [336] в своїх дослідженнях висвітлює переваги та 

проблеми, з якими стикається освіта при залучені хмарних технологій для 

педагогічних цілей. Однією з таких проблем є загальнодоступність хмарних 

технологій, так як для їх використання потрібне широкосмугове підключення 

до Інтернету. Хмарні технології надають доступ до інструментів навчання 24 

години на добу, 365 днів на рік, щоб дати можливість користувачам працювати 

в будь-якому місці в будь-який час. Але в тих, в кого немає вільного доступу 

до Інтернету чи комп’ютера, можна використовувати програмне забезпечення 

в публічних бібліотеках або на комп’ютерах доступних їм у школах протягом 

дня, після закінчення шкільних заняття [336]. 

С. Стейн наголошує на високій економічні рентабельності для шкіл 

використання хмарних технологій: «Значна економія коштів може бути 

реалізована завдяки хмарних обчислень шляхом зниження коефіцієнта 

заміщення для комп’ютери. Так, як неважливо Windows, Apple, і Linux 

встановлений на комп’ютері, він все одно може отримати доступ до хмари. Так 
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і старі комп’ютери, як є менш потужними за сучасні можуть працювати 

віддалено сучасне програмне забезпечення» [336, с. 237]. 

Вчений відмічає, що віддалений доступ має важливе значення в 

ефективному використані хмарних технологій в школі [336]. А саме в 

одночасному використані ліцензованого програмного забезпечення. 

Ми погоджуємось із С. Стейн, що освіта рухається в напрямку хмарних 

обчислень, які зможуть забезпечити школу новими технологіями організації 

освітнього процесу та забезпечити його новими інформаційними технологіями [336].  

В 2010 р. Пол Покатілу (Paul Pocatilu) здійснив аналіз та прогнозував 

розвиток електронних навчальних систем (E-learning Systems) та хмарних 

технологій. Він прийшов до висновку, що Економічна Академія у Бухаресті 

використовує електронне навчання, засноване на Moodle, котрий має свій 

власний центр обробки даних, і в майбутньому може стати платформою для 

хмарних обчислень [330]. 

З вітчизняного досвіду роботи з хмаро орієнтованими освітніми середовищами 

виділяються науковці В. Ю. Биков [252], С. Г. Литвинова [112], М. В.Попель [214], 

Н. В. Сороко [240], О. М. Спірін [245], М. П. Шишкіна [286] та ін. 

В. Ю. Биков наголошує, що основна стратегія подальшої масштабної 

інформатизації освіти і науки має базуватися на концепції хмарних обчислень 

(ХО) з суттєвим поглибленням інтеграції галузевих зусиль у цьому напрямі з 

можливостями ІКТ-бізнесу на основі застосування механізмів аутсорсінга. При 

цьому як поточні і перспективні інвестиції у розвиток ІКТ-інфраструктури, так 

і всі наявні ІКТ-системи та окремі ІКТ-рішення мають бути проаналізовані з 

точки зору можливості застосування технологій ХО як альтернативи [252]. 

Для забезпечення соціально-економічної ефективності і 

конкурентоспроможності України, її успішної європейської та світової 

інтеграції згаданий підхід широко використовується в процесі інформатизації 

всіх без винятку підсистем українського суспільства, передусім освіти, де ідеї і 

технології ХО мають стати предметом пріоритетного вивчення, засобами 

навчання, досліджень та управління освітою на всіх її організаційних 

рівнях [19], стверджує В. Ю. Биков. 

На думку С. Г. Литвинової, хмаро орієнтоване навчальне середовище 

створює умови для активної співпраці, забезпечує мобільність суб’єктів та 

віртуалізацію об’єктів навчання, доступне будь-де і будь-коли, забезпечує 

розвиток творчості та інноваційності, критичного мислення, вміння вирішувати 

проблеми; розвивати комунікативні, співробітницькі, життєві та кар’єрні 
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навички, працювати з даними, медіа й розвивати компетентності з ІКТ як учнів, 

так і вчителів [122]. 

Міністерство освіти та науки України впроваджує проекти пов’язані з 

хмарними технологіями, а саме «Про дистанційне моніторингове дослідження 

рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

навичок використання інформаційно-комунікативних технологій у практичній 

діяльності», «Хмарні сервіси в освіті» та «Розумники». 

Мета проекту «Про дистанційне моніторингове дослідження рівня 

сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок 

використання інформаційно-комунікативних технологій у практичній 

діяльності» (наказ МОН України від 23.02.2010 р. № 139) здійснити моніторинг 

рівня сформованості інформатичних компетентностей випускників, на основі 

платформи Microsoft Azure. Маємо приклад гібридної хмари, що дає змогу 

проводити тестування до 5000 учнів одночасно, здійснювати автоматизовану 

перевірку відповідей, збирати оперативні дані щодо перебігу процесу 

тестування по всій Україні. 

В 2014 році стартував Всеукраїнський проект «Розумники» (наказ МОН 

України від 08.05.2014 р. № 564). Мета проекту: проведення дослідно-

експериментальної роботи з метою прогнозування моделі використання 

електронних ресурсів на комп’ютерних пристроях різного форм-фактору з 

метою покращення та підтримки освітнього процесу 

(http://rozumniki.com/info/experiment/).  

Серед педагогів широкої популярності здобула можливість створювати 

сайти засобами Google Site. Такі сайти створюються за допомогою шаблону та 

зберігаються в особистих хмарах користувача Google. На сторінках сайту 

вчитель має змогу розміщувати конспекти уроків, інструкції з виконання 

практичних робіт, власні статті, цікаву інформацію для учнів, які бажають 

знати більше, навчальні програми та інші додаткові матеріали. Прикладом 

застосування є сайт учителів математики та фізики Комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 19» Дніпровської міської ради 

«Шкільний калейдоскоп» (www.sites.google.com/site/skolnyjkalejdoskop) та 

учителя фізики Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(sites.google.com/site/fizikacecikavovazlivoprekrasno/). 
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Як показав аналіз даних сайтів, вони несуть виключно інформативний 

характер. Найголовнішим їх недоліком є те, що вони не дають можливості 

учням завантажувати на них виконані домашні та практичні завдання, що і є 

найважливішим у використані ХООС. 

Завдяки освітнім програмам від компанії Microsoft популярності серед 

вчителів набувають сервіси OneDrive та OneNote. Завдяки OneDrive вчителі 

створюють хмаро орієнтовані середовища, в яких групують потрібні дані та 

відомості на власний розсуд. До них учень та вчитель має доступ будь звідки, 

потрібно лише наявність пристрою, який дозволяє вийти в мережу Інтернет. 

У разі, якщо доступ до мережі Інтернет обмежений, суб’єкти навчання 

можуть синхронізувати документи з власного або шкільного комп’ютера з 

відповідними папками та документами, якими вони користувалися в ХООС. 

Повертаючись до сервісів Google варто відзначити, що вони надають 

аналогічні сервіси для створення та зберігання даних, комунікації між учителем 

та учнями, проведення опитування та інше. Крім цього, існує Google for 

Education – це традиційний набір сервісів Google, котрий доступний через 

домен «.edu». При створені шкільного аккаунту в Google for Education 

користувачі одержуть доступ до Google Classroom, шкільний поштовий домен, 

додатковий обсяг пам’яті на Drive, відсутність реклами та можливість повного 

адміністрування аккаутів в створеному освітньому домені. В Google for 

Education можливо використовувати Sheets, Docs, Slides и Sites для створення 

таблиць, документів, презентацій та сайтів. Проект Google for Education 

впроваджується в освітній процес Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

Однією з незаперечних переваг хмарних сервісів Google є їх простота у 

використанні та обсяг пам’яті, який надається для зберігання даних, котрий є 

більший за пропозиції інших компаній, які надають послуги хмарних сервісів. 

Популярною платформою для організації навчання є Moodle. Moodle 

(Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система 

управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management 

Systems). За допомогою даної системи можна створювати електронні навчальні 

курси і проводити як аудиторне (очне) навчання, так і навчання на відстані 

(заочне/дистанційне) [325]. Використання системи, дає можливість 

обмінюватись повідомленнями вчителям та учням, надавати завдання та 
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перевіряти їх, виконувати самостійні роботи у вигляді тестів, вести 

електронний журнал оцінок та відвідування, тобто в цій технології закладені 

основні концепції хмаро орієнтованого освітнього середовища. 

Платформа Moodle найбільш підходить для організації заочної та 

дистанційної форми навчання, але разом з тим вона має переваги над іншими 

платформами і є перспективною для розгортання на її основі хмаро 

орієнтованого освітнього середовища. 

Так на основі платформи Moodle організоване хмаро орієнтоване освітнє 

середовище для, всіх класів та з усіх навчальних предметів, які вивчаються в 

«Навчально-виховний комплекс «Новопечерська школа» (м. Київ) 

(moodle.novoshkola.com.ua) та Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія 

«Сихівська» Львівської міської ради Львівської області (dystosvita.mdl2.com) 

організоване навчальне середовище вивчення інформатики. Нами створено 

хмаро орієнтоване освітнє середовище атомної і ядерної фізики 

(moodle.kspu.kr.ua). 

Як показують проведені дослідження хмарні технології інтенсивно 

проникають в освітній процес всіх рівнів закладів освіти. Тому гостро стоїть 

потреба розроблення методики навчання атомної і ядерної фізики, як розділу 

фізики, що найбільше задовільняє вимоги щодо формування сучасного 

наукового світогляду учнів, в умовах хмаро орієнтованого освітнього 

середовища. 

За підсумками проведеного нами дослідження хмарні середовища були 

організовані ще у ряді закладів загальної середньої освіти. Зокрема, результати 

наукового дослідження впроваджені в освітній процес з фізики у ЗЗСО 

України: Кіровоградська обл.: Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (довідка № 146 від 

28.12.2017), Богданівської загальноосвітньої школи (ЗШ) І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

І. Г. Ткаченка Знам’янської районної ради (довідка № 58 від 20.06.2017), 

Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Знам’янської районної ради (довідка № 63 

від 29.05.2017), Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів Знам’янської районної 

ради (довідка № 68 від 15.05.2017), Дмитрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 імені 

Т. Г. Шевченка Знам’янської районної ради (довідка № 76 від 16.06.2017), 

Добровеличківської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної ради 

(довідка № 8 від 25.01.2018), Добровеличківської спеціалізованої ЗШ-інтернат 

І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради (довідка № 89 від 20.06.2017), 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 35 «ЗШ І-ІІІ 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 159 ~ 

 

ступенів, позашкільний центр» Кіровоградської міської ради (довідка № 37 від 

28.12.2017), комунального закладу «Новгородківський навчально-вихований 

комплекс «ЗШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (довідка № 23 

від 27.12.2017), комунального закладу «Новгородківський навчально-

вихований комплекс імені заслуженого вчителя України П. Ф. Козуля «ЗШ І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» (довідка № 9 від 04.10.2017), 

Мошоринської ЗШ І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради (довідка № 17 від 

28.12.2017), Перчунівської ЗШ І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної 

державної адміністрації (довідка № 46 від 16.06.2017), Гнатівський навчально-

виховний комплекс «Мрія» Добровеличківської районної ради (довідка № 59 

від 23.04.2018), Трепівської ЗШ І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради 

(довідка № 42 від 29.05.2017); комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Рівненський обласний ліцей» Рівненської обласної ради (довідка 

№ 177/01-9 від 17.05.2017), Тячівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Тячівської міської 

ради Закарпатської області (довідка № 32 від 03.04.2017). 

Авторську методику впроваджено в освітній процес навчання атомної і 

ядерної фізики на базі платформи Moodle у відповідності до Угоди про 

співробітництво між Центральноукраїнським державним педагогічним 

університетом імені Володимира Винниченка та Добровеличківською ЗШ І-ІІІ 

ступенів № 1 Добровеличківської районної ради (№ 143 від 22.01.2017). 

 

1.9. Використання хмарних технологій у закладах вищої освіти 

(к.пед.н., доц. Рєзіна О. В.) 

Хмарні технології являють собою концепцію, за якою опрацювання даних 

забезпечується як послуга, коли спільні ресурси і дані надаються комп’ютерам 

та іншим пристроям за запитом. Тому хмарні технології також називають 

обчисленнями за вимогою (On-demand computing, ODC). Хмарні технології 

роблять доступними для користувачів такі обчислювальні ресурси як дисковий 

простір та програми для виконання певних проектів, забезпечують доступ до 

спільних обчислювальних ресурсів за вимогою, незалежно від місця 

знаходження користувача. Зазвичай ресурси хмари не тільки використовуються 

декількома користувачами, але й динамічно розподіляються під час 

прогнозованих чи неочікуваних робочих навантажень. Такий підхід дає змогу 

максимально використовувати обчислювальну потужність і при цьому 

знижувати загальну вартість ресурсів, а також обслуговування системи. Також 

хмарні технології дають змогу кільком користувачам отримати доступ до 
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сервера для отримання та оновлення своїх даних без придбання ліцензії на 

програмне забезпечення. Із розвитком та впровадженням інформаційних 

технологій в усі сфери життя людини і суспільства різні підприємства, 

незалежно від характеру та масштабів їхньої діяльності, використовують 

хмарні технології. Опитування [311], проведене 2018 року компанією Insights 

Intent and Engagement (IDG) серед своїх клієнтів, показало: 

 77% компаній мають як мінімум один додаток або частину своєї 

обчислювальної інфраструктури у хмарі; 

 представники компаній прогнозували, що у 2018 році вони інвестують 

у середньому 3,5 мільйони доларів у хмарні додатки, платформи та сервіси; 

 виконавчий менеджмент компаній спрямовує на хмарні платформі 

ресурси таких галузей, як виробництво, високі технології (high-tech) та 

телекомунікації. Ці галузі найбільш залежні від технологій, тому доцільно на 

100% розмістити їх у хмарі.  

Опитуванням було охоплено 550 респондентів, які є передплатниками 

медіа IDG, у тому числі CIO (Chief information officer), Computerworld, CSO 

(Chief security officer), InfoWorld, ITworld and Network World. 75% респондентів 

займають керівні посади в галузі інформаційних технологій, середня кількість 

співробітників компаній становить 12 297 осіб.  

Освітня галузь, разом із виробництвом, високими технологіями та 

телекомунікаціями / комунальними послугами має найкращі перспективи щодо 

використання хмарних сервісів [310]. 

Раніше для зберігання даних університетами використовувалися зовнішні 

жорсткі диски або сервери, доступ до яких був обмежений. Сьогодні дані 

можуть бути збережені в хмарі, що надає універсальний доступ до них і робить 

навчальний процес більш гнучким та ефективним. Використання хмарних 

технологій сприяє інтеграції освітніх ресурсів, розвитку системи освіти, 

підвищенню її якості; забезпечує більш динамічний та інтерактивний досвід 

навчання.  

Якщо розглядати роботу у традиційних комп’ютерних лабораторіях, то 

можна побачити багато викликів, таких як обмеження робочих годин і місць у 

періоди найбільшого навантаження, ремонт та підтримка комп’ютерних 

лабораторій, поїздки до університету та додому, вартість обладнання 

традиційної комп’ютерної лабораторії (апаратне і програмне забезпечення). 

При такому підході інформаційні послуги, необхідні для студентів, викладачів 

та співробітників, запитуються на університетському сервері.  
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Якщо в університеті розгорнута хмара, то її користувачами стають 

студенти, викладачі, адміністративний персонал, співробітники приймальної 

комісії [340]. Їхня взаємодія з хмарним сервісом показана на рис. 1.21.  

Універсітетська 

хмара

Студенти

Викладачі

Адміністративний

персонал

Група студентів під 
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індивідуальної роботи

Перехід до хмар інших 

навчальних закладів

 

Рис. 1.21. Взаємодія користувачів з університетською хмарою 

Використання хмарних сервісів надає багато переваг, насамперед 

фінансових. Хмара – це прагматична технологія зниження вартості IT-

інфраструктури навчального закладу, адже кінцевому користувачеві не 

потрібні спеціальні знання про апаратне забезпечення інформаційної системи 

або про встановлення різноманітних програм та додатків. Використання 

хмарних технологій у навчанні також сприяє формуванню у студентів 

інформатичних компетентностей, їхній підготовці до життя в цифровому 

суспільстві. Том Біттман (Tom Bittman) зазначає три переваги використання 

хмарних технологій у навчальному процесі: 

 безкоштовність хмарних технологій – кількість безкоштовних хмарних 

сервісів для соціальної взаємодії, публікацій, співробітництва, 

створення контенту, обчислень тощо є значною і постійно зростає; 

 збільшення контенту – кількість різноманітних матеріалів, 

представлених у хмарах, примножується; ці матеріали доступні для 

широкої аудиторії, кожен може зробити свій внесок;  

 співробітництво – хмарні технології значно покращують можливість 

спілкування та співробітництва [301]. 

 А в дослідженні [339] обґрунтовуються такі переваги використання 

хмарних сервісів у навчанні: 

http://www.ijircce.com/upload/2014/february/21_Role.pdf
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 резервне копіювання – у хмарі автоматично зберігається контент, що 

робить неможливим втрату будь-якого матеріалу;  

 зберігання – хмарна система надає своїм користувачам можливість 

зберігати дані будь-яких типів: документи, фотографії, музику, 

різноманітні додатки тощо; 

 доступність – до будь-яких даних можна отримати доступ з будь-якого 

пристрою, наприклад, смартфона, планшета, ноутбука, комп’ютера, що 

має підключення до інтернету; 

 співробітництво – використання хмарного сервісу дає можливість 

декільком користувачам опрацьовувати один документ, обмінюватися 

думками та ідеями; ця перевага надає можливість оптимізувати 

реалізацію проектів або інших групових форм роботи як для студентів, 

так і для викладачів; 

 раціональне використання ресурсів та часу – викладачам не потрібно 

витрачати час на копіювання та друк дидактичних матеріалів, студенти 

мають можливість діставати необхідні ресурси у хмарі;  

 виконання та перевірка завдань – викладачі розміщують різноманітні 

завдання у хмарі, студенти отримують доступ до них, виконані завдання 

зберігають у спеціальній папці для подальшого розгляду викладачем. 

Однак розгортання хмарної платформи не є простим завданням для 

університету. Вищі навчальні заклади стикаються з низкою проблем, які 

перешкоджають упровадженню хмарних технологій. Зазначимо деякі з них: 

Безпека. Безпека в області хмарних обчислень є серйозною проблемою 

для всіх користувачів, не тільки освітніх установ. Провайдери хмарних сервісів 

повинні зберігати конфіденційність, цілісність та доступність даних шляхом 

встановлення вимог безпеки для освітніх хмарних платформ. Деякі з них – це 

вимоги до облікових записів студентів, викладачів та адміністративних 

працівників для перевірки та підтвердження кожної особи за допомогою імені 

користувача та пароля, визначення їхніх можливостей щодо діяльності в різних 

середовищах хмари. Для захисту конфіденційних даних університету, таких як 

завдання до іспиту та оцінки, повинні використовуватися методи шифрування, 

щоб унеможливити підробку або несанкціонований доступ. Крім того, 

необхідно зазначити можливість проникнення шкідливих програм до хмари, 

хакерські атаки, підмінювання метаданих. 

Секретність. Захист в системі вищої освіти передбачає також 

забезпечення конфіденційності персональних даних студентів та викладачів. 
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Такі дані повинні бути захищені від несанкціонованого доступу і нерозпізнані 

в хмарі. 

Блокування. Провайдер хмарних послуг може заблокувати дані і 

програми, які використовує університет, що передбачає ризики та значні 

витрати для переходу до іншого постачальника або повернення до локальних 

традиційних ІТ-систем. 

Надійність. Технічні проблеми провайдера призводять до відсутності 

хмарних послуг в університеті, що може порушити графік навчання.  

Пропускна здатність. Пропускна здатність мережі є основою освітніх 

послуг, що надаються через інтернет. Якість обслуговування залежить від 

швидкості з’єднання, що може вимагати інвестицій в мережеву 

інфраструктуру. 

Управління. Існує відмінність між традиційним управлінням освітою і 

управлінням освітою з використанням хмарних технологій. Отже, 

впровадження хмарних сервісів ставить такі складні завдання, як управління 

викладанням та навчанням, розробка навчальних курсів, організація екзаменів 

тощо. 

Довіра. Довіра до онлайн-сервісів є одним з найбільш складних факторів 

у наукових колах. Щорічні дослідження не демонструють 100% довіри до 

хмарних сервісів з боку користувачів.  

Ставлення. Хмарні технології є новою парадигмою, що змінює звичну 

традиційну модель навчання. Отже, сприйняття цих технологій і ставлення до 

них з боку користувачів (учених та вищого керівництва вишу) матиме вплив на 

впровадження хмарних сервісів. 

Упровадження хмарних технологій в освіту дало поштовх до досліджень 

за такими темами: глобалізація вищої освіти; IT-Управління навчанням; 

відкриті дані, відкритий вихідний код, відкритий контент; стипендія в 

хмарному середовищі. Сьогодні навчання в аудиторії розширене, а в деяких 

випадках й замінено онлайн-навчанням. У майбутньому, межі між установами 

та організаціями зникатимуть, як і межі між споживачами та споживачами 

послуг, а також між учнями і викладачами. Крім того, нові способи пізнання, 

більш творчі майданчики для навчання, а також кращі способи розуміння нових 

технологій дають змогу створювати нові можливості для всіх учасників 

освітнього процесу [341]. 

Передумовою впровадження хмарних сервісів у навчальний процес було 

застосування освітніх технологій, що ґрунтувалися на використанні 
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комп’ютерів, об’єднаних між собою. Так, 1960 року Університет штату 

Іллінойс ініціював систему аудиторій, комп’ютери в яких були об’єднані між 

собою в мережу. Завдяки цьому студенти отримали доступ до інформаційних 

ресурсів деяких навчальних курсів; слухали лекції, що транслювалися за 

допомогою телевізора або аудіопристрою. У 70-80-х роках ХХ сторіччя в 

Технологічному інституті Нью-Джерсі (New Jersey Institute of Technology) та в 

Університеті Гуелфа (University of Guelph) в Канаді були розроблені електронні 

навчальні курси, доступ до яких став можливим у бібліотеках багатьох 

коледжів. У 1990-х викладачі почали використовувати World Wide Web для 

створення сайтів, на яких були представлені навчальні курси та надані 

інструкції для студентів. Із розвитком інтернету на освітніх веб-сайтах стали 

активно використовуватися мультимедійні технології, а за допомогою веб-

камер викладачі отримали можливість записувати лекції та завантажувати їх на 

сторінки своїх курсів. Приділялася увага створенню та використанню освітніх 

комп’ютерних мереж [338]. 

Сьогодні хмарні технології надають такі можливості використання у 

вищій школі: 

 виконання проектів як університетських так і міжуніверситетських та 

контроль за їх виконанням; 

 реалізація принципів STEM-освіти; 

 використання віртуальних лабораторій, моделювання різноманітних 

об’єктів та процесів, проведення експерименту; 

 використання навчальних ресурсів інших університетів; 

 централізація результатів тестування, іспитів, домашніх/самостійних 

завдань та результатів їх виконання;  

 інтелектуальне управління університетом; 

 проведення різноманітних опитувань та аналіз якості навчання 

(відстеження показників успішності, оцінювання навчального прогресу 

студентів та ризиків відрахування деяких з них, виявлення передового 

досвіду, ініціатив та вигідних проектів). 

У дослідженні [327] представлено SWOT-аналіз впливу хмарних 

технологій на методологію вищої освіти. SWOT-аналіз – це метод, що 

використовується для оцінки конкурентної позиції компанії, процесу або 

проекту шляхом визначення їхніх сильних сторін, недоліків, можливостей і 

загроз, з якими вони можуть зіткнутися. Цей аналіз передбачає визначення 

цілей проекту, внутрішніх та зовнішніх факторів, які є сприятливими та 
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несприятливими для досягнення поставлених цілей. SWOT-аналіз є дуже 

потужним інструментом, оскільки його результати можуть бути використані 

для розуміння переваг будь-якого проекту і тому можуть допомогти розкрити 

різні потенційні можливості. 

SWOT-аналіз широко застосовується у процесі стратегічного планування, 

що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: 

 сильні (Strengths) сторони проекту; 

 слабкі (Weaknesses) сторони проекту; 

 можливості (Opportunities), що відкриваються при реалізації проекту; 

 загрози (Threats), пов’язані зі здійсненням проекту. 

Візуально SWOT-аналіз можна представити у вигляді схеми (рис. 1.22): 
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Рис. 1.22. Складові SWOT-аналізу 

Внутрішній стан проекту відображається в основному в S і W, а 

зовнішній – в О і Т. 

Результати SWOT-аналізу впровадження хмарних технологій у вищу 

школу: 

Сильні сторони 

 скорочення витрат;  
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 зручність навчання (у будь-якому місці, в будь-який час, на будь-

якому пристрої);  

 резервне копіювання та відновлення навчальних матеріалів;  

 гнучкість навчання; 

 здатність до збільшення потужності і продуктивність;  

 простота впровадження;  

 збільшення обсягу зберігання даних;  

 різноманітність пристроїв та незалежність від місця розташування; 

 упровадження хмарних технологій не вимагає від університету 

дорогої ІТ-інфраструктури або програмного забезпечення. 

Слабкі сторони 

 залежність від постачальника хмарних послуг; 

 технічні труднощі та простої; 

 обмежений контроль; 

 ризики недоступності хмарного сервісу; 

 невисокий рівень довіри. 

Можливості 

 високий рівень інтерактивного та спільного навчання; 

 наявність інтелектуальних середовищ для набуття знань та вмінь; 

 максимально можлива інтеграція та обмін знаннями; 

 безпаперовий та цифровий досвід навчання; 

 велика ємність пристроїв зберігання даних і доступність ресурсів. 

Загрози 

 Безпека даних 

 Блокування з боку постачальника  

 Нав’язлива  реклама 

 Питання управління  

 Питання організації та контролю 

Автори дослідження доходять висновку, що попри деякі критичні 

обмеження, хмарні технології надають численні переваги для вищих 

навчальних закладів.  

Об’єднаний комітет інформаційних систем (Joint Information Systems 

Committee, JISC) оголосив, що хмарні технології стають все більш 

привабливими для науки та освіти. У комітеті вважають, що є п’ять причин 

створення університетської хмари: 
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1. Зменшити екологічні та фінансові витрати. 

2. Розподілити навантаження на сервери, якщо університет співпрацює з 

партнерською організацією. 

3. Бути гнучкими і платити за хмарні послуги за необхідності. Надати 

науковцям спеціалізоване програмне забезпечення, яке може не 

підтримуватися внутрішніми пристроями та засобами. 

4. Отримати доступ до баз даних, веб-додатків та послуг з будь-якого 

місця. 

5. Отримати можливість повторювати експерименти. Віртуальні машини, 

доступні у хмарі, надають можливості повторення експерименту, що покращує 

правильність результатів і висновків [308].  

Розглянемо досвід упровадження хмарних технологій у вищу освіту 

деяких країнах світу. 

США. У Пристонському університеті (Princeton University) в рамках 

дисертаційного дослідження, проведеного Аріелем Фельдманом (Ariel 

Feldman), було розроблено дві системи SPORC и Frientegrity, що підвищують 

рівень безпеки та надійності хмарних сервісів. Безпека та надійність 

забезпечуються завдяки застосуванню користувачами хмари криптографічних 

ключів. При наявності технічних проблем у провайдера, ці системи 

використовують механізми відновлення даних. Система SPORC представлена 

як платформа для створення широко спектру додатків, орієнтованих на 

користувача, від редактора спільного опрацювання текстів і календаря до 

електронної пошти та обміну миттєвими повідомленнями. Однією із функцій 

Frientegrity є поширення моделі SPORC на соціальні мережі інтернету, що надає 

контроль доступу, який застосовується до сотень друзів та десятків тисяч 

постів, забезпечуючи гарантії безпеки. Завдяки ефективному поверненню 

контролю за даними користувачів самим користувачам, ці системи значно 

знижують ризики розгортання хмари, чим відкривають шляхи для більш 

широкого застосування хмарних технологій [317]. 

У Гарвардському університеті (Harvard University) 7 грудня 2016 року 

керівником відділу Архітектури та інженерії Джейсоном Снидером (Jason 

Snyder) та головним технічним директором Ерікою Бредшоу (Erica Bradshaw) 

була представлена програма розвитку хмарного сервісу. Метою програми 

визначено полегшення для Гарвардського співтовариства реалізації переваг 

хмарного середовища шляхом упровадження та надання спільних послуг, які є 

безпечними, економічно вигідними та надійними. 
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Стратегічними напрямами визначені: 

 створення цілісного університетського хмарного сервісу з 

використанням стандартів архітектури та з наданням експертної 

допомоги; 

 покращення IT-послуг шляхом впровадження нових хмарних сервісів, 

які є безпечні та корисні для університету; 

 скорочення витрат за рахунок закриття центра опрацювання даних, 

функціонування якого дорого коштувало університету. 

Керівними принципами названі: 

 закупівля або оренда хмарних сервісів, а не створення власних; 

 створення можливостей впровадження інноваційних хмарних 

технологій; 

 визначення потреб кожного відділу університету перед початком 

робіт щодо впровадження нових хмарних сервісів; 

 активний пошук шляхів зниження затрат та оптимізації; 

 управління блокуванням з боку провайдера, забезпечення запобіжних 

заходів до невиправданого ризику. 

Ключовими показниками ефективності зазначені: 

 скорочення кількості розрізнених рішень щодо роботи хмарних 

технологій;  

 скорочення кількості випадків порушення безпеки в хмарі, які 

відображаються у щорічних звітах;  

 збільшення часу роботи критично важливих сервісів під час оновлень, 

кризисних ситуацій або технічного обслуговування; 

 зменшення затрат на обслуговування. 

Також у програмі були анонсовані нові хмарні сервіси університету: 

 пакет Cloud Foundations (HarvardKey, Cloud Shield, IP, Direct Connect, 

Integration); 

 технології моніторингу витрат; 

 хостінг (встроенные DevOps); 

 консалтинг [312]. 

У Колумбійському університеті (Columbia University) впровадження 

хмарних сервісів значно зросло, хоча і нерівномірно, у всій установі. Група 

співробітників Columbia об’єднала зусилля, щоб надати чіткі рекомендації про 

найкращій спосіб використання хмари. Рекомендації визначають, як 

використовувати хмарну платформу, щоб це використання було безпечним та 
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оптимальним для всієї установи. Була обрана стратегія під назвою «Cloud 

First», яка передбачає переведення інформаційних технологій університету з 

традиційної локальної комп’ютерної моделі в модель, яка використовує 

публічну хмару. Керівні принципи стратегії «Cloud First»:  

Хмарні послуги, затверджені університетом, повинні бути кращим 

варіантом для будь-якої нової послуги або при оцінці альтернатив поточних 

послуг. 

При оцінці програм або платформ доцільно вибирати ті, які можуть бути 

розгорнуті у хмарній інфраструктурі. 

Надавати перевагу складовій Програмне забезпечення як послуга (SaaS) 

перед Платформою (PaaS) або Інфраструктурою як послугою (IaaS). 

Необхідно розробити належні процедури для забезпечення безпеки даних 

Університету та дотримуватися всіх відповідних норм і стандартів.  

Необхідно розглянути питання про інтеграцію з наявними локальними, 

включно з керуванням ідентифікацією, створенням мереж, зберіганням даних 

тощо. 

Служби інформаційних технологій і закупівель Університету братимуть 

участь у розробці всіх угод про хмарні послуги, навіть у випадках, коли не 

передбачено жодних платежів [309]. 

Велика Британія. Університет Саутгемптона (University of Southampton), 

Лондонський коледж (College London, KCL) та Університет Грінвіча (University 

of Greenwich) послуговувалися порадами організації Cloud Computing Business 

Framework (CCBF) у процесі проектування, розгортання, удосконалення та 

обслуговування хмарного середовища. CCBF відома тим, що ефективно 

допомагає установам у розбудові хмарних сервісів, чим забезпечує більше 

повернення від інвестицій. Виконавши такі завдання:  

1) скорочення кількості постійно працюючих серверів шляхом їх 

консолідації;  

2) розміщення таких університетських серверів, як сервер електронної 

пошти, сервер зберігання даних, веб-сайт, сервер баз даних, у тому числі 

записів про студентів, у якості віртуальних машин у приватних хмарах. 

Зазначені навчальні заклади отримали економію коштів у розмірі 21–22%, 

а також підвищення рівня довіри користувачів, покращення обслуговування на 

1,2–5,8%.  

У подальшому були започатковані дослідження у сфері розробки 

медіасерверів та електронного навчання, електронних закупок та поставок. 
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Також Університетом Грінвіча успішно впроваджується політика зелених 

хмарних технологій (Green Cloud Computing), що передбачає екологічно 

відповідальне використання комп’ютерів та їхніх ресурсів, проектування, 

конструювання та використання електронних пристроїв так, щоб зменшити 

будь-який несприятливий вплив на навколишнє середовище. Для цього 

заплановано: 

 оптимізацію друку наукових і навчальних видань та вдосконалення 

утилізації паперу; 

 переведення студентських робіт в електронний формат та 

пришвидшення онлайн-оцінювання; 

 аналіз переваг IT-послуг та їх впровадження через проекти; 

 аналіз витрат на електроенергію, експлуатацію, закупівлі та інших 

даних з використанням моделі організаційної сталості (Organisational 

Sustainability Modelling) [306]. 

Іспанія. Національним університетом дистанційної освіти (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, UNED) розроблено систему для створення та 

управління віртуальними віддаленими лабораторіями, спрямовану на 

покращення методів і засобів проведення практичних занять. Ця система 

базується на концепціях хмарних технологій та віртуалізації. Розроблені 

віртуальні віддалені лабораторії (VRLabs) поєднують особливості традиційних 

віртуальних та віддалених лабораторій, але не вимагають обов’язкового 

доступу до реальних фізичних пристроїв й не засновані на симуляціях. 

Кожному студенту надається віртуальна дистанційна лабораторія на хмарному 

сервері, до якої він звертається через інтернет та використовує для виконання 

своїх практичних завдань. Є позитивний досвід упровадження цих лабораторій 

у програмі післядипломної освіти UNED [305]. 

Бангладеш. Кожного року, у дні оприлюднення результатів 

екзаменаційних випробувань за системами Junior School Certificate (JSC), 

Secondary School Certificate (SSC), Higher Secondary (School) Certificate (HSC) 

або інших, сервер національної освітньої ради був перевантажений сотнями 

тисяч запитів з усієї країни. Неможливість вчасно дізнатися про результати 

випробувань створювала відчутні проблеми для учнів та їхніх батьків. Коли 

традиційний сервер, використовуваний для оприлюднення результатів 

екзаменів, було модернізовано за допомогою хмарного сервера, затримок із 

публікаціями не стало, оскільки хмарні сервери здатні до розумного 

балансування навантаження. Хмарна інфраструктура була успішно застосована 
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для оприлюднення результатів вступного випробування до Національного 

університету Бангладеш у 2011-2012 роках для більш ніж 400 000 студентів. 

У Дафодильському національному університеті (Daffodil International 

University, DIU), що у місті Дакка, успішно використовується додаток Google 

Classroom. Відзначається зручність у спілкуванні та розміщенні завдань, 

можливість проведення онлайн-занять та відео-чатів. Опитування викладачів і 

студентів показало, що всі вони задоволені використанням цього хмарного 

сервісу. Передумовою його використання було встановлення ліцензійного веб-

браузера для студентів [320].  

Оман. 2007 року в Омані була створена некомерційна національна 

організація  Оманське товариство освітніх технологій (Omani Society for 

Educational Technology, OSET) з метою розробки стратегій впровадження 

освітніх технологій шляхом використання технологій і ресурсів як державних, 

так і приватних установ, із залученням експертів у галузі освіти. Пріоритетним 

напрямом роботи OSET визначено створення можливостей для активного 

використання хмарних технологій навчальними закладами Оману [300]. 

Саудівська Аравія. Академічне вивчення хмарних технологій є одним з 

пріоритетних напрямів досліджень в освітній галузі Саудівської Аравії. Ця 

країна є найбільшою економікою в арабському регіоні Перської затоки, що 

робить її потенційним ринком хмарних технологій. Дослідниками 

AlAlaa N. Tashkandi та Ibrahim M. Al-Jabri була проведена міжсекторальна 

емпірична розвідка, що базувалася на структурі «технологія – організація – 

екологія» та була орієнтована на вищі навчальні заклади. Були визначені 

фактори, що впливають на використання хмари вищими навчальними 

закладами. Ці фактори були протестовані за допомогою програмного 

забезпечення SmartPLS, потужного інструменту статистичного аналізу для 

моделювання структурних рівнянь. Істотними виявилися три фактори – 

переваги у використанні хмари, складність її експлуатації та надійність 

зберігання даних [337]. 

Україна. У Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка й Інституті інформаційних технологій і засобів 

навчання Національної академії педагогічних наук України у межах спільної 

науково-дослідної лабораторії з питань застосування хмарних технологій в 

освіті на основі платформи Apache CloudStack розгорнуто корпоративну хмару 

фізико-математично факультету. Як наслідок, в цих установах функціонують 

хмарні лабораторії для вивчення дисциплін «Комп’ютерні мережі», 
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«Адміністрування комп’ютерних мереж» та «Основи мережних 

технологій» [199, 158].  

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка функціонує хмарний сервіс Хмарка-ЦДПУ, 

розгорнутий на основі ownCloud – відкритої платформи для підвищення 

продуктивності та безпеки в рамках цифрового співробітництва. ownCloud 

надає засоби контролю, необхідні для керування зберігання даних, можливості 

інтеграції з іншими відповідними платформами, пропонує користувачам 

сучасний формат співпраці. Це є можливим завдяки відкритій модульній 

архітектурі ownCloud, здатності до модернізації інфраструктури даних. Через 

сервіс Хмарка-ЦДПУ студенти мають доступ до навчальних матеріалів, 

додаткові засоби співпраці та спілкування [328, с. 1]. 

Хмарні технології надають численні переваги для вищих навчальних 

закладів, хоча й мають деякі критичні обмеження. Ці обмеження можуть мати 

технічний або управлінський характер. Досвід упровадження свідчить про те, 

що хмарні технології сприяють оптимізації навчального процесу, розширюють 

доступ до інформації, забезпечують спільну роботу, посилюють взаємозв’язки 

між учасниками освітнього процесу, надають додаткові засоби обміну 

повідомленнями. Тому хмарні сервіси стають все більш поширеним 

компонентом технологічної інфраструктури у закладах вищої освіти всього 

світу. 

  

http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/7/1/1042-3886-1-PB.pdf
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ 

ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

2.1. Реалізація методичної системи в освітньому процесі атомної і 

ядерної фізики в хмаро орієнтованому освітньому середовищі (к.пед.н. 

Хомутенко М. В.) 

У ході аналізу спеціальної та психолого-педагогічної літератури, 

зробленого в першому розділі для забезпечення відповідності освітнього 

процесу з фізики у старшій школі запитам сучасного інформаційного 

суспільства (див. п. 1.7), постала потреба у формуванні відмінних від 

традиційних умов навчання учнів. Ми вважаємо, що до таких умов відноситься 

створення нового хмаро орієнтованого освітнього середовища (рис. 1.18), його 

динаміки і відповідно змін складу і структури (див. п. 1.7), функцій 

педагогічного процесу, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності суб’єктів навчання та орієнтацію на навчання впродовж всього 

життя. 

Як показали проведені нами дослідження (див. п. 1.7) метою створення 

хмаро орієнтованого освітнього середовища з атомної і ядерної фізики є 

надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти. Вони включають 

впровадження удосконалення методів та форм навчання, забезпечення вільного 

доступу до електронних освітніх ресурсів, наповнення їх новим навчальним 

контентом, що забезпечуватиме розвиток інтересу в учнів до вивчення атомної 

і ядерної фізики та задовольнить мотивовані навчальні потреби учнів. Для 

виконання окресленого завдання ми пропонуємо створити методичну систему 

формування і розвитку ХООС з атомної і ядерної фізики закладу загальної 

середньої освіти. 

Завданням та метою розроблення методичної системи навчання атомної і 

ядерної фізики в ХООС є забезпечення цілісної методологічної, теоретичної та 

методичної бази для впровадження особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного, діяльнісного та системного підходів у навчання атомної і 

ядерної фізики старшокласників у ХООС. Це сприятиме розширенню доступу 

до електронних освітніх ресурсів та інструментів хмарних обчислень, 

підвищенню рівня організації освітнього процесу та інформаційно-

комунікаційної компетентності суб’єктів навчання. 

Методична система навчання являє собою сукупність компонентів, а саме 

цілі, зміст, методи, засоби та форми організації навчання. 
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Визначення методичної системи в своїх працях сформували 

П. С. Атаманчук [7], С. У. Гончаренко [28], Л. В. Занков [41], 

О. І. Іваницький [31], В. Г. Крисько [53], С. Г. Литвинова [61], 

Н. В. Морзе [73], А. М. Новіков [77], О. М. Пишкало [97], 

Н. В. Подопригора [87], М. І. Садовий [102], О. М. Спірін [117], 

Н. В. Форкун [124], В. Д. Шарко [151] та інші. Як правило, кожен із них 

пропонує своє бачення методичної системи як категорії педагогічної науки.  

П. С. Атаманчук означив, що методична система є своєрідним результатом 

дидактичного препарування змісту конкретної навчальної дисципліни у 

відповідності до обраних педагогічних технологій та методів навчання, 

можливостей навчально-матеріальної бази та характеру орієнтирів (еталонів) 

управління навчально-пізнавальною діяльністю [7, с. 25]. 

С. У. Гончаренко визначив, що методична система навчання – це 

впорядкована сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених методів, форм 

і засобів планування, проведення контролю, аналізу та коригування освітнього 

процесу, спрямованих на підвищення ефективності навчання [28]. 

Л. В. Занков характеризує методичною таку систему, в якій ведучу і 

регулюючу роль в організації освітньої системи виконують дидактичні 

принципи. Найважливіші принципи: багатогранність, процесуальність, 

системність, функціональний підхід, колізії (зіткнення старого розуміння речей 

з новим науковим поглядом на їх суть, практичного досвіду з його теоретичним 

усвідомленням, яке дуже часто суперечить попереднім уявленням), 

варіантність [41]. 

О. І. Іваницький вважає, що методична система поєднує в собі цілі, зміст, 

форми й засоби навчання конкретного предмету [43, с. 247]. 

В. Г. Крисько методичну систему характеризує, як сукупність 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених методів, форм, засобів навчання, 

планування і організації, контролю, аналізу, корекції освітнього процесу, які 

спрямовані на підвищення ефективності навчання [53]. 

А. М. Новіков розглядає методичну систему, як загальну спрямованість 

навчання до поставленої мети [77]. 

О. М. Пишкало дає таке визначення: «Методична система навчання – це 

сукупність ієрархічно пов’язаних компонентів: цілей навчання, змісту, методів, 

засобів і форм організації навчання, що утворюють єдину цілісну 

функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання. 

Функціонування методичної системи підпорядковано закономірностям, що 
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пов’язані з внутрішньою будовою самої системи, коли зміна однієї чи декількох 

її компонентів призведе до зміни всієї системи» [97, с. 49]. 

Н. В. Подопригора зазначила, що «методична система» віддзеркалює 

цілеспрямованість навчання, має структурні компоненти та враховує 

взаємозв’язки між ними в досягненні цілей навчання [87]. 

М. І. Садовий, В. П. Вовкотруб, О. М. Трифонова визначають 

індивідуальний та варіативний характер методичної системи, що полягає у 

тому, що викладачі фізики відштовхуються від: мети і результатів навчання у 

конкретних групах суб’єктів навчання; змісту фізичного досліджуваного 

матеріалу, використовують досвід аналогій, життєво емпіричну інтуїцію; 

постійного поєднання досвіду та аналізу тем курсу фізики, що забезпечує 

прогнозовані навчальні ситуації, способи спілкування у з’ясуванні істини, 

створенні системи доказів, дослідів [102]. 

С. Г. Литвинова методичну систему визначає як проектування ХОНС: 

«Методична система проектування ХОНС – це сукупність ієрархічно 

пов’язаних компонентів: цілей, змісту, методів, форм, засобів, інформаційних, 

організаційних та технологічних заходів, проектування й використання ХОНС, 

проведення рефлексії та коригування результатів проектування й використання 

ХОНС, спрямованих на забезпечення навчальної мобільності суб’єктів 

навчання» [61, с. 194]. 

Цілісне визначення методичної системи запропонував А. М. Пишкало: 

«Методична система навчання – це сукупність ієрархічно пов’язаних 

компонентів: цілей навчання, змісту, методів, засобів і форм організації 

навчання, що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану 

на досягнення цілей навчання» [97, с. 16]. 

Відповідно до досліджень Н. В. Морзе методична система навчання 

повинна доповнюватися такими компонентами: очікувані результати навчання, 

добір змісту навчання, добір методів, форм і засобів навчання, встановлення 

зв’язків між компонентами методичної системи [70]. 

Науковці Ю. В. Триус та Л. О. Черних розглядають методи, засоби та 

форми навчання як певну підсистему цілісної системи навчання. Як зазначає 

Ю. В. Триус, розглядаючи сукупність тих компонентів традиційної методичної 

системи навчання, що відповідають на питання «як навчати?»: методи, засоби, 

організаційні форми навчання, деякі науковці вважають, що вони утворюють 

певну підсистему єдиної системи, яку називають технологією навчання. 
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Виходячи з такої структури, визначають цільовий, змістовий та технологічний 

компоненти методичної системи навчання [121; 150]. 

Поширення хмарних технологій впливає перш за все на ті компоненти 

традиційної методичної системи навчання, що утворюють певну підсистему 

єдиної системи [63]. Тому розроблена модель методичної системи навчання 

науковцем О. М. Марковою містить у якості компонентів зміст, цілі та 

технологію навчання. До складу останньої входять форми організації, методи 

та засоби навчання, серед яких провідними є засоби хмарних технологій [66]. 

Науковцем А. М. Стрюком [120] на основі аналізу впливу хмарних 

технологій на цільовий, змістовий та технологічний компоненти методичної 

системи навчання побудовано модель навчання інформатичних дисциплін з 

використанням хмарних ІКТ. Цілі навчання включають систему знань, умінь і 

навичок, що формуються відповідно до компетентнісної моделі фахівці та 

державних стандартів вищої освіти. Цілі навчання безпосередньо впливають на 

зміст навчання, добір методів, засобів та засобів його організації.  

В свою чергу науковець Н. В. Форкун [124] розробила методичну систему 

навчання фізики в старшій школі на основі компетентнісного підходу, як 

впорядковану сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів (форм, 

методів, засобів), які забезпечують управління, планування, здійснення, контроль, 

аналіз, корекцію освітнього процесу з фізики у старшій школі, спрямовані на 

отримання конкретних результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, 

загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності. 

В. Д. Шарко методичну систему навчання учнів фізики характеризує як 

систему, що включає в себе три компонента (цільовий, змістовий і 

технологічний) [151]. 

Виходячи з вище викладеного, ми прийшли до висновку, що методична 

система навчання є складним динамічним утворенням, найбільший вплив якого 

спрямований на перший основний елемент, яким є цілі навчання. З цього 

витікає центральний принцип вдосконалення методичної системи, який 

А. М. Пишкало [97] назвав принципом цілеспрямованості: напрями і 

результати вдосконалення методичної системи загалом та її елементів, зокрема, 

повинні бути адекватні цілям навчання. 

Приведений вище аналіз досліджень вчених із визначення поняття 

методична система, його змісту і структури є цінним, бо дає змогу скористатися 

ними для визначення цього важливого поняття в нових умовах ХООС. 
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Нами побудована структура методики навчання атомної і ядерної фізики в 

хмаро орієнтованому освітньому середовищі (рис. 2.1). Її складовими є 

цільовий, змістовий, процесуальний та результативний компоненти. 

Цільовий компонет передбачає:  

Стратегічна мета – визначає мету, цілі та завдання вивчення розділу 

«Атомна і ядерна фізика» в ХООС. 

Мета: удосконалити освітній процес з атомної і ядерної фізики в старшій 

школі та підвищити мотивацію щодо навчання і знання учнів. 

Завдання: створення умов для забезпечення навчальної мобільності, 

кооперації для формування компетентності старшокласників з атомної і 

ядерної фізики в хмаро орієнтованому освітньому середовищі. 

Тактичну ціль визначено змістом розділу атомної і ядерної фізики 

навчальної програми «Фізика. 10–11 клас» [94 – 96]. Вона передбачає: 

 формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасного 

розуміння фізичних теорій атомної і ядерної фізики (наукових фактів, понять, 

теоретичних моделей, законів, принципів) і розвиток у них здатності 

застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці; 

 оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і 

науковим стилем мислення, усвідомлення суті сучасної фізичної картини світу 

та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів, зокрема з 

атомної і ядерної фізики у ХООС; 

 формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування 

фізичних задач з атомної і атомної фізики різними методами, евристичних 

прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними засобами фізики; 

 розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести 

природничо-наукові дослідження у ХООС методами фізичного пізнання 

(планування експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка 

та інтерпретація одержаних результатів); 

 формування наукового світогляду учнів, розкриття ролі фізичного 

знання в житті людини й суспільному розвитку, висвітлення етичних проблем 

наукового пізнання, формування екологічної культури людини засобами 

фізики. 

Проміжні цілі навчання формуються за змістом кожної окремої теми 

уроку з атомної і ядерної фізики згідно навчальної програми для старшої 

школи. 
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Рис. 2.1. Структура методики навчання атомної і ядерної фізики в ХООС 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 205 ~ 

 

Операційні цілі враховують умови, в яких відбувається навчання та перелік 

вимог до оцінювання прогнозованих результатів навчання атомної і ядерної 

фізики. 

Результатом навчання учнів передбачається сформованість знань з 

основних фізичних теорій атомної і ядерної фізики, світогляду та наукового 

стилю мислення учнів на основі сучасної фізичної картини світу, оволодіння 

методами наукового пізнання та усвідомлення фізичного знання на рівні, 

необхідному для подальшого його використання в професійній діяльності та 

продовження фізичної освіти впродовж усього життя. 

Змістовий компонент методичної системи навчання атомної і ядерної 

фізики включає в себе три складові: освітньо-змістову, ціннісно-орієнтаційну, 

діяльнісно-практичну. 

До освітньо-змістової складової відноситься матеріал навчального плану 

та програми, який є обов’язковим для набуття знань, вмінь, навичок та 

оволодіння предметними компетентностями. Проектування змісту (табл. 2.1) 

здійснено відповідно до навчальної програми «Фізика. 10–11 клас» [94–96]. 

Таблиця 2.1 

Структура змісту розділу «Атомна і ядерна фізика» 
№ 

з/п 
Назва теми 

Поняття 

Пропедевтичні поняття Нові поняття 

1.  Історія вивчення атома. 

Ядерна модель атома. 

Квантові постулати 

Н. Бора. 

протон, нейтрон, 

нуклони, масове число, 

зарядове число, ізотоп, α-

частинка, ядерна модель 

будови атома, сильна 

взаємодія 

радіоактивність, будова 

атома, планетарна модель 

атома, постулати бора, атом, 

ядро, структура ядра атома, 

протон, антипротон, 

нейтрон, антинейтрон, 

електрон, заряджена 

частинка, краплина модель 

ядра, оболонкова модель, 

квантування енергії 

2.  Досліди Д. Франка і 

Г. Герца. Енергетичні 

стани атома. 

частинка, атом, елетрон, 

заряд атома, маса ядра, α-

частинка 

частинка, античастинка, 

заряд атома, маса ядра, маса 

спокою, енергія спокою, 

масове число, α-частинка, 

корпускулярно-хвильовий  

дуалізм, стійкість ядра, 

питома енергія зв’язку, 

стабільні ядра, нестабільні 

ядра, кулонівська сила 

3.  Принцип В. Паулі. Фізичні 

основи побудови періодичної 

системи хімічних елементів 

Д. І. Менделєєва. 

хімічні елементи, атом, 

електрон, хімічні 

властивості 

принцип Паулі, обмінний 

характер ядерних сил, 

хімічні властивості, 

електрона оболонка 

 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 206 ~ 

 

Продовж. табл. 2.1 
№ 

з/п 
Назва теми 

Поняття 

Пропедевтичні поняття Нові поняття 

4.  Випромінювання та 

поглинання світла 

атомами. Атомні і 

молекулярні спектри. 

випромінювання, світло, 

атом, спектр, електрон, 

електромагнітне 

випромінювання 

електромагнітне 

випромінювання, спектри 

енергетичних станів, спектр 

випромінювання, спектр 

поглинання, спектр 

розсіювання, спектр 

відбивання 

5.  Спектральний аналіз та 

його застосування. 

випромінювання, світло, 

атом, спектр, електрон, 

електромагнітне 

випромінювання, 

електромагнітне 

випромінювання 

електромагнітне 

випромінювання, спектри 

енергетичних станів, спектр 

випромінювання, спектр 

поглинання, спектр 

розсіювання, спектр 

відбивання 

6.  Рентгенівське 

випромінювання. 

Рентгенівські спектри. 

Роботи І. Пулюя з 

дослідження 

рентгенівського 

випромінювання. 

протон, нейтрон, 

нуклони, флюоресценція, 

радіоактивне 

випромінювання, 

радіоактивність, α-

розпад, β-розпад, γ-

розпад 

рентгенівське 

випромінювання, 

характеристичне рентгенівське 

випромінювання, гальмівне 

рентгенівське випромінювання 

7.  Застосування 

рентгенівського 

випромінювання в науці, 

техніці, медицині, на 

виробництві. 

атом, електрон, протон, 

нейтрон, нуклони, 

радіоактивність 

рентгенівське 

випромінювання, 

характеристичне рентгенівське 

випромінювання, гальмівне 

рентгенівське випромінювання 

8.  Л.р. Спостереження 

неперервного і лінійчатого 

спектрів речовини. 

рентгенівське 

випромінювання, 

характеристичне 

рентгенівське 

випромінювання, 

гальмівне рентгенівське 

випромінювання 

формування практичних 

навичок щодо спостереження 

суцільного та лінійчастого 

спектрів, дослідження 

порядоків кольорів у 

спектрах 

9.  Розв’язування задач рентгенівське 

випромінювання, 

характеристичне 

рентгенівське 

випромінювання, 

гальмівне рентгенівське 

випромінювання 

формування практичних 

навичок з розв’язування 

задач з тем «Випромінювання 

та поглинання світла 

атомами. Атомні і 

молекулярні спектри», 

«Спектральний аналіз та його 

застосування». 

10.  Контрольна робота І Перевірка рівня сформованості уявлень учнів про 

радіоактивність, будова атома, планетарна модель атома, 

постулати бора, атом, ядро, структура ядра атома, протон, 

антипротон, нейтрон, антинейтрон, електрон,  

Продовж. табл. 2.1 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Поняття 

Пропедевтичні поняття Нові поняття 

  заряджена частинка, краплина модель ядра, оболонкова 

модель, квантування енергії, електромагнітне 

випромінювання, спектри енергетичних станів, спектр 

випромінювання, спектр поглинання, спектр розсіювання, 

спектр відбивання, рентгенівське випромінювання, 

характеристичне рентгенівське випромінювання, гальмівне 

рентгенівське випромінювання. Формування практичних 

навичок з розв’язування задач. Узагальнення змісту понять 

з понять радіоактивність, будова атома, планетарна модель 

атома, постулати бора, атом, ядро, структура ядра атома, 

протон, антипротон, нейтрон, антинейтрон, електрон, 

заряджена частинка, краплина модель ядра, оболонкова 

модель, квантування енергії, частинка, античастинка, заряд 

атома, маса ядра, маса спокою, енергія спокою, масове 

число, α-частинка, корпускулярно-хвильовий, дуалізм, 

стійкість ядра, питома енергія зв’язку, стабільні ядра, 

нестабільні ядра, кулонівська сила, рентгенівське 

випромінювання, характеристичне рентгенівське 

випромінювання, гальмівне рентгенівське випромінювання 

11.  Атомне ядро. Протонно-

нейтронна модель 

атомного ядра. 

правила зміщення: α-

розпад, β-розпад, γ-розпад, 

закони збереження 

йон, закон збереження 

енергії, закон збереження 

імпульсу, закон збереження 

моменту імпульсу, момент 

імпульсу, закон збереження 

електричного заряду, закон 

збереження кількості нуклонів, 

закон радіоактивного розпаду, 

йонізація атома, фізика 

елементарних частинок, 

елементарна частинка, 

квантовий перехід, β+-розпад, 

β-розпад, антинейтрино, 

нейтрино, позитрон, 

енергетичні рівні, γ-квант 

12.  Нуклони. Ізотопи. квант, атом, ядро атом, 

заряд, ізотоп 

ізотоп, збуджений стан, 

основний стан, гамма-квант 

13.  Ядерні сили та їх 

особливості. Стійкість ядер. 

Роль електричних і ядерних 

сил у забезпеченні стійкості 

ядер. 

електрослабка теорія, 

фундаментальні частинки, 

слабка взаємодія, сильна 

взаємодія, гравітаційна 

взаємодія 

електрослабка теорія, 

фундаментальні частинки, 

слабка взаємодія, сильна 

взаємодія, гравітаційна 

взаємодія 

14.  Фізичні основи ядерної 

енергетики. Енергія 

зв’язку атомного ядра. 

Дефект мас. 

електрослабка теорія, 

фундаментальні частинки, 

слабка взаємодія, сильна 

взаємодія, гравітаційна 

взаємодія 

дейтрон, дефект маси, енергія 

зв’язку ядра, нуклони, ядерні 

сили, сильна взаємодія, 

густина ядра, поверхневий 

натяг ядра, коливання нуклонів 

Продовж. табл. 2.1 
Назва теми Поняття 
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№ 

з/п 

Пропедевтичні поняття 
Нові поняття 

15.  Розв’язування задач дейтрон, дефект маси, 

енергія зв’язку ядра, 

нуклони, ядерні сили, 

сильна взаємодія, густина 

ядра, поверхневий натяг 

ядра, коливання нуклонів 

формування практичних 

навичок з розв’язування 

задач з теми «Фізичні основи 

ядерної енергетики. Енергія 

зв’язку атомного ядра. 

Дефект мас». 

16.  Ядерні реакції.  атом, ядро, електрон, 

ланцюгова ядерна 

реакція 

стала розпаду, активність 

ізотопу, період піврозпаду, 

«мічений» атом, ядерна реакція 

бомбардування атомних ядер, 

реакція захоплення, 

поглинання, випускання, 

поділу ядра, реакція синтезу, 

енергія випромінювання, 

ядерний вибух, енергетичний 

вихід ядерної реакції 

17.  Способи вивільнення 

ядерної енергії: синтез 

легких і поділ важких ядер. 

Ланцюгова реакція поділу 

ядер урану. 

атом, ядро, електрон, 

ланцюгова ядерна 

реакція 

ланцюгова ядерна реакція, 

швидкі нейтрони, повільні 

нейтрони, ефективний 

коефіцієнт розмноження 

нейтронів, критична маса, 

теплові нейтрони 

18.  Розв’язування задач ланцюгова ядерна 

реакція, швидкі 

нейтрони, повільні 

нейтрони, ефективний 

коефіцієнт розмноження 

нейтронів, критична 

маса, теплові нейтрони 

формування практичних 

навичок з розв’язування 

задач з теми «Способи 

вивільнення ядерної енергії: 

синтез легких і поділ важких 

ядер. Ланцюгова реакція 

поділу ядер урану». 

19.  Ядерний реактор ядерний реактор, 

ядерний цикл 

ядерний реактор 

20.  Термоядерні реакції. 

Ядерна енергетика та 

екологія 

ядерний реактор, 

ядерний цикл 

термоядерні реакції, 

еволюція всесвіту, керована 

термоядерна реакція 

21.  Радіоактивність. Природна 

і штучна радіоактивність. Види 

радіоактивного випромінювання. 

Альфа- і бета-розпади. 

Спонтанний поділ ядер 

ядерний реактор, 

ядерний цикл 

природна радіоактивність, штучна 

радіоактивність, α-випромінювання, 

β-випромінювання, γ-

випромінювання, α- розпад, 

β-розпад 

22.  Період напіврозпаду. 

Закон радіоактивного 

розпаду. 

період піврозпаду, стала 

радіоактивного розпаду, 

активність 

радіонуклідного зразка 

закон збереження енергії, 

закон збереження імпульсу, 

закон збереження моменту 

імпульсу, момент імпульсу, 

закон збереження електричного 

заряду, закон збереження 

кількості нуклонів, закон 

радіоактивного розпаду 

Продовж. табл. 2.1 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Поняття 

Пропедевтичні поняття Нові поняття 

23.  Розв’язування задач закон збереження енергії, 

закон збереження 

імпульсу, закон 

збереження моменту 

імпульсу, момент 

імпульсу, закон 

збереження 

електричного заряду, 

закон збереження 

кількості нуклонів, закон 

радіоактивного розпаду 

формування практичних 

навичок з розв’язування 

задачз понять з теми «Період 

напіврозпаду. Закон 

радіоактивного розпаду». 

24.  Отримання і застосування 

радіонуклідів. 

закон збереження 

кількості нуклонів, закон 

радіоактивного розпаду 

закон збереження кількості 

нуклонів, закон 

радіоактивного розпаду 

25.  Методи реєстрації 

йонізуючого 

випромінювання. 

анод, катод анод, катод, антикатод, 

поляризація, дифракція, 

лауеграма, дифракційна 

гратка, вторинна йонізація, 

сцинтиляційний лічильник, 

люмінофор, флуоресценція, 

фосфоресценція, фотокатод, 

фотон, лазер (квантовий 

генератор), мазер, логографія, 

динод, лічильники 

йонізуючого випромінювання, 

напівпровідниковий 

лічильник, стрипові 

детектори, черенковський 

лічильник, трекові детектори, 

трек, камера вільсона, 

бульбашкові камери, 

товстошарові фотоемульсії, 

анігіляція, лінійні 

прискорювачі, циклотрон, 

синхрофазотрон, колоїдер 

26.  Дозиметрія. Властивості 

йонізуючого 

випромінювання. Дози 

випромінювання. Принцип 

дії дозиметрів. 

поглинута доза йонізуючого 

випромінювання, 

еквівалентна доза 

випромінювання, 

експозиційна доза, 

потужність дози 

поглинута доза 

випромінювання, потужність 

дози, експозиційна доза, 

дозиметр, еквівалентна доза 

випромінювання, коефіцієнт 

радіаційного ризику 

27.  Захист від йонізуючого 

випромінювання. Урок-

конференція. 

радіаційний фон поглинута доза 

випромінювання, потужність 

дози, експозиційна доза, 

дозиметр, еквівалентна доза 

випромінювання, коефіцієнт 

радіаційного ризику 

Продовж. табл. 2.1 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Поняття 

Пропедевтичні поняття Нові поняття 

28.  Елементарні частинки. 

Загальна характеристика 

елементарних частинок. 

електромагнітна 

взаємодія, фотони, 

тривалість життя 

частинки 

електромагнітна взаємодія, 

фотони, лептони, адрони, 

електричний заряд частинки, 

маса частинки, тривалість життя 

частинки, спін, лептонний 

заряд, баріонний заряд, 

дивність (квантове число) 

29.  Класифікація 

елементарних частинок. 

Кварки. Космічне 

випромінювання. 

космічне 

випромінювання 

космічне проміння, кварк, u-

кварк, d-кварк, s-кварк, квантова 

хромодинаміка, мезон, мюон, 

піон, бозон, калібрувальна 

теорія, калібрувальні бозони, 

гравітон, закон збереження 

мікросвіту, магнітний момент, 

парність, гіперони, баріони, 

зачарування, колір 

30.  Л.р. Дослідження треків 

заряджених частинок за 

фотографіями 

космічне проміння, кварк, 

u-кварк, d-кварк, s-кварк, 

квантова хромодинаміка, 

мезон, мюон, піон, бозон, 

калібрувальна теорія, 

калібрувальні бозони, 

гравітон, закон збереження 

мікросвіту, магнітний 

момент, парність, гіперони, 

баріони, зачарування, колір 

формування практичних 

навичок щодо ідентифікації 

заряджених частинок за 

наслідками порівняння їх 

треків з треком протона. 

31.  Розв’язування задач космічне проміння, кварк, 

u-кварк, d-кварк, s-кварк, 

квантова хромодинаміка, 

мезон, мюон, піон, бозон, 

калібрувальна теорія, 

калібрувальні бозони, 

гравітон, закон збереження 

мікросвіту, магнітний 

момент, парність, гіперони, 

баріони, зачарування, колір 

формування практичних 

навичок з розв’язування 

задач з тем «Дозиметрія. 

Властивості йонізуючого 

випромінювання. Дози 

випромінювання. Принцип 

дії дозиметрів», 

«Елементарні частинки. 

Загальна характеристика 

елементарних частинок». 

32.  Контрольна робота ІІ Перевірка рівня сформованості уявлень учнів про 
космічне проміння, кварк, u-кварк, d-кварк, s-кварк, 
квантова хромодинаміка, мезон, мюон, піон, бозон, 
калібрувальна теорія, калібрувальні бозони, гравітон, 
закон збереження мікросвіту, магнітний момент, 
парність, гіперони, баріони, зачарування, колір, 
поглинута доза йонізуючого випромінювання, 
еквівалентна доза випромінювання, експозиційна 
доза, потужність дози, електромагнітна взаємодія, 
фотони, тривалість життя частинки, космічне 
випромінювання. Формування практичних навичок з 
розв’язування задач та узагальнення змісту понять теми. 
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Ціннісно-орієнтаційна складова забезпечує реалізацію особистісно 

зорієнтованого підходу в навчанні та реалізується через розробку варіативність 

в навчанні та застосування інформаційно-комунікаційних технології, що 

посилює самостійність пізнавальної діяльності та адаптує навчання в ХООС до 

потреб кожного учня. 

Діяльнісно-практична складова змістового компоненту методичної 

системи навчання атомної і ядерної фізики в ХООС більшою мірою передбачає 

реалізацію компетентнісного та діяльнісного підходів. 

Процесуальний компонент визначає організацію освітнього процесу, 

умови організації пізнавальної діяльності на уроках фізики в старшій школі, 

визначає форми, методи та засоби організації навчальної діяльності, а отже є 

логічним продовженням  цільового та змістовного компонентів. 

Основними формами навчання є: індивідуальна, групова (в тому числі й 

парна), колективна, фронтальна. 

До форм організації освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в ХООС 

ми відносимо уроки різних типів: засвоєння нових знань, формування умінь і 

навичок, застосування знань, умінь і навичок, узагальнення та систематизації 

знань, перевірки і корекції знань, умінь і навичок, семінарські заняття, 

узагальнюючі конференції, фізичний практикум, віртуальні екскурсії, 

спостереження, факультативні заняття тощо. 

Урок є формою організації навчальних занять, яка проводиться із визначеним 

складом учнів, у визначеному розкладом місці і часі проведення [102]. 

Тематичне планування уроків з атомної і ядерної фізики ми здійснили 

виходячи з класифікації уроків за В. А. Онищуком, яким виділено наступні 

типи уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь і навичок; 

урок застосування знань, умінь і навичок; урок узагальнення і систематизації 

знань; урок перевірки знань, умінь і навичок; комбінований урок [79]. 

Виходячи з характеристик ХООС (див. п. 1.4) ми вважаємо, що перелічені 

типи уроків мають свою специфічну реалізацію в хмарному середовищі. 

Складовою процесуального компоненту є методи навчання. Під методами 

навчання атомної і ядерної фізики ми розуміємо способи взаємопов’язаної 

діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення поставленої мети. 

За типом пізнавальної діяльності методи навчання поділяються на [53]: 

репродуктивний, діяльнісний, еврістичний, пошуковий, частково-пошуковий, 

дослідницький, проблемний, пояснювально-ілюстративний. 
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До основних видів дидактичних задач, які рекомендовано розв’язувати під 

час заняття з атомної і ядерної фізики, належать методи здобуття нових знань, 

формування навичок, застосування здобутих знань на практиці, методи творчої 

діяльності та методи оцінювання знань, умінь і навичок [87]. 

Реалізація процесуального компонента здійснена за допомогою засобів 

навчання: підручники рекомендовані МОН України, посібники, довідники, 

збірники задач; методичні: комплекс засобів діагностики і контролю знань 

учнів (контрольні роботи, самостійні роботи, тестові завдання); обладнання для 

лабораторних робіт з атомної і ядерної фізики; технічні засоби навчання: 

комп’ютерна й мультимедійна техніка, мобільні пристрої (телефон або 

планшет). доступ до мережі Інтернет. 

Робота в ХООС передбачає наявність традиційних засобів навчання в 

електронному вигляді та зберігання їх на серверах ХООС, для забезпечення 

повсякчасного доступу та роботи з ними суб’єктів навчання під час опанування 

матеріалом з атомної і ядерної фізики в старшій школі. В свою чергу такі засоби, 

як обладнання для лабораторних робіт, надаються у вигляді віртуальних 

лабораторних робіт, комп’ютерних демонстрацій, відео-демонстрацій тощо. 

Кожну діяльність, яку виконує учень в умовах освітнього процесу з 

атомної і ядерної фізики, необхідно оцінити, що забезпечується 

результативним компонентом методичної системи (рис. 2.1). Це в свою 

чергу дає змогу оцінити ефективність розробленої та впровадженої методичної 

системи навчання розділу «Атомна і ядерна фізика» в хмаро орієнтованому 

освітньому середовищі. 

Проведені нами дослідження показали, що навчання атомної і ядерної 

фізики в хмаро орієнтованому освітньому середовищі забезпечує формування 

в учнів ключової компетентність, а саме значний інтелектуальний розвиток 

особистості, здатність до самооцінки, саморефлексію, абстрактне мислення, 

уміння вчитися, вміння визначати власну позицію, інформаційно-

комунікаційну та здоров’язбережувальну компетентності. 

Предметна компетентність учня полягає в наявності у нього міцних знань з 

фізики, які відповідають певному рівню навчання, в умінні застосовувати ці 

знання для пояснення природних явищ і процесів з позиції розуміння природничо-

наукової картини світу, розв’язувати навчальні задачі і завдання практичного 

змісту, в здатності пов’язувати зміст програмного навчального матеріалу з 

розвитком техніки і технологій. Тобто передбачається значний інтелектуальний 

розвиток особистості: сформоване абстрактне мислення, здатність до самооцінки 
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і саморефлексії, критичне ставлення до подій, ситуацій особистого та суспільного 

життя та уміння визначати власну позицію. 

Перелік ключових компетентностей складається з наступних: уміння 

вчитись, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, 

компетентність з інформаційно-комунікаційних технологій та 

здоров’язбережувальна [92]. Вони діалектично входять у саму сутність хмарних 

технологій навчання. 

Таким чином, з позицій системного та процедурного підходів створена 

нами методична система навчання атомної та ядерної фізики (рис. 2.1) являє 

собою єдиний комплекс, що дозволяє моделювати явища природи і 

застосовувати ХООС у освітньому процесі на рівнях вчителя фізики та учня. 

Методична система навчання атмоної і ядерної фізики у ХООС включає 

сукупність ієрархічно пов’язаних компонентів: цілей, змісту, методів, форм, 

засобів, спрямованих на забезпечення навчальної мобільності суб’єктів навчання. 

Так як ХООС будується на хмарних технологіях, оскільки вона володіє 

інноваційними рисами, які відображають концепції хмарних обчислень, а саме 

відкритість та гнучкість (див. п. 1.7). 

Ми погоджуємось із М. П. Шишкіною, яка під відкритістю та гнучкістю 

розуміє: «Відкритість хмаро орієнтованого середовища означає, що воно має 

таку структуру і склад компонентів, що дозволяє забезпечувати його 

прогресивну зміну. … Гнучкість хмаро орієнтованого середовища означає 

потенційну придатність цього середовища для того, щоб забезпечувати умови 

розвитку цільової і методичної підсистем навчання певної педагогічної 

системи. Середовище – це забезпечувальна частина педагогічної системи і 

простір, де відбувається освітній процес» [154, с. 227]. 

Зміст фізичної компоненти освітньої галузі «Природознавство» і вимог 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо його 

засвоєння спрямовані: на забезпечення усвідомлення учнями основ фізичної 

науки, основних фізичних понять і законів, формування наукового світогляду і 

стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і процеси та 

застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, 

удосконалення досвіду експериментальної діяльності; формування здатності 

вносити зміни ставлення до фізичної картини світу; уміння оцінювати роль 

знань з фізики в житті людини і суспільному розвитку [92]. 

З метою забезпечення функціонування змістового компоненту з атомної і 

ядерної фізики в ХООС нами обгрунтована та розроблена (див. п. 1.3) система 
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квантових принципів, на основі яких ми пропонуємо систематизувати 

навчальний матеріал з атомної і ядерної фізики, що в свою чергу забезпечить 

реалізацію дидактичного принципу науковості. 

Виходячи з вимог Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти [92] сучасну методичну систему навчання фізики слід 

будувати на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного та 

компетентнісного підходу. У психолого-педагогічній та спеціальній 

літературі [30; 57; 59; 65; 74] немає єдиної узгодженої думки щодо понять 

«компетенція» та «компетентний». Великий тлумачний словник української 

мови дає такі визначення компетенції: 1. Добра обізнаність із чим-небудь. 

2. Коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи. 

Компетентний визначається як: 1. Який має достатні знання в якій-небудь 

галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий. 2. Який має певні 

повноваження; повноправний, повновладний [19]. 

У словнику латино-російських слів поняття «compete» трактується як 

«відповідати», «бути здатним», «годящим», а «competentia» – як відповідність, 

узгодженість [34]. 

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти: компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, 

що складається зі знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть 

цілісно реалізовуватися на практиці [92]. 

ЮНЕСКО пропонує під поняттям «компетентність» розуміти навички, 

досвід та знання, необхідні для успішного виконання певних завдань [100]. 

Словник іншомовних слів, за ред. Є. І. Мазніченко: компетентність – 

обізнаність, поінформованість, авторитетність; компетенція – коло 

повноважень якої-небудь організації або особи; коло питань, з яких дана особа 

має певні знання, досвід, повноваження [114]. 

В. Г. Афанасьєв [9], О. О. Бодальов [14], О. Є. Лебедєв [59], 

А. К. Маркова [65], М. В. Нагач [74] в своїх працях ототожнюють поняття 

«компетенція» і «компетентність», вважаючи їх синонімами. Інші науковці 

Н. М. Бібік [13], С. Г. Бондар [15], М. С. Головань [26], В. В. Краевский [51], 

О. В. Кучай [57], О. І. Пометун [90], С. О. Сисоєва [111], Ю. В. Фролов [125], 

А. В. Хуторський [149] ці поняття чітко розмежовують (табл. 2.2). 

Виходячи з аналізу проведеного вище понять «компетенція» та «компетентність», 

ми вважаємо, що вони мають різний предмет розгляду. Компетенції 

характеризують об’єкт розгляду, а компетентність – суб’єкт навчання. 
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Таблиця 2.2 

Порівняння понять «компетенція» і «компетенність 
Автор Компетенція Компетентність 

Н. М. Бібік [13] соціально закріплений освітній 

результат реалізації 

компетентностей 

оціночна категорія, що 

характеризує людину, як суб’єкт 

професійної діяльності, її 

здатність успішно виконувати 

свої повноваження 

С. Г. Бондар 

[15] 

здатність розв’язувати проблеми, 

що забезпечуються не лише 

володінням готовою інформацією, 

а й інтенсивною участю розуму, 

досвіду, творчих здібностей учнів 

здатність особистості діяти. Але 

жодна людина не діятиме, якщо 

вона особисто не зацікавлена в 

цьому. Природа компетентності 

така, що вона може проявлятися 

лише в органічній єдності з 

цінностями людини, тобто в 

умовах глибокої особистісної 

зацікавленості в даному виді 

діяльності… Отже, цінності є 

основою будь-яких компетенцій 

М. С. Головань 

[26] 

деяка відчужена, наперед задана 

вимога до підготовки особи 

(властивості або якості, потенційні 

здатності особи), наперед задана 

вимога щодо знань та досвіду 

діяльності у певній сфері 

володіння компетенцією, що 

виявляється в ефективній 

діяльності і включає особисте 

ставлення до предмету і продукту 

діяльності; компетентність – це 

інтегративне утворення 

особистості, що інтегрує в собі 

знання, уміння, навички, досвід і 

особистісні властивості, які  

обумовлюють прагнення, здатність 

і готовність розв’язувати проблеми 

і завдання, що виникають в 

реальних життєвих ситуаціях, 

усвідомлюючи при цьому 

значущість предмету і результату 

діяльності 

В. В. Краевский 

[51] 

складні узагальнені способи 

діяльності, які опановують під час 

навчання. Компетентність є 

результатом набуття компетенцій  

поєднання відповідних знань у 

певній галузі, здібностей, що 

дозволяють обґрунтовано судити 

про цю сферу й активно діяти в 

ній 

О. В. Кучай 

[57] 

сукупність взаємозалежних якостей 

особистості (знання, уміння, 

навички, способи діяльності), що 

задаються до певного кола 

предметів і процесів та необхідних 

для якісної, продуктивної діяльності 

щодо них 

володіння людиною відповідною 

компетенцією, що охоплює його 

особисте ставлення до неї та 

предмета діяльності 
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Продовж. табл. 2.1 
Автор Компетенція Компетентність 

О. І. Пометун 

[90] 

інтегративне поняття, що містить 

такі аспекти: готовність до ціле 

покликання; готовність до 

оцінювання, готовність до дії, 

готовність до рефлексії 

об’єктивна категорія, що фіксує 

суспільно визнаний комплекс 

певного рівня знань, умінь, 

навичок, ставлень, завдяки яким 

педагог здатен здійснювати 

складні поліфункціональні, 

поліпредметні, культуродоцільні 

види діяльності 

С. О. Сисоєва 

[111] 

визначена норма стосовно 

неперервної освіти, яка задається 

освітніми стандартами та 

використовується для формування 

вимог до результатів навчання 

інтегрована особистісна якість 

людини (її капітал), що 

формується на етапі 

навчання,остаточно 

оформлюється і розвивається у 

процесі практичної діяльності та 

забезпечує компетентний підхід 

до вирішення професійних 

завдань 

Ю. В. Фролов 

[125] 

предметна галузь, в якій індивід 

добре обізнаний та в якій він 

виявляє готовність до виконання 

діяльності. Таким чином, компетенція 

пов’язана зі змістом галузі 

майбутньої професійної діяльності. 

Компетентність, на їх думку, 

інтегрована характеристика якостей 

особистості, результат підготовки 

випускника закладу вищої освіти 

для виконання діяльності в певних 

галузях (компетенціях). 

ситуативна категорія, оскільки 

виражається в готовності до 

здійснення будь-якої діяльності 

в конкретних професійних 

(проблемних) ситуаціях 

А. В. Хуторський 

[149] 

містить сукупність взаємопов’язаних 

якостей особистості (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), 

предметів, які задаються стосовно 

певного кола, і процесів, 

необхідних для якісної 

продуктивної діяльності щодо них 

володіння людиною 

відповідною компетенцією, що 

містить її особисте ставлення до 

неї та предмета діяльності 

 

У психолого-педагогічних дослідженнях розрізняють різні види 

компетентностей. Ю. М. Ємельянов визначає комунікативну компетентність, 

як засновану на знаннях та чуттєвому досвіді здатність особистості 

орієнтуватися в ситуаціях спілкування, вільно володіти вербальними і 

невербальними засобами спілкування, наголошуючи на тому, що така здатність 

передбачає соціально-психологічне навчання, тобто подальшу можливість 

навчатися спілкуванню [38]. 
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Введення в освітній процес комп’ютерних і хмарних технологій 

стимулюють формування відповідних компетентностей. Під інформаційною 

компетентністю О. О. Крайнова [52] розуміє інтегральну характеристику 

особистості, що виявляється в її готовності реалізувати свій потенціал (знання, 

уміння, досвід, особистісні якості), готовності до саморозвитку, прояву 

ініціативи в галузі інформаційних технологій для успішної професійної 

діяльності, а також усвідомлення особистої відповідальності за дотримання 

норм і правил ергономічної безпеки з метою збереження здоров’я та 

підвищення ефективності діяльності. 

Н. А. Воропай зазначає, що самоосвітня компетентність – це одна з 

важливих складових життєвої компетентності, яка являє собою систему 

здібностей, що забезпечують особистості можливість успішно вирішувати 

життєві завдання, успішно здійснювати свою життєдіяльність у всіх її 

проявах [23, с. 31]. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017) [40], Державної 

національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» [91] та Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [93] освіта спрямовується 

на формування інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Н. В. Сороко інформаційно-комунікаційну компетентність визначає як 

здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для 

вирішення навчальних і наукових проблем, опрацьовувати різні джерела, дані 

та відомості, а також відповідні знання, вміння та навички, спроможність 

застосовувати їх для практичної діяльності [115]. 

О. М. Шилова та М. Б. Лєбєдєва [60] визначають інформаційно-

комунікаційну компетентність як здатність індивідів вирішувати навчальні, 

життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Л. М. Горбунова і А. М. Семибратов [29] визначають її як готовність і 

здатність педагога самостійно і відповідально використовувати ці технології в 

своїй професійній діяльності. 

Є. В. Руденський визначає комунікативну компетентність як систему 

внутрішніх рефлексів особистості, потрібних для ефективних комунікативних 

дій у широкому діапазоні ситуацій міжособистісної взаємодії [101]. 

У методичній системі навчання атомної і ядерної фізики старшокласників, 

що ґрунтується на засадах хмаро орієнтованого освітнього середовища ми 

окреслили шляхи реалізації інформаційно-комунікаційної, комунікативної, 
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проектно-технологічної, міжпредметної  та предметної компетентності з фізики 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Визначення основних компетентностей для ХООС відповідно до 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 
Назва 

компетентності 
Визначення 

Інформаційно-

комунікаційна 

Здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні засоби для виконання особистісних і 

суспільно значущих завдань [92]. 

Комунікативна Здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування 

знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та 

перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними 

соціальними ролями [92]. 

Проектно-

технологічна 

Здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у 

предметно-перетворювальній діяльності [92]. 

Міжпредметна Здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем 

знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які 

належать до певного кола навчальних предметів і освітніх 

галузей [92]. 

Предметна 

(галузева) 

Набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного 

предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і 

застосуванням нових знань [92]. 
 

Проведені нами дослідження (див. п. 1.7) показали, що ХООС є порівняно 

новим навчальним середовищем для вчителів та учнів. У нашому досліджені 

воно побудовано на засадах інноваційного, діяльнісного, диференційного 

підходів та специфічних принципів (див. п. 1.7), таких як ієрархії та 

комплементарності, що є інновацією у розвитку навчальних середовищ 

закладів загальної середньої освіти. Це штучно побудована система, де за 

допомогою хмарних сервісів забезпечується навчальна мобільність, групова 

співпраця педагогів та учнів для ефективного, безпечного досягнення 

дидактичних цілей. 

Реалізація ХООС (рис. 2.1) у навчанні атомної і ядерної фізики має 

базуватися на педагогічно обгрунтованих методичних засадах. На основі 

аналізу власного науково-педагогічного дослідження та досліджень вчених [68; 

105; 117; 124; 151] до методичних засад реалізації ХООС у навчанні атомної, 

ядерної фізики та фізики елементарних частинок ми віднесли: 

– забезпечення науковості при формуванні понять, явищ, процесів атомної 

і ядерної фізики 12-ти річної школи, через їх трансформацію з науки фізики, та 

формуванні методичної системи навчання в умовах хмаро орієнтованого 

освітнього середовища; 
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– створення інноваційного навчального середовища закладу загальної 

середньої освіти, в якому сформована методика навчання атомної, ядерної 

фізики та елементарних частинок засобами ХООС, забезпечується вільний 

доступ суб’єктів навчання до інформаційних та навчальних ресурсів з 

постійною освітньою комунікацією між усіма учасниками освітнього процесу 

з досліджуваного розділу; 

– засоби досягнення високого рівня предметної компетентності суб’єктів 

навчання, яка відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти; 

– формування достатнього рівня проектування ХООС: обладнаний кабінет 

чи лабораторія, обладнаний освітній округ згідно державних вимог; наявність 

повного комплекту навчальних модулів розділу «Атомна і ядерна фізика», 

адміністратора середовища, суб’єктів навчання; 

– компетентність вчителів в організації процесу навчання атомної і ядерної 

фізики з використання ХООС, забезпечення умов для розвитку інформаційного 

суспільства, до яких належать співпраця, комунікація, кооперація всіх 

учасників освітнього процесу;  

– розвинену матеріально-технічну та методичну базу, що забезпечує 

широкий доступ учнів до інформаційних ресурсів ХООС з атомної і ядерної 

фізики, що дозволяє розвивати комунікативні здібності суб’єктів навчання у 

процесі індивідуальної та колективної навчальної та дослідницької діяльності; 

– орієнтацію на реалізацію ХООС у навчання атомної та ядерної фізики, 

що окреслює практичну, теoретичну і пiзнавальну значимiсть розкриття 

наукових основ атомних та ядерних процесів, чим забезпечується формування 

відповідних знань, умінь і навичок суб’єктів навчання. 

Виходячи із визначених засад ми здійснили побудову ХООС атомної і 

ядерної фізики учнів старшої школи (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Структурно-логічна схема ХООС 

Таким чином, формування знань з атомної і ядерної фізики в хмаро 

орієнтованому освітньому середовищі передбачає визначення структури 

методичної системи, яка б містила наступні структурні елементи: 

 цілі освітнього процесу; 

 зміст навчання з урахуванням загальних дидактичних вимог; 

 методи, засоби формування, організаційні форми, які 

використовуватимуться в освітньому процесі; 

 засоби моніторингу. 

Система знань, умінь і навичок старшокласників з атомної і ядерної фізики 

(табл. 1.5), що складають ціль навчання в розробленій нами методичній системі 

(рис. 2.1), формується на основі компетентнісного підходу до освітнього 

процесу, що в свою чергу забезпечує ключову, предметну та міжпредметну 

компетентності учнів з атомної і ядерної фізики. 

Як зазначає О. І. Ляшенко, в організації освітнього процесу з фізики 

зміщуються акценти з репродуктивних форм засвоєння навчального матеріалу 

на пошукові види навчально-пізнавальної діяльності учнів (навчальні проекти, 

домашні спостереження і досліди тощо) та особливі організаційні форми 

навчання (інтегровані уроки, міжпредметні семінари, захисти спільних 

природничо-наукових проектів тощо) [63]. 

В освітньому процесі з атомної і ядерної фізики у старшій школі в умовах 

ХООС реалізація діяльнісного підходу відображається у виконанні практичної 

частини освітньої програми: умінні розв’язувати фізичні задачі та виконувати 

експериментальні дослідження тощо відповідно до змісту навчальної програми 

(табл. 2.1), що забезпечує формування в учнів необхідних практичних умінь, 
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дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментаторської 

діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах набутих знань 

розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту. 

Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в навчанні атомної і ядерної 

фізики в хмаро орієнтованому освітньому середовищі, орієнтуючись на 

індивідуальні особливості учня як суб’єкта пізнання та предметної діяльності, 

враховуючи його здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації та 

суб’єктивний досвід, забезпечує розвиток і саморозвиток особистості, 

можливості реалізувати себе в пізнанні, навчанні, поведінці, творчості, знайти 

своє місце у соціумі. 

В освітньому процесі з атомної і ядерної фізики в старшій школі важливим 

фактором є сприйняття учнями навчального матеріалу, від чого залежить 

успішність всього навчання. Традиційні форми сприйняття навчальної 

інформації з фізики атома та атомного ядра здійснюються репродуктивним 

шляхом від слова, предмету, приладу, установки. Хмарні технології 

передбачають інтегровану дослідницько-пошукову форму передачі такої 

інформації і тому мають свою специфіку. Сприйняття – це відображення у 

психіці людини предметів і явищ навколишнього середовища загалом під час 

їхньої безпосередньої дії на органи чуття. Воно постає як цілісне відображення 

предметів та явищ під час їхнього безпосереднього впливу на органи чуттів. 

Цими образами оперують увага, пам’ять, мислення, емоції, почуття [17, с. 287]. 

Інформація надходить до людини через органи чуття – аналізатори. В 

інформаційному сенсі найважливішими чуттєвими органами є орган зору – око 

та орган слуху – вухо. Серед інформаційних каналів для нас найважливіші зір і 

слух – приблизно 80 % відомостей про навколишнє середовище нам постачає 

зір і близько 18 % – слух [4] (рис. 2.3). Аналізаторами забезпечується 

сприймання та логічну обробку різноманітних подразнень, що надходять із 

зовнішнього середовища, і лише після цього сигнали надходять до головного 

мозку, потрапляючи у сферу мислення. 
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Рис. 2.3. Схема сприймання інформації учнями 

В хмаро орієнтованому освітньому середовищі активізація мисленевих 

процесів проходить за рахунок: 

 привабливих, цікавих дослідницьких форм подачі інформації; 

 використання віртуальної наочності та відео-аудіо матеріалів, що в 

свою чергу сприяє не простому запам’ятовуванню, а дослідженню навчальної 

інформації, яка учнем здобувається працею у ХООС; 

 забезпечення розвитку творчого мислення; 

 встановлення зв’язків та закономірностей у структурі вивченого матеріалу; 

 розвитку абстрактного мислення при використанні табличного матеріалу; 

 побудови графіків, діаграм, моделей фізичних процесів, рефлексії та 

саморефлексії – усвідомлення та аналізу власних знаннєвих здобутків. 

В одних учнів процес мислення розпочинається з візуального сприйняття 

навчального матеріалу, в інших – зі словесного, або аудіо-матеріалу. 

Слушною характеристикою візуалізації є визначення А. А. Вербицького [21, 

с. 45]: «Процес візуалізації – це згортання розумових змістів у наочний образ; 

бувши сприйнятим, образ може бути розгорнутий і слугувати опорою адекватних 

розумових і практичних дій». В ХООС у доступному та повному обсязі 

забезпечується, в першу чергу, візуальне сприйняття навчального матеріалу. 

Хмаро орієнтоване освітнє середовище включає мультимедіа (рис. 2.3). 

Термін «мультимедіа» (лат. multum – багато, англ. medium – засіб, спосіб) – 

інформаційна технологія, що поєднує в собі багато видів та різноманітних за 
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структурою інформаційних посилів: текстові, табличні, графічні, ілюстративні, 

аудіо- та відеоінформаційні [126]. 

Одними з перших запропонували використання мультимедіа у навчанні 

дослідники когнітивної теорії мультимедіа Роксана Морено та Річард Майєр у 

1998 р., акцентувавши особливу увагу на підґрунті – когнітивній психології, 

тобто виваженого підходу до відбору, організації та інтеграції навчального 

матеріалу [169]. 

У хмаро орієнтованому освітньому середовищі навчання атомної і ядерної 

фізики візуалізація фізичних процесів в атомному ядрі забезпечує доступне 

наукове розуміння та сприйняття учнями сутті процесів та динамічних змін, що 

на думку науковця О. О. Гриб’юк сприяє суттєвому підсиленню виразності 

візуального компонента дидактичної комунікації [31]. Процес навчання атомної і 

ядерної фізики забезпечує формування наукових знань і понять у 

старшокласників. Тому для успішного освітнього процесу необхідна якісна 

організація умов навчання і для самостійного вивчення матеріалу, що на думку 

педагога Л. С. Виготського «Через досвід учнів має бути проведено якомога 

більшу кількість предметів і явищ, при цьому їхній добір необхідно виконувати з 

таким розрахунком, щоб вибір предметів полегшував і як би підказував учневі 

аналітичну та синтетичну роботу» [24, с. 55]. 

Робота в хмаро орієнтованому освітньому середовищі забезпечує в учнів 

позитивний емоційний вплив, концентрацію уваги на навчальному матеріалі, 

зацікавленість у вирішенні поставлених завдань, що в свою чергу налаштовує 

на усвідомлене повноцінне сприйняття інформації. Різноманітність способів 

роботи в ХООС забезпечують формування динамічності та активності 

мисленевих процесів, що позитивно відображається на засвоєнні навчального 

матеріалу. 

Слід зазначити, що застосування хмаро орієнтованого освітнього 

середовища в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики забезпечує 

мінімізацію негативного психологічного фактору [112] – страху, так як не всі 

учні можуть логічно вголос формувати та висловлювати свої думки, у деяких 

присутній фактор боязні допустити помилку, виглядати некомпетентним перед 

однокласниками. Навчання в ХООС усуває негативний емоційний вплив на 

учнів, що дає змогу виявити реальний рівень знань учнів.  

Таким чином, узагальнені нами теоретичні та методичні засади створення 

методичної системи навчання атомної і ядерної фізики, фізики елементарних 

частинок у ХООС є науковим внеском у методику навчання фізики, що 
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забезпечує підвищення рівня опанування теоретичними знаннями, покращення 

рівня знань. 

 

2.2. Функції моделювання та дидактичні лінії навчання математичних 

методів фізики в курсі теоретичної фізики (д.пед.н., доц. Подопригора Н. В.) 

2.2.1. Прикладна спрямованість математичного моделювання в курсі 

ядерної фізики: секулярне рівняння (д.пед.н., доц. Подопригора Н. В.) 

Нині актуальність проблеми забезпечення міждисциплінарної інтеграції 

навчальних дисциплін щодо вивчення фізики в педагогічних університетах 

зумовлюється необхідністю підготовки студентів до неперервної освіти, до 

професійної діяльності в умовах ринкових відносин. Очевидно, що найбільш 

сприятливі умови для розв’язання вищезазначеної проблеми створюються у 

процесі реалізації предметно-практичної спрямованості навчального процесу з 

фізики. Математичні методи фізики є одним із засобів введення студентів у 

пізнавальну діяльність, що визначається змістом курсів загальної і теоретичної 

фізики. При цьому забезпечується інтеграція теоретичних знань студентів у 

прикладну площину навчальних дій, що сприяє підвищенню рівня їхньої 

фундаментальної підготовки з фізики. 

Навчання фізики у педагогічному університеті складається з двох базових 

курсів – загальної і теоретичної фізики, з яких майбутні вчителі фізики 

складають підсумкову державну атестацію. 

Загальна і теоретична фізика мають спільний об’єкт дослідження – реальні 

матеріальні об’єкти, які на певному етапі вивчення замінюються 

математичними моделями, які досліджують в залежності від її властивостей за 

допомогою відповідних математичних методів. 

Математичні методи фізики, що яскраво реалізовані в курсі теоретичної 

фізики, сприяють створенню наукового світогляду людства, формують 

логічний образ мислення всіх, хто цікавиться природничо-науковими та 

філософськими науками. Тому методологічна проблема комплексного 

представлення експериментального і теоретичного методів фізики у процесі 

навчання майбутніх вчителів фізики є актуальною [89]. 

Розв’язання зазначеної проблеми ми вбачаємо в реалізації дидактичного 

принципу циклічності, обґрунтованого ще у 70-х роках минулого століття 

В. Г. Разумовським. Принцип циклічності він сформулював у вигляді схеми 

«факти – модель – наслідок – експеримент» [98]. Ця схема, з одного боку, 

відображення логіки самого процесу пізнання, а з іншого боку, – управління 
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навчальним пізнанням, тобто оволодіння діяльністю. Отже, принцип 

циклічності був ним по суті апроксимованим на процес навчання фізики в 

загальноосвітній школі з циклу наукового пізнання природи. 

Математичні моделі теоретичної фізики досліджують за допомогою 

математичного інструментарію, досить гарно розробленого в математиці. 

Переважна більшість навчальних задач з фізики зводиться до складання і 

розв’язку відповідних диференціальних рівнянь. 

Диференціальні рівняння відображають внутрішні механізми процесів, що 

відбуваються у нескінченому розмаїтті оточуючих нас тіл, які мають різну 

форму, розміри і властивості. Тому будь-яке рівняння математичної фізики має 

величезну кількість розв’язків. Нині за допомогою таких рівнянь моделюють 

процеси різної природи: фізичні, хімічні, біологічні, екологічні, економічні і ін. 

Потреба математичного моделювання виникає скрізь, де є необхідність 

кількісного опису явищ. 

Така інформаційна ємність, або, як говорив А. Д. Сахаров, «всесилля», 

рівнянь математичної фізики обумовлена тим, що в їх основу покладені 

фундаментальні закони природи, пов’язані із симетріями простору і часу [108]. 

Саме завдяки цьому, «…на перший погляд, відмінні між собою процеси, такі як 

перенесення тепла в суцільному середовищі, дифузія хімічних компонентів, 

проникнення магнітного поля у провідник, а також поширення хвиль епідемій 

можна описати однаковим за формою рівнянням…» [67, c. 9]. Проте, з огляду на 

прикладну спрямованість математичних методів фізики слід зазначити, що 

диференціальні рівняння математичної фізики є універсальними настільки 

наскільки універсальною є математична модель об’єкта дослідження. 

Отже, більшість задач математичної фізики мають прикладний характер до 

відповідних розділів теоретичної фізики, що є інтеграцією двох наук математики 

і фізики. Разом з тим, слушною є думка О. В. Сергєєва пор те, що «…структура 

інтеграції науки являє собою найскладнішу ієрархію інтеграції різноманітних 

елементів і рівнів, видів та типів, напрямків та загальних тенденцій 

(закономірностей). Вона органічно пов’язана з основними функціями, які виконує 

інтеграція у розвитку сучасної дидактики фізики: гносеологічною, логіко-

методологічною, організаційно-інформаційною, неентропійною (зменшення 

ентропії), евристико-прогнозуючою, соціальною і ін…» [109, c. 136]. 

На нашу думку, інтеграція знань – це цілеспрямований і багатогранний 

процес, який забезпечує зв’язок між окремими блоками дисциплін та 

дисциплінами в цілому, що є необхідною умовою підготовки педагога зі 
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широким світоглядом, який цінує загальнолюдські гуманістичні цінності і 

одночасно володіє високою фаховою підготовкою. Тому інтеграція змістово-

утворюючих компонентів навчальних дисциплін циклів природничо-наукової 

та фундаментальної підготовки (математичний аналіз, лінійна алгебра та 

аналітична геометрія, основи векторного і тензорного аналізу, диференціальні 

і інтегральні рівняння, теорія ймовірностей й математична статистика, загальна 

фізика) та практичної і професійної підготовки (математичні методи фізики, 

теоретична фізика, методика навчання фізики) майбутніх учителів фізики 

уможливлює реалізацію ідеї циклічності навчання фізики. Разом з тим, 

реалізація прикладної спрямованості математичних методів фізики у процесі 

навчання фізики є однією з вимог побудови відкритої методичної системи 

навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. 

Прикладна спрямованість математичного моделювання націлена передусім на 

розв’язанням конкретних фізичних задач з кожного окремого розділу фізики і 

разом з тим є засобом реалізації відповідної міждисциплінарної інтеграції знань. 

Зокрема, це стосується процесу навчання майбутніх вчителів фізики основам 

теоретичних досліджень в галузі ядерної фізики.  

На сучасному етапі розвитку ядерної фізики немає завершених ні теорії 

ядерних сил ні теорії ядра, які б змогли описати всі властивості ядер, їх 

структуру та поведінку в тих або інших умовах. 

Сучасна ядерна теорія неспроможна пояснити такі невирішені для неї 

проблеми: Які ядра стабільні, які радіоактивні. Які для них притаманні види 

радіоактивності, період напіврозпаду, тип енергетичного спектра, кутовий 

розподіл частинок, що влітають тощо? Чому дорівнюють радіус, маса, спін, 

магнітний момент, парність, квадрупольний момент та інші характеристики 

ядер? Як розподілені енергостани в ядрі? Які значення енергії, спіна, 

магнітного моменту, парності відповідають цим значенням? Чому дорівнюють 

ймовірності переходів між різними квантовими станами? Як змінюють перерізи 

взаємодії різних частинок з ядрами? І ін. 

Тому в фізиці ядра на деякі з цих питань, чи на групу питань, намагаються 

одержати відповіді, побудувавши відповідну математичну модель. В основу 

кожної такої моделі покладають деякі виділені властивості об’єкта 

дослідження, одержані емпірично, ці властивості вважаються головними. 

Іншими властивостями в цій моделі нехтують. Тому така модель має обмежене 

застосування, але за певних умов з її допомогою можна одержати цікаві 

результати. 
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Під час теоретичних спроб описати явище радіоактивності потрібно 

розуміти, що це статистичне явище, а тому всі теоретичні передбачення носять 

ймовірнісний характер. Наприклад, не можна передбачити, які ядра будуть 

розпадатись в даний момент часу, але можна точно передбачити скільки ядер 

розпадеться в даній речовині, в якій їх багато. Радіоактивність – властивість 

ядра, а тому вплинути на цей процес практично не можливо. Тому для того, 

щоб врахувати ці особливості досліджуваного процесу вводять поняття сталої 

розпаду  , що являє собою ймовірність розпаду ядра за одиницю часу 

визначену для ядер одного сорту. Цей математичний параметр вважається 

сталою оскільки від зовнішніх умов він не залежить, хіба що для процесу е-

захоплення. Тому опис останнього потребує подальшого уточнення під час 

спроб його математичного моделювання. 

Якщо припустити, що в даний момент часу t  ми маємо  tN  здатних до 

розпаду ядер, то кількість ядер, що розпадаються за час dt  визначатиметься за 

допомогою наступного диференціального рівняння: 

   dttNtdN 11 . 

Це і є кількісне математичне узагальнення закону радіоактивного розпаду. Знак 

«–» в рівнянні враховує той експериментальний факт, що кількість 

радіоактивних ядер з часом зменшується. 

Однією з прикладних задач ядерної теоретичної фізики є спроба за 

допомогою диференціального рівняння радіоактивності обґрунтувати 

експериментальний факт встановлення рівноваги між двома послідовними 

процесами перетворення ядер – радіоактивного розпаду материнського ядра, 

утворення з нього дочірнього ядра, яке теж, в свою чергу, згодом зазнає 

подальшого розпаду. Інтегральним наслідком такого математично 

змодельованого процесу є вікове (секулярне) рівняння, що встановлює зв’язок 

між кількістю материнських і дочірніх ядер та їх періодами напіврозпаду (або 

сталими розпаду). Отримати цей математичний наслідок ми пропонуємо згідно 

наступної логіки міркувань: 

Якщо в процесі радіоактивного розпаду материнських ядер  tN1

утворюються дочірні ядра  tN2 , які теж є здатними до подальшого розпаду, то 

для опису процесу цих двох послідовних перетворень потрібно скласти систему 

двох диференціальних рівнянь: 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
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де 1 , 2  – відповідні сталі розпаду. Перше рівняння системи описує розпад 

материнського ядра, друге – дочірнього ядра. Відшукаємо розв’язки цих рівнянь: 

Подамо перше рівняння системи (2.1) у канонічному вигляді: 

 
  011

1  tN
dt

tdN
. 

Це лінійне однорідне диференціальне рівняння першого порядку зі сталим 

коефіцієнтом 1 . Відшукаємо його загальний розв’язок, відокремлюючи змінні: 

 
    dt
tN

tdN
1

1

1 ; 

  111 lnln CttN  . 

Сталу інтегрування 1C  знайдемо з початкової умови: 

  10101 lnln CttN
tt




. 

Якщо у початковий момент часу кількість материнських ядер  tN1 , здатних до 

розпаду, дорівнювала 10N , тоді 101 lnln NC  . Отже, остаточно отримуємо 

розв’язок рівняння (2.1): 

 
t

N

tN
1

10

1ln  , або   t
eNtN 1

101


 . 

Друге рівняння системи (2.1): 

 
   tNtN

dt

tdN
1122

2   

 – це неоднорідне лінійне диференціальне рівняння другого порядку зі сталим 

коефіцієнтом 2 . Розв’язок цього рівняння складатиметься з загального 

розв’язку  tN2  його однорідного рівняння 
 

  022
2  tN

dt

tdN
 і частинного 

розв’язку  tN2 , що враховує його неоднорідність  tN11 . Тобто, 

     tNtNtN 222  . 

Для загального розв’язку, подібно до (2.2), отримуємо 

  t
AetN 2

2


 . 

де A  – відповідна йому стала інтегрування. 

Враховуючи тип неоднорідності  tN11 , запишемо частинний інтеграл як 
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(2.5) 

(2.5 а) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

  t
BetN 1

2


 , 

де B  – відповідна йому стала інтегрування. З’ясуємо зміст сталих A  і B . 

1) Для відшукання сталої 𝐵 необхідно продиференціювати частинний 

інтеграл (2.5) за часом,  

  t
Be

dt

tNd
1

1
2 




, 

і підставити отриманий вираз разом з (2.2) і (2.5) в рівняння (2.3): 

ttt
eNBeBe 111

10121


 , 

звідки 

12

101






N
B . 

Підставляючи B  в (2.5), запишемо остаточний частинний розв’язок рівняння (2.3): 

  t
e

N
tN 1

12

101
2






 . 

Тепер, розв’язок рівняння (2.3), який враховує його загальний (2.4) і 

частинний (2.5 а) інтеграли набуває наступного вигляду: 

  tt
e

N
AetN 12

12

101
2






 . 

2) Для відшукання сталої A  накладаємо на (2.6) початку умову: 
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Якщо у початковий момент часу кількість дочірніх ядер  tN2 , здатних до 

розпаду, дорівнювала 20N , тоді 

12

101
20






N
NA . 

Підставляючи (2.7) в (2.6), остаточно отримуємо шуканий розв’язок (2.3): 

  tt
e

N
e

N
NtN 12

12

101

12

101
202



















 , 

або, 

   ttt
ee

N
eNtN 212

12

101
202







 . 

Розглянемо частинні випадки отриманого розв’язку, порівнюючи періоди 

напіврозпаду материнського 1T  і дочірнього 2T  ядер, враховуючи, що 

T2ln . 
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(2.8 а) 

(2.9) 

а) Якщо 21 TT  , тоді 21   або 1
2

1 



. Накладаємо цю умову на 

рівність (2.8) і отримуємо: 

   tt
e

N
eNtN 22 1

2

101
202







 . 

Якщо, до того ж, час спостереження за процесом 1Tt   і дочірні ядра ще 

не з’явились 020 N , тоді 

   te
N

tN 21
2

101
2







 . 

б) Якщо, разом з тим, час спостереження за процесом 2Tt  , тоді (2.8 а) 

ще більш спрощується, оскільки 1
2


T

t
, тому 12  t , а 02 

 t
e , тоді 

  10122 NtN  . 

Це рівноважне рівняння встановлюється між кількістю материнських і дочірніх 

ядер і має назву вікового або секулярного рівняння. 

В ядерній фізиці вікове рівняння є основою одного з фундаментальних 

експериментальних методів щодо визначення періодів напіврозпадів 

материнського або дочірнього ядер. Результати експериментів виявляються 

задовільними, якщо 21 TT  , а час встановлення рівноваги 12 TtT  . 

Отже, з математичним моделюванням явища радіоактивності та спробами 

його теоретичного обґрунтування майбутні вчителі фізики знайомляться в 

курсах загальної і теоретичної фізики. 

В курсі загальної фізики математична форма запису закону радіоактивного 

розпаду є спробою кількісно описати властивість деяких атомних ядер 

спонтанно перетворюватись в інші ядра з випромінюванням частинок, що є 

узагальненням експериментальних фактів та спостережень за цим процесом. 

Тобто такі намагання мають феноменологічну основу. В курсі теоретичної 

фізики ця феноменологія, на нашу думку, має набути подальшого розвитку на 

засадах наукового методу пізнання природи за етапами: дослідні факти – 

математична модель – наслідки (закон, принцип, теорія) – експеримент, що 

поєднує експериментальний і теоретичний методи фізики як науки.  

Навчання фізики у педагогічному університеті на засадах принципу 

циклічності «факти – модель – наслідок – експеримент» уможливлює 

унаочнення наукового методу пізнання природи. З експериментальними 

фактами студенти знайомляться в курсі загальної фізики, з математичними 
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знаковими моделями і правилами їх дослідження – в курсах математичних 

дисциплін. Прикладна спрямованість такої методологічної основи реалізується 

в курсах математичних методів фізики і теоретичної фізики під час спроб 

математичного моделювання реальних фізичних процесів на відповідність 

фундаментальним фізичним експериментам. Забезпечення спадкоємності цих 

курсів є однією з умов підвищення ефективності навчання фізики у 

педагогічному університеті. 

Проте, слід зазначити, що актуальною залишається проблема методичної 

адаптації сучасного рівня наукових досягнень фізики у площину шкільних 

умов. Тому, формування у майбутніх вчителів фізики відповідних предметних 

і професійних компетентностей, адекватно узгоджених із сучасними 

досягненнями в галузях фізико-математичних і педагогічних наук націлених на 

професіограму такого фахівця є перспективною проблемою теорії і методики 

навчання фізики. 

 

2.2.2. Відображення циклу наукового пізнання у курсі теоретичної 

фізики педагогічного університету: Ефект квантування магнітного потоку 

(д.пед.н., доц. Подопригора Н. В.) 

У педагогічних університетах актуальною завжди залишається проблема 

формування у майбутніх учителів фізики не лише відповідних предметних 

компетентностей, а й наукового світогляду людства. На нашу думку, найбільш 

сприятливі умови для розв’язання цієї проблеми створюються під час навчання 

методології наукового пізнання фізики шляхом міждисциплінарної інтеграції 

знань студентів. 

Науковий метод – це інструмент для розвитку пізнавальної і творчої 

ініціативи тих хто навчається, він уможливлює самостійність їх мислення та 

спонукає до діяльності, тому, на нашу думку, одним з основних джерел 

розвитку методики навчання фізики та модернізації практики навчання фізики 

є методологія навчально-пізнавальної діяльності, заснована на сучасному 

науковому методі пізнання фізичних явищ і процесів. У методиці навчання 

фізики загальноосвітньої школи В. Разумовським було вперше запропоновано 

достатньо універсальний методологічний інструментарій для організації 

процесу навчального пізнання – принцип циклічності, представлений 

наступною логікою організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

«факти, проблема – гіпотеза, модель – наслідок – експеримент, практика» [99]. 

Ця ідея виявились для нас найбільш прийнятною і була реалізована на 

практико-предметному рівні у процесі формування функціональних 
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дослідницьких навичок учнів з розв’язування експериментальних задач з 

фізики [84] та під час організації і реалізації циклу наукового пізнання через 

постановку низки експериментальних завдань (дослідження пружних 

властивостей твердих тіл; дослідження дії тензодатчика; визначення 

поверхневого натягу рідин) [172]. Подальший розвиток циклічності навчання 

фізики ми вбачаємо в його апроксимації на предметно-практичне навчання 

фізики у педагогічному університеті за рахунок комплексного представлення 

експериментальних та теоретичних методів фізики у процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів фізики [89]. 

Математичні методи є одним із засобів введення студентів у пізнавальну 

діяльність з фізики, чому сприяє зміст курсу теоретичної фізики. При цьому 

забезпечується інтеграція фізико-математичних знань студентів у прикладну 

площину навчальних дій. Проте, слід зважати на те, що намагання навчити 

студентів теоретичній фізиці лише методами математичного моделювання 

можуть виявитись безглуздою витівкою, якщо не покладатися на 

експериментальний базис, який є як основою так і критерієм істинності 

теоретичних досліджень. Тому, на нашу думку, принцип циклічності навчання 

фізики, реалізований за схемою «емпіричні факти, проблема → гіпотеза, 

математична модель → теоретичний наслідок → експериментальна перевірка, 

можливість практичної реалізації, перспективи подальших розвідок» як 

найкраще презентує цикл наукового пізнання в теоретичних дослідженнях з 

фізики. Цією ідеєю ми керувались під час розробки навчальних програм та 

посібників з теоретичної фізики у Кіровоградському державному 

педагогічному університеті, враховуючи й інтегруючі чинники між циклами 

дисциплін природничо-наукової, фундаментальної, професійно та практичної 

підготовки майбутніх вчителів фізики [22; 86; 88]. 

Навчання студентів фізики у педагогічному університеті покладається на 

онтологічний базис з трьох дисциплін – загальна фізика, теоретична фізика та 

методика навчання фізики. Загальна і теоретична фізика мають спільний об’єкт 

дослідження – реальні матеріальні об’єкти, які на певному етапі вивчення 

замінюються математичними моделями та досліджуються, з огляду на прояв 

своїх властивостей, за допомогою прийнятних математичних методів в курсі 

теоретичної фізики; курс загальної фізики покликаний ознайомити студентів з 

сучасними методами експериментальної фізики; курс методики навчання 

фізики – навчити студентів адаптувати, набуті ними знання у площину 

шкільних умов. Тому ідея презентації циклу наукового пізнання, який посприяв 
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створенню наукового світогляду людства, формуючи логічний тип мислення 

всіх, хто цікавиться природничо-науковими науками для організації навчання 

майбутніх вчителів фізики потребує практичних кроків щодо її реалізації. 

Науковий метод пізнання – одне із досягнень людської культури, що 

пройшов довгий історичний шлях свого розвитку і є основою 

культурологічного підходу до навчання фізики. Відображення логіки пізнання 

об’єкту дослідження теоретичної фізики в історико-генезисному плані 

уможливлює: відображення його фізичного змісту, етапів дослідження в науці, 

суперечливості думок науковців під час спроб теоретичного обґрунтування 

його властивостей і проявів; виявлення недосконалостей окремо взятих 

математичних моделей, узгодженості та критеріїв виродження відповідних 

теоретичних концепцій, перспектив їх подальшого розвитку, можливостей 

практичної реалізації тощо. Тому метою нашої статті є представлення 

методичної розробки з предметно-практичної реалізації ідеї презентації циклу 

наукового пізнання в теоретичних дослідженнях на прикладі вивчення 

студентами ефекту квантування магнітного потоку у надпровідниках в курсі 

фізики твердого тіла. 

Ефект квантування магнітного потоку – одне з ключових питань теми 

«Надпровідність», яку ми пропонуємо вивчати за наступною програмою: 

відкриття надпровідності; критичні параметри надпровідного стану речовини; 

ефект Мейснера; явище квантування магнітного потоку; рівняння Лондонів; 

куперівські пари; довжина когерентності; магнітні властивості надпровідних 

матеріалів; перспективи практичного використання надпровідності [88]. Перш 

ніж почати вивчення цього ефекту, студенти мають бути обізнані з фізичним 

змістом явища та умовами переходу речовини у надпровідний стан. 

Вкраплення до змісту навчального матеріалу історичних відомостей з відкриття 

явища, експериментальних фактів щодо обґрунтування його змісту, варіювання 

класичного і квантового підходів з дослідження його математичних моделей 

уможливлюють презентацію логіки побудови циклу наукового пізнання у 

теоретичних дослідженнях та формування у студентів сучасних поглядів на 

фізичну картину світу. 

Факти. Вперше ефект квантування магнітного потоку у надпровідному 

кільці зі струмом був передбачений німецьким фізиком Ф. Лондоном (1948). 

Згодом, його ідею підтримав норвезький фізико-хімік Л. Онсагер на 

міжнародній конференції з теоретичної фізики в Кіото (Японія, 1953). Зміст 

ефекту наступний: Замкнений неоднозв’язний провідник (наприклад, кільце) 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D1%96%D1%86_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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(2.10) 

розміщується у магнітному полі, що індукує у провіднику струм. За низьких 

температур (провідник занурюють у рідкий гелій), нижче критичної 

температури крT , за якої кільце переходить у надпровідний стан і «захоплює» 

частину зовнішнього магнітного поля, що відповідає дискретним значенням 

магнітного потоку: 

nn
e

h
0

2
   ...,3,2,1,0n , 

де h , e  – фундаментальні фізичні константи: стала Планка і елементарний 

заряд. Цей надпровідний струм і магнітний потік зберігаються нескінченно 

довго і під час вимкнення зовнішнього поля; утворюється структура, що 

нагадує магніт. Величину Bб10)81(067833636,22 15
0

 eh  називають 

квантом магнітного потоку. Величину, обернену до кванту магнітного потоку 

-19
0 BГц109,4835971 JK називають сталою Джозефсона. 

Нині вважається, що надпровідний струм – це колективне явище, що 

зумовлене частинками (пара електронів із протилежно напрямленими спінами), 

які перебувають в одному стані (фазова когерентність). Макроскопічна 

дискретність пов’язана з тим, що електрони під час зміни зовнішніх умов 

переходять до іншого квантового стану не кожен окремо, а усі одразу. Тому 

спроби теоретичного обґрунтування ефекту квантування магнітного потоку у 

надпровідниках тривали досить довго. 

Спершу Ф. Лондон вважав, що величина кванта магнітного потоку була 

eh0  (1948), оскільки виходив з припущення про те, що надпровідний 

струм утворюється електронами. Необхідність коректування формули 

розрахунку кванта магнітного потоку шляхом заміни e  на e2 , а саме, думка 

поте, що квантом магнітного потоку може були величина eh 20  , а не 

eh0  була висловлена Л. Онсагером (1959) на конференції з надпровідності 

у Кембриджі (Англія) і згодом, після експериментального її підтвердження 

(1961) стала загальноприйнятою. 

Подібне припущення у математичну модель надпровідного струму, який 

утворюється спареними електронами з протилежними спінами і мають заряд 

e2  було покладено в основу мікроскопічної теорії надпровідності БКШ (1957), 

названу на честь її розробників, американських фізиків Д. Бардіна, Л. Купера 

та Д. Р. Шріффера, за що вони отримали Нобелівську премію з фізики за 

1972 рік. Після її створення стало зрозумілим, що у формулах макроскопічної 

http://newikis.com/uk/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/1957
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D1%80%D1%96%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
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теорії надпровідності Лондонів (1935) під зарядом носіїв струму, що 

ототожнювався із зарядом електрона e , необхідно розуміти заряд куперівської 

пари e2 . 

У червні 1961 року дві групи експериментаторів – Б. Дівер і У. Фербенк 

(Стенфордський університет, Каліфорнія, США) [162], Р. Долл і М. Небауер 

(Баварська академія наук, Германія) [163] оголосили по відкриття квантового 

магнітного потоку. Експерименти мали виключно ювелірний характер. Сам 

квант магнітного поля був дуже малим і щоб дійсно уможливити його 

реєстрацію необхідно було працювати зі слабкими магнітними полями і 

провідними кільцями якнайменшої площі. Щоб створити такі провідники Долл 

і Небауер напилювали на кварцову нитку тонкий шар металу (свинцю). Як 

наслідок отримувався провідник циліндричної форми діаметром 10 мікрон. Цей 

провідник підвішувався перпендикулярно на іншу кварцову нитку і за її 

закручуванням під час надання додаткового магнітного поля можна було 

судити про захоплений магнітний потік (рис. 2.4). Дівером і Фербенком був 

виготовлений подібний олов’яний порожнистий циліндр діаметром приблизно 2 

мікрон, який приводився у коливальний рух, що індукував в оточуючій 

реєстраційній системі струми, величина яких залежала від величини захопленого 

кільцем магнітного потоку. 

Експерименти виявили, що поле, 

яке було меншим за певну величину 

взагалі не захоплюється, під час його 

збільшення захоплювався 1 квант 

потоку, що відповідав величині eh 2 ; 

під час перевищення наступної 

критичної величини захоплювалися два 

кванти потоку і т.п., тобто повністю 

підтверджувалось теоретичне 

передбачення Ф. Лондона із коректувальним множником 21  для кванта 

магнітного потоку. Одночасно це стало першим експериментальним 

підтвердженням теорії БКШ, яка передбачала квантування магнітного покоту. 

Теоретичне обґрунтування (класичний підхід). Спроба побудувати 

макроскопічну теорію надпровідників, точніше їх електродинаміку була 

здійснена братами, німецькими фізиками Фріцем та Гайнцом Лондонами 

(1935). Лондони прагнули, не вдаючись до мікроскопічних причин 

надпровідності, нез’ясовані на той час, узагальнити у математичній формі 

 

Рис. 2.4. Схема установки Долла і 

Небауера 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D1%96%D1%86_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

основні експериментальні факти: відсутність опору і ефект Мейснера. 

Вони припустили, що носіями струму у надпровіднику, так само як і у 

металі, є електрони провідності. Рівність нулеві опору  0  надпровідника 

означає, що електрони під час свого руху не зазнають зіткнень, тобто вільно 

прискорюються під впливом електричного поля E


: 

Ee
dt

d
me




v
, 

де em  і e  – маса і заряд електрона відповідно. Це рівняння стосується усіх 

електронів. Тому його можна подати через густину струму 

v


enj ss  , 

у вигляді: 

EE
m

en

t

j

e

ss









 1
2

, 

де sj


 – густина надпровідного струму; sn  – густина надпровідних електронів; 

2enm se  – стала величина. Рівняння (2.13), за своєю формою, – це 

звичайний другий закон Ньютона для надпровідних електронів. З нього 

випливає, що у стаціонарному стані, коли 0 tjs


, електричне поле у 

надпровіднику відсутнє. Тут ми, правда, не врахували можливість просторової 

зміни хімічного потенціалу надпровідних електронів. Цей ефект має місце, 

наприклад, у надпровіднику поблизу границі із нормальним металом, у тому 

випадку, коли через цю границю тече струм. 

Використаємо одне з рівнянь Максвелла, фізичний зміст якого пов’язаний 

з явищем електромагнітної індукції: 

t

B
E









rot . 

Узявши ротор від обох частин рівняння (2.13), враховуючи (2.14), отримаємо 

t

B
Ej

t
s
















 1
rot

1
rot , 

або 

0rot 













 B
j

t
s




. 

Звідки випливає, що величина у круглих дужках (2.16) зберігається: 
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(2.20) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.23) 

(2.21) 

(2.22) 

constrot 



B

js




. 

Але оскільки у товщині масивного надпровідника завжди 0sj


 і 0B


, тому 

 Bjs


rot  не просто зберігається, а завжди дорівнює нулю, 

0rot 



B

js




. 

Враховуючи матеріальне рівняння зв’язку між індукцією магнітного поля 

B


 і його напруженістю H


,  0HB


 , (2.18) можна записати й інакше: 

0rot 0 



 Hjs


. 

Отже, макроскопічна теорія надпровідності – це найпростіша теоретична 

спроба описати нульову провідність і ефект Мейснера у надпровіднику за 

допомогою феноменологічних рівнянь Лондонів (2.13) і (2.18): 



















.rot

;

B
j

E

t

j

s

s






 

Ці рівняння встановлюють зв’язок між електричним струмом sj


 та величиною 

електричного E


 і магнітного поля B


 у надпровіднику. 

Систему рівнянь Лондонів (2.20) можна переписати й інакше, у так 

званому зведеному вигляді, за рахунок використання векторного потенціалу A


. 

Зв’язок між A


 і B


 та E


 встановлюється у класичній електродинаміці і має 

наступний вигляд: 

AB


rot ; 
t

A
E









. 

Тоді обидва рівняння системи (2.20) можуть бути записані як одне: 

A
m

en
j

e

s
s

 2

 , або 



A

js




. 

Суперечності. Основною причиною пошуку альтернативи класичному 

підходу щодо опису явища надпровідності є недолугість для цього явища його 

математичної моделі. Спробуємо пояснити це на прикладі розв’язку задачі про 

проникнення магнітного поля у масивний надпровідник на засадах теорії 

Лондонів. Згідно закону Ерстеда: 

sjB


0rot  . 
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(2.24) 

)) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

Візьмемо ротор від обох частин цього рівняння 

sjB


rotrotrot 0  

і врахуємо друге рівняння Лондонів системи (2.20), 

BB





 0rotrot . 

Використовуючи відоме із математичної теорії поля співвідношення для 

диференціальних операцій другого порядку 

BBB


 divgradrotrot , 

а також той фізичний факт, що магнітних зарядів не існує, тобто 

0div B


, 

отримаємо диференціальне рівняння для магнітного поля B


 у надпровіднику: 

00 



 BB


, або 0

2
0 


 B

m

en
B

e

s


, або 0
1
2




 BB
L


. 

Це диференціальне рівняння другого порядку гіперболічного типу, яке подібне 

до рівнянь вільного від джерел електромагнітного поля 01 2  EcE


 і 

01 2  BcB


, але у ньому замість величини 2c  – квадрата швидкості 

поширення електромагнітної хвилі у вакуумі фігурує інший параметр 

2
0

2

en

m

s

e
L


 , або 

2
0 en

m

s

e
L


 , 

який називають лондонівською глибиною проникнення. 

Для оцінки глибини проникнення магнітного поля у надпровідник 

розглянемо спрощений випадок. Нехай надпровідник займає плоский півпростір 

x0z ( 00 z ), а компонента магнітного поля xB


 ззовні надпровідника буде 

дорівнювати 0B


 (рис. 2.5). Тоді, згідно (2.28), для компоненти індукції 

магнітного поля xB


 у глиб надпровідника 00 z  матимемо 

0
1
22

2








x

L

x B
z

B 


, 

його розв’язок відомий із загальної теорії диференціальних рівнянь: 

Lz
x eBB


 0


, 

отже, магнітне поле у «е» разів спадає углиб надпровідника на лондонівську 

довжину проникнення L . Разом з цим, виконаємо оцінку глибини 

проникнення магнітного поля у надпровідник. Згідно (2.29), 
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(2.32) 

 
o219286312

0 A532106,1101025663706,1101,9  enm seL . 

 
 

Рис. 2.5 Півпростір зайнятий 

надпровідником у магнітному полі 

Рис. 2.6. Залежність глибини 

проникнення магнітного поля у 

надпровідник від температури 
 

Отже, магнітне поле у надпровідник все ж таки проникає, але на незначну 

глибину. Експерименти підтверджують цей усереднений результат, для різних 

речовин L  він становить 
o

A1000400 . Але проблема в іншому: глибина 

проникнення L  ще й залежить від температури (рис. 2.6), приблизно:  

 
 

 4кр1

0

TT
T L

L



 . 

У точці крT  надпровідного переходу L  перетворюється у нескінченість. 

Спроби подолати суперечності між емпіричними результатами та 

наслідками теорії Лондонів виявились марними. Пов’язано це з тим, що 

надпровідність – явище квантове, а тому пояснити усі його експериментальні 

прояви за допомогою класичних законів не вдається. 

Теоретичне обґрунтування (квантовий підхід). У надпровіднику, 

подібно до металу, у перенесенні електричного струму беруть участь електрони 

провідності. Проте суттєві відмінності між ними все ж таки є. У металі 

електрони рухаються нескорельовано під впливом зовнішнього електричного 

поля (кожен сам по собі), у надпровіднику ж виникає кореляція руху електронів. 

Частину простору, у межах якої електрони надпровідника «відчувають» один 
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одного називають довжиною когерентності   (рис. 2.7).  

Причина виникнення кореляції руху електронів полягає у том, що у 

надпровіднику між ними існує ефективне притягання. Це притягання поєднує 

електрони з протилежно напрямленими 

спінами у пари, які називають 

куперівськими парами. Характерним 

розміром такої пари і є довжина 

когерентності  . У чистих металах 

величина 
o

46 A10м10  
. Не 

зрозумілим залишається питання: як такі 

пари мажуть переміщуватись у металі не 

заважаючи одна одній? Із оцінок 

лондонівської глибини проникнення 

випливає, що концентрація електронів у металі, які беруть участь у 

надпровідному струмі, порядку 
32928 м1010  . Це означає, що пари 

«проникають» одна крізь одну і одночасно, подібно частинкам електронного 

газу, є вільними і не взаємодіють одна з одною. Таке припущення є можливим 

лише з квантово-механічної точки зору щодо пояснення плину «газу 

куперівських пар» (подібно до електронного газу) крізь кристалічні ґрати 

металу без розсіювання. 

З’ясуємо причину притягання між електронами у надпровіднику. 

Електрони є негативно зарядженими частинками і за законом Кулона, на 

перший погляд, мають відштовхуватись. Але кулонівське відштовхування має 

місце лише у вакуумі, а у надпровіднику (металі) електрони рухаються не у 

вакуумі, а у міжвузлах кристалічних ґрат. Зрозуміло, що під час свого руху вони 

деформують ґрати. Деформація ґрат дозволяє їм знизити потенціальну енергію 

і електрони будуть притягатися до місця деформації. 

Розглянемо простий приклад. Нехай заряд електрона e , а деформація 

 

Рис. 2.7. Модель куперівських 

пар у надпровіднику 
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(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

кристалу безпосередній близькості від нього x  

(рис. 2.8). Тоді енергія взаємодії електрона із 

деформацією ґрат у загальному випадку є 

лінійною функцією деформації   

CexE int , 

де C  – коефіцієнт пропорційності, що є сталою 

взаємодії. Деформація кристалічних ґрат 

зумовлює зменшення енергії електрона. Оскільки 

0C , енергетично вигідною є виникнення 

деформації стиску із 0x , а коли 0C  – 

деформації розтягу, 0x . Повна енергія системи 

«електрон-ґрати» totE  складається з енергії 

електронної взаємодії intE , що зменшується зі збільшенням деформації, і 

енергії кристалічних ґрат latE , яку можна змоделювати як енергію розтягу або 

стиску пружини: 

2

2

lat

kx
E  , 

де k  – коефіцієнт жорсткості пружини. Отже, повна енергія системи «електрон-

ґрати» 

2

2

latinttot

kx
CexEEE  . 

Результуюча деформація визначається з умови мінімуму повної енергії: 

 
k

Ce
xkxCe

dx

dE
xx

xx





0

tot 00
0

0

. 

Тоді енергія системи «електрон-ґрати» у точці мінімуму 

 
k

eC
xE

2

22

0tot  . 

Як видно, ця мінімальна енергія пропорційна квадрату сталої взаємодії C , отже, 

отриманий результат від знака C  не залежить. Але, разом з тим, важливим є 

інше: зменшення енергії системи за рахунок взаємодії є пропорційним квадрату 

заряду частинки 2e . Саме тому коли ми розглядаємо два електрона, їм 

енергетично вигідно взаємодіяти з однією й тієї ж деформацією, а не з різними.  

Дійсно, якщо кожен електрон буде спричинювати свою деформацію, 

незалежно один від одного, тоді результуюче зниження енергії системи «два 

електрони-ґрати» буде у двічі більшим, тобто  0tot2 xE . Якщо ж два електрони 

 

Рис. 2.8. Зменшення 

енергії електрона за 

рахунок деформації ґрат 
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«об’єднаються» і будуть поводити себе як одна частинка із зарядом e2 , тоді 

виграш в енергії складатиме  0tot4 xE , тобто у двічі більше ніж коли електрони 

діяли незалежно один від одного. Різниця між цими двома енергіями 

 0tot2 xEE   і є енергією притягання між електронами. Якщо вона 

перевищить енергію відштовхування то утвориться куперівська пара. 

Пропоновані нами міркування досить схематичні. Ми не враховували того, що 

електрони у ґратах рухаються (із достатньо великою швидкістю). Вузли 

кристалічних ґрат коливаються і т.п. Але більш 

коректний розгляд матиме подібний висновок: 

електрон-ґраткова взаємодія завжди зумовлює 

ефективне притягання між електронами. В 

одних металах ефективне притягання між 

електронами може переважати над їх 

кулонівським відштовхування, це і спричинює 

надпровідність. В інших навпаки – переважає 

відштовхування, і тому такі метали не є 

надпровідниками.  

Подібний механізм надпровідності 

називають фононним (рис. 2.9) був 

запропонований у мікроскопічній теорії 

надпровідності БКШ. Фононним цей механізм 

назвали тому, що два електрони, пролітаючи один повз одного, обмінюються 

віртуальними фононами (квантом коливань кристалічних ґрат) з енергією 

   і імпульсом kp





 . 

Отже, утворення куперівських пар у надпровіднику енергетично вигідно. 

Особливо важливим є те, що під час парування електронів у куперівську пару, 

їх спіни є протилежно напрямленими, а тому сумарний спін системи дорівнює 

нулеві. Частинки з цілим або з нулевим спіном називають бозонами, їх 

поведінка підкоряється квантовій статистиці Бозе-Ейнштейна. У системі 

бозонів має місце бозе-конденсація і, як наслідок, прояв явища надплинності, 

подібне до надплинності рідкого гелію 4He , яке було виявлено 

експериментально Капіцою (1938) і теоретично обґрунтоване Ландау (1942). 

Головним під час його пояснення є те, що рідкий гелій за наднизьких 

температур поводить себе як квантова рідина, квантові властивості якої здатні 

проявляти себе на макроскопічному рівні. 

Найважливішою рисою квантових властивостей є те, що у відповідності до 

 

Рис. 2.9. Діаграма 

Фейнмана: Взаємодія 

двох електронів із 

віртуальним фононом 
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поняття «квант» ряд фізичних величин, що характеризують квантову систему, 

такі як: енергія, момент імпульсу, проекції моменту імпульсу на довільну вісь і 

ін. можуть змінюватись лише дискретно. Наприклад, під час руху тіла у 

звичайній в’язкій рідині, сила тертя, обумовлена дисипацією енергії, виникає 

за будь-якої швидкості тіла (навіть нескінченно малої). У квантовій рідині усе 

відбувається інакше. Дисипація енергії (і сила тертя) утворюється 

стрибкоподібно за умови досягнення тілом деякої критичної швидкості. У 

подальшому сповільненні тіла сила тертя за деякого граничного її значення 

зникає взагалі. Отже, надпровідність – це надплинність в ансамблі куперівських 

пар – бозе-частинок, подібно до надплинності рідкого гелію 4He , атоми якого 

є теж бозонами. 

Оскільки утворення куперівських пар є енергетично вигідним процесом, 

тому, щоб зруйнувати таку пару потрібно витратити енергію s . Очевидно, 

що коли теплова енергія kT  зрівняється з s , куперівська пара зруйнується і 

надпровідність зникне. Тому, крkTs  . Якщо тепер зважати й на існування 

швидкості електронів в металі – Fv  (швидкість електронів, що володіють 

енергією Фермі), тоді довжину когерентності можна визначити як sF  v

. Швидкість Фермі для електронів провідності типових металів складає 

декілька одиниць на 510  м/с. Враховуючи, що для s , критичну температуру 

переходу металу у надпровідний стан можна обрати такою як для ртуті у 

фундаментальному досліді з виявлення її надпровідності, K4кр T  (1911), 

отримаємо, що довжина когерентності 
o

4 A10 , тобто значенню, подібне 

тому, яке ми вище отримували. 

Узгодження наслідків класичного і квантових підходів. Мікроскопічна 

теорія БКШ є складною у математичному представленні, але її ідеї є вельми 

корисними, щоб обґрунтувати деякі макроскопічні прояви явища 

надпровідності, зокрема квантування магнітного потоку. З цією метою 

розглянемо особливості моделювання електромагнітного поля з точки зору 

квантової електродинаміки. 

Електромагнітне поле з квантових уявлень є прикладом бозонного поля. 

Напруженість його електричної складової  rE


 можна якісно розглядати як 

амплітуду поля. Густина енергії електромагнітного поля – це потік фотонів, 

тому у квазікласичному наближенні: 
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(2.38) 

(2.41) 

(2.39) 

(2.40) 

         

rnrErErE *0

2

0ем , 

де  rn


 – кількість фотонів з частотою ω, що припадають на одиницю об’єму; 

0  – діелектрична стала;  rE


 – амплітуда електричного поля,  rE


*  – його 

спряжене значення. Або, через індукцію його магнітної складової  rB


: 

 
      





 




rnrBrB
rB

*
1

00

2

ем , 

де 0  – магнітна стала;  rB


 – амплітуда магнітного поля,  rB


*  – його 

спряжене значення. Із класичної електродинаміки відомо, що для густини 

енергії електромагнітного поля без урахування його джерел: 

 
2

0ем rE


 , або 
 

0

2

ем



rB


, 

тому під час її розрахунку можна обрати одну з складових електромагнітного 

поля –  rE


 або  rB


. Оберемо електричну складову  rE


. 

Припустимо, що повна кількість фотонів в об’ємі є значно більшою за 

одиницю. Тоді для амплітуд поля можна записати: 

     riernrE
















 21

21

0

;      riernrE
















 21

21

0

* , 

де  r


  – фаза поля. Необхідно враховувати, що з квантової точки зору, під час 

математичного моделювання електромагнітного поля як потоку бозонів, 

амплітуди такого поля є амплітудами ймовірностей. Зауважимо, що квантами 

такого поля будуть не фотони, а куперівські пари. За таких припущень повної 

аналогії з фотонами вже немає, але ця аналогія виявилась вельми корисною. 

Основний стан надпровідника забезпечується слабо зв’язаними 

куперівськими парами. Електронна пара поводить себе як бозон, проте кожен 

окремий електрон у парі є ферміоном. Температура конденсації бозонів, яка 

була обрахована для концентрацій електронів, носіїв струму у металах, рівна за 

порядком своєї величини температурі Фермі, тобто 54 1010   К. Температура 

переходу із надпровідного стану до нормального є на багато порядків меншою, 
2101,0   К. Тому вважають, що за досягнення температури переходу крT  кожна 

електронна пара розпадається на два ферміони. 

Модель надпровідника як системи невзаємодіючих бозонів не слід 
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(2.43) 

(2.44) 

(2.42) 

(2.45) 

розглядати буквально, оскільки об’єм, що припадає на одну куперівську пару, 

вміщує велику кількість електронів порядку 610  мікрочастинок. Отже, наведені 

міркування є застосовними до бозонного газу із дуже великою кількістю 

бозонів в одному й тому ж квантовому стані. Тоді амплітуди ймовірності для 

бозонів можна трактувати як класичні величини, подібно потоку фотонів 

електромагнітного поля. Але такий підхід не є виправданим для металу у 

нормальному стані, оскільки у такому стані електрони є вільними і 

неспареними, і кожен електрон поводить себе як ферміон. 

Покажемо, що для зарядженого бозонного газу справджується зведене 

рівняння Лондонів (2.20). Припустимо, що хвильова функція  r


  – це 

амплітуда ймовірності для бозонів. Нехай концентрація таких частинок є 

сталою, тобто 

    const*  rrns


. 

За абсолютного нуля температури концентрація бозонів sn  буде у два рази 

меншою за концентрацію електронів у зоні провідності, оскільки розглядувані 

нами бозони – це куперівські пари електронів, тоді для амплітуд ймовірностей 

можна записати: 

   ri
s enr

 
21

,      ri
s enr

 
21

* . 

Зауважимо, що фаза  r


  хвильової функції  r


  є досить важливою 

величиною і у нашому випадку. Порівнюючи (2.41) і (2.43), достатньо 

непоганим наближенням буде трактування  -функцій як класичних амплітуд, 

а не як квантових операторів поля. 

Швидкість руху частинок подамо у її квантово-механічному 

координатному зображенні 

    rAqi
m

rAqp
m ee











 

1ˆˆ1
v̂ , 

де eq 2  – заряд куперівської пари. Тоді, згідно класичної формули для 

густини електричного струму у надпровідному кільці (багатозв’язна область), 

вона може бути записаною не лише як qnj ss v


 , але й у квантово-механічному 

представленні, враховуючи (2.42); (2.43) і (2.44), отримаємо 

    rAqr
m

qn
j

e

s
s





 . 

Взявши ротор від обох частин цього рівняння, одержимо: 
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(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

A
m

qn
j

s

s
s


rotrot

2

  або A
m

qn
j

e

s
s

 2

 , 

тобто рівняння Лондонів (2.20), що і потрібно було довести. Зауважуємо, що 

для остаточного результату було враховано тотожність:   0,rot 


. 

Квантування магнітного потоку у 

надпровідному кільці є прямим 

наслідком співвідношення (2.45). 

Розглянемо замкнений контур L, що 

перебуває всередині надпровідника 

(рис. 2.10). Нехай контур L 

розташований у глибині 

надпровідного кільця подалі від його 

поверхні (щоб не враховувати ефекту 

проникнення магнітного поля у 

надпровідник на величину 

лондонівської глибини проникнення L ).  

Згідно ефекту Мейснера всередині кільця магнітне поле B


 і густина 

струму sj


 дорівнюють нулю, тому ліва частина співвідношення (36) є рівною 

нулеві: 

    rAqr
m

qn

e

s 
 0 . 

Інтегральна форма цієї умови матиме наступний вигляд: 

    
LL

ldrA
q

ldr





. 

Згідно теореми Стокса праву частину рівняння можна переписати: 

    
SL

SdrA
q

ldr





rot . 

Оскільки  rAB


rot , тому 

    
SL

SdrB
q

ldr





. 

Відшукаємо циркуляцію векторного поля  r


  вздовж замкненого 

контуру L у напрямку його обходу ld


: 

 

Рис. 2.10. Розташування контуру 

інтегрування L у надпровідному 

кільці зі струмом 
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(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 
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, 

  – це зміна фази хвильової функції частинки після її однократного 

проходження контуру L. Амплітуда ймовірностей для бозону у 

квазікласичному наближенні є величиною вимірюваною, тому і однозначно 

визначеною, отже, 

n 212 , 

де ...,3,2,1,0n  – ціле число. Права частина умови (2.51) є потоком   

векторного поля  rB


 через поверхню S


, що спирається на контур L


, з 

урахуванням його обходу (мнемонічне правило свердлика, або правої руки) та 

сталого множника q . Тому остаточно: 




q
n2 , або n

q




2
, 

де eq 2  – заряд куперівської пари;  2h  – зведена стала Планка. 

Отриманий результат узгоджується з (2.10), тобто з ефектом квантування 

магнітного потоку у надпровідному кільці. 

У загальному випадку повний магнітний потік через кільце є сумою двох 

потоків: ext  – від зовнішніх джерел і s  – від надпровідного струму, що 

протікає у кільці: s ext . Потік Ф квантується вцілому; проте на потік 

від зовнішніх джерел ext  не накладаються ніякі умови квантування, в той час 

як потік s  повинен «самопідганятися» так, щоб повний потік Ф мав лише 

квантові значення. 

Аналіз методологічного аспекту фізики у її історичному розвитку вказує 

на її культурологічну цінність, освітній, виховний і розвивальний потенціал. 

Навчання фізиці має формувати ціннісне відношення не лише до наукових 

відкриттів, але й до методу наукового пізнання, методам дослідження, до 

методології науки. Систематизація наукових відкриттів сприяє відображенню 

наукової картини світу та формуванню наукового світогляду. Науковий метод 

пізнання і методи дослідження явищ природи у змісті освіти мають 

зорієнтувати студентів до самостійної пізнавальної діяльності та надати їм 

можливість для розвитку своїх пізнавальних і творчих здібностей. Зокрема, 

пропонований нами підхід порівняння класичної і квантової математичних 

моделей опису макроскопічного ефекту квантування магнітного потоку 

уможливлює презентацію логіки побудови наукового пізнання у теоретичних 
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дослідженнях з фізики щодо створення сучасного наукового світосприйняття. 

 

2.3. Особливості використання платформи Moodle в методиці 

навчання атомної і ядерної фізики у хмаро орієнтованому освітньому 

середовищі (к.пед.н. Хомутенко М. В.) 

Розроблена нами методична система навчання розділу «Атомна і ядерна 

фізика» у створеному нами (див. п. 2.1) хмаро орієнтованому освітньому 

середовищі практично реалізована на платформі Moodle, так як на даний час 

вона володіє належним фунціоналом для створення та організації ХООС з 

атомної і ядерної фізики в старшій школі. Особливістю роботи на платформі 

Moodle є те, що вона дає доступ до навчальної інформації лише зареєстрованим 

на курс слухачам. 

Moodle – це система управління навчальним контентом. За допомогою 

даної системи можна створювати електронні навчальні курси і проводити як 

аудиторне (очне) навчання, так і навчання на відстані (заочне/дистанційне) [122]. 

Платформа надає можливості забезпечити освітній процес з атомної і 

ядерної фізики в ХООС різними видами діяльності, які забезпечать зворотній 

зв’язок вчителя з учнем, такі як база даних, вибір, вікі, глосарій, завдання, 

зворотній зв’язок, зовнішній засіб, обстеження, семінар, тест, урок, форум, чат, 

bigbluebuttonbn, scorm пакет.  

Методика створення ХООС з атомної і ядерної фізики для учнів старшої 

школи на платформі Moodle та її налаштування з визначенням основних 

функцій описані у підготовленому нами навчальному посібнику «Організація 

діагностики зі шкільного курсу атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому 

навчальному середовищі» [141]. 

Під час реалізації освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в старшій 

школі в умовах ХООС керування параметрами курсу відбувається через блок 

«Керування», який розташований у лівій частині вікна за замовчуванням. 

Учитель має змогу редагувати курс та переглядати його вигляд у ролі учня, для 

цього в блоці «Керування» варто скористатись функцією «Перемикнути на роль». 

Для учнів надається можливість лише переглядати курс та власні оцінки, 

вносити зміни до власного профілю. Учитель може ознайомитися з оцінками та 

записами учнів. 

Щоб розпочати наповнення курсу навчальним матеріалом з атомної і 

ядерної фізики слід натиснути на кнопку «Редагувати» або в блоці «Керування» 
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(рис. 2.11), після чого сторінка зміниться та з’являться елементи керування 

блоками та їх зміни. 

 

Рис. 2.11. Курс в режимі редагування 

Кожен блок має кнопки керування, які дозволяють перемістити його в інше 

положення, встановити права доступу для інших користувачів, наприклад, щоб 

редагувати вміст блоку та приховати блок. Також у наявності є блок «Додати 

Блок», який дозволяє додавати блоки з переліку. Більшість з них відображають 

свій фіксований вміст, наприклад, «Календар» відображає події, які будуть 

відбуватись конкретного дня. Наприклад, при плануванні котрольної роботи 

№ 1 (табл. 2.1) ми передбачаємо дату, коли буде проводись даний урок та 

задаємо її в діяльності, яка буде використана на уроці в ХООС, як ту коли вміст 

контрольної роботи буде доступний для виконання учнями, система 

автоматично додає в календар цю діяльність, а отже для учнів в календарі буде 

відмічена дата та вказано під певною датою, що буде проводитись контрольна 
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робота. Це сприятиме вчасному повторенню відповідного матеріалу з атомної і 

ядерної фізики (табл. 2.1) та забезпечить кращі результати контрольної роботи. 

«Календар» (рис. 2.14), який містить сітку місяця з відміченими на ній 

подіями, на які необхідно звернути увагу під час освітнього процесу з атомної 

і ядерної фізики у старшій школі. Події поділяються на загальні, події курсу, 

групові події та події користувача (табл. 2.4). Використання даного блоку 

сприяє систематизації процесу організації самостійної роботи учнів під час 

навчання атомної і ядерної фізики, підвищує організованість учнів та формує в 

них прагнення до раціонального розподілу власного часу.  

Таблиця 2.4 

Події блоку «Календар» середовища Moodle при навчанні атомної і 

ядерної фізики 
Назва події Зміст події 

Загальні події Події, яку виходять за рамки курсу 

Події курсу Події, які відносяться до курсу, в якому перебуваєте в даний момент, 

а саме граничні дати виконання завдань, проходження тесту та ін. 

Групові події Події групи користувачів курсу 

Події користувача Особисті події, які користувач самостійно для себе додає. 
 

З метою активізації самостійної роботи учнів при навчанні атомної і ядерної 

фізики ми пропонуємо ознайомити їх з рядом функціональних можливостей 

«Календар». Для додавання події потрібно перейти на сторінку календаря, 

натиснути на кнопку «Нова подія» і далі заповнити необхідні поля. Всі події в 

календарі для зручності відображаються різними кольорами, розшифровка яких 

приводиться під календарною сіткою. При натисканні на певне число (дату), 

відбудеться перехід до детального перегляду подій цього дня. Вчитель має змогу 

видаляти та редагувати події в календарі для всього курсу. 

Під час освітнього процесу з атомної і ядерної фізики при створені події в 

календарі слід заповнити наступні поля: 

 Тип події (вказується назва курсу): Атомна і ядерна фізика; 

 Назва події (буде відображатись в вікні, яке впливає при наведені на 

дату в календарі): наприклад, контрольна робота № 1; 

 Опис (містить детальний опис події): виконання контольної роботи № 1; 

 Дата (дата та час події): 18 квітня; 

 Тривалість (вказується тривалість події, якщо вона у неї є): 45 хвилин; 

 Повторюваність події (за допомогою даного пункту можна створити 

подію, котра буде повторюватись): одноразова подія. 

Отже, даний застосунок не дасть учням забути важливі дати, котрі 

стосуються освітнього процесу з атомної і ядерної фізики. Нами запропонована 
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система нагадувань (рис. 2.12) необхідних для організації освітнього процесу з 

атомної і ядерної фізики у ХООС відповідно до змісту навчального матеріалу 

(табл. 2.1). 

 
Рис. 2.12. Календар навчання атомної і ядерної фізики 

Для визначених нами тем (табл. 2.1) існують інші кнопки керування 

(рис. 2.13): «Редагувати секцію», «Виділити», «Приховати секцію», «Вилучити 

секцію». 

 

Рис. 2.13. Керування темами 

Праворуч від теми є кнопка, що дозволяє редагувати її назву, а якщо 

натиснувши ліворуч від назви теми, її можна перемістити у вертикальному 

напрямаку. 

Основний вміст курсу, теми, відображаються по середині сторінки. До 

кожної теми додаються ресурси та теми [141]. Для цього в режимі «Редагування 

сторінки» вибираємо потрібну тему та натискаємо «Додати діяльність або 
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ресурс». У вікні, що з’явиться, можна вибрати види діяльності, ресурс та 

переглянути про нього довідку перед тим, як додати до теми. До ресурсів 

відносяться книга, напис, сторінка, тека, файл, IMS контент пакет, URL (веб-

посилання), тобто ресурсом є навчальний матеріал з атомної і ядерної фізики, 

який вчитель буде додавати до курсу фізики. 

На рис. 2.14 зображені форми діяльності, що передбачаються до 

використання в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики в старшій школі 

в умовах ХООС. До них відноситься база даних, вибір, вікі, глосарій, завдання, 

зворотній зв’язок, зовнішній засіб, обстеження, семінар, тест, урок, форум, чат, 

bigbluebuttonbn, scorm пакет. Отже, це елементи, які забезпечують зворотній 

зв’язок вчителя з учнем під час навчання атомної і ядерної фізики в ХООС. 

Умовно форми діяльностей ми об’єднали в три групи: засоби навчальної 

діяльності, засоби спілкування, допоміжні засоби. 

Засоби навчальної діяльності. З метою систематичного контролю за 

рівнем навчальних досягнень учнів з фізики в школі часто використовують 

тести. В умовах впровадження в освітній процес хмарних технологій для 

розробки тестів з атомної і ядерної фізики, які можуть містити питання різних 

типів, у тому числі множинний вибір, на відповідність, коротка відповідь та 

числовий, ми пропонуємо застосовувати модуль «Тест». Залежно від 

дидактичної мети вчитель має змогу надати декілька спроб на виконання тесту, 

задати перемішування або випадкове вибирання питань із банку. За 

необхідності функціями модуля «Тест» передбачена можливість встановлення 

обмеження часу. Вцілому вибір форми тестового контролю залежить від 

методики навчання атомної і ядерної фізики, яку обрав учитель. 
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Кожна спроба відповіді учнів на поставлене запитання з атомної і ядерної 

фізики [141] оцінюється автоматично, за виключенням питань типу есе, із 

записом у журналі оцінок. Модуль «Тест» дає учителю змогу вибирати чи 

надавати учням підказки, показувати відгуки та правильні відповіді на питання. 

Модуль «База даних» дозволяє учасникам освітнього процесу з атомної і 

ядерної фізики створювати, підтримувати і шукати набори певних однотипних 

записів. Структура запису визначається вчителем, як сукупність полів. Типи 

полів включають прапорець, радіо-кнопки, виринаюче меню, текстові області, 

URL-адреси, картинки і завантажений файл, що дозволяє урізноманітнити 

процес сприйняття інформації з атомної і ядерної фізики в старшій школі. 

В умовах ХООС в старшій школі вчитель має змогу задати одиночне 

питання з атомної і ядерної фізики і запропонувати широкий вибір можливих 

відповідей. Цю можливість забезпечує модуль «Вибір» [141]. Результати 

вибору можуть бути опубліковані після того, як учні відповіли, після певної 

дати відповідно до календарно-тематичного планування вчителя або не 

публікуватися взагалі. Опублікування результатів можливе з іменами, а також 

ж анонімно. Параметри опублікування залежать від обраної вчителем методики 

навчання атомної і ядерної фізики в ХООС. 

Під час освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в старшій школі 

діяльність «Вибір» ми пропонуємо використовувати для: 

 

Рис. 2.14. Діяльність та ресурси в системі Moodle 
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— якісного швидкого опитування та стимулювання осмислення тем з 

атомної і ядерної фізики (табл. 2.1); 

— швидкої перевірки розуміння змісту навчального матеріалу з обраного 

розділу фізики; 

— прийняття рішення. 

Додавати та редагувати набір веб-сторінок учасникам освітнього процесу 

з атомної і ядерної фізики дозволяє модуль «Вікі». В розробленому нами ХООС 

(рис. 2.1) з атомної і ядерної фізики ми пропонує «Вікі» використовувати спільно 

для всієї хмари, з можливістю редагування усіма учасниками, або для окремих 

осіб, де кожен має свою власну вікі, яку тільки він може змінити. 

В освітньому процесі з фізики старшої школи «Вікі» має ряд застосувань, 

зокрема для: 

— доповнення змісту підручників з атомної і ядерної фізики; 

— планування навчальної роботи з атомної і ядерної фізики; 

— допомоги учням при спільному виконані навчальних проектів 

відповідною за темою (табл. 2.5) розділу «Атомна і ядерна фізика», що 

встановлена вчителем, де кожен учасник пише окремий пункт або розділ. 

Створювати і підтримувати список визначень з атомної і ядерної фізики, 

на кшталт словника, або збирати та систематизувати ресурси чи теоретичну 

інформацію (табл. 2.2) суб’єктам навчання дозволяє модуль «Глосарій». 

При організації освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в ХООС 

«Глосарій» мипропонуємо використовувати як: 

— спільний банк ключових термінів (табл. 1.5); 

— ресурс «корисні поради» передового досвіду в практичній дисципліни; 

— область обміну корисними відео, зображеннями або звуковими файлами; 

— перегляд ресурсу фактів для запам’ятовування. 

Видавати завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на 

ці роботи під час організації освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в 

умовах ХООС вчителю дозволяє модуль діяльності «Завдання». 

Модуль «Урок» дозволяє вчителю надати контенту з практичною 

діяльністю (тестами, завданями різної форми та ін.) у цікавій та гнучкій формі. 

Даний модуль працює як набор однорівневих веб-сторінок та у вигляді 

навчальної діяльності, в якій пропонуються різні шляхи чи варіанти для учня з 

проходження «Уроку». 

У залежності від вибору учнем відповіді та структури побудови навчальної 

діяльності в «Урок», учні мають змогу перейти на наступну сторінку, 
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повернутися на попередню або бути перенаправленими зовсім до іншої теми за 

іншим шляхом. 

Передбачено в даному модулі і оцінювання, яка записується в електронний 

журнал. 

Таблиця 2.5 

Орієнтовні теми проектів з розділу «Атомна і ядерна фізика» 
№ п/п Тема 

1.  Ознайомлення з роботою побутового дозиметра. 

2.  Складання радіаційної карти регіону. 

3.  Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів. 

4.  Екологічні проблеми атомної енергетики. 

5.  Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея? 

6.  Майбутнє Сонця та інших зір. 

7.  Перший нобелівський лауреат - Вільгельм Рентген. 

8.  Рентгеноспектральний аналіз. 

9.  Методи рентгенівської зйомки кристалів. 

10.  Рентгеноскопія та рентгенографія. В чому різниця? 

11.  Рентген апарат: види, будова, робота обладнання. 

12.  Великий адронний колайдер – шлях до вивчення будови Всесвіту. 

13.  Історія атома: від Демокріта до Резерфорда. 

14.  Цеглинки матерії, або Що таке кварки. 

15.  Науковий подвиг П’єра і Марії Кюрі (історія відкриття радію). 

16.  Як Резерфорд установив природу α-частинок. 

17.  Історія створення ядерного реактора. 

18.  Перші атомні електростанції. 

19.  Організація безпеки атомних реакторів. 

20.  Чорнобиль і Фукусіма – дві величезні ядерні катастрофи: що в них спільного, в 

чому різниця. 

21.  Термоядерний реактор – реактор майбутнього. 

22.  Драма ідей: історія атомної бомби. 

23.  Історія отримання штучних радіоактивних ізотопів. 

24.  Де і як застосовують штучні радіоактивні ізотопи. 

25.  Ядерно-фізичні методи вивчення віку археологічних знахідок. 

26.  Що таке радонові ванни. 

27.  Природна радіоактивність – безпечна чи небезпечна. 

28.  Хронологія атомної ери. 

29.  Атомні електростанції України. 

30.  Атомна енергетика світу. 
 

В розробленій нами методичній системі навчання атомної і ядерної фізики 

в ХООС (рис. 2.1) модуль «Уроки» ми пропонуємо використовувати для: 

— самостійного вивчення учнями нового матеріалу з конкретної теми 

розділу «Атомна і ядерна фізика»; 

— сценаріїв або вправ із моделювання або прийняття рішень; 
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— диференційованого перегляду з різними наборами питань в залежності 

від відповідей на попередні питання. 

У сучасному суспільстві активно впроваджуються ідеї і принципи 

«відкритої освіти» [12]. ХООС дає змогу реалізувати ці принципи у практиці 

ЗЗСО при навчанні атомної і ядерної фізики. На нашу думку, в середовищі 

Moodle для збору та аналізу робіт учнів з атомної і ядерної фізики із 

виставленням колегіальної оцінки доцільно застосовувати модуль «Семінар». 

Учні можуть завантажити будь-який електронний файл з атомної і ядерної 

фізики, такі як документ текстового процесора, електронної таблиці або ж 

ввести текст у поле прямо на сайті за допомогою вбудованого текстового 

редактора. Кожному учню пропонується оцінити декілька робіт своїх колег. 

Учні отримують дві оцінки: за свій матеріал та оцінку за оцінювання матеріалів 

своїх колег. 

Модуль «Книга» надає право вчителеві створювати багатосторінкові 

ресурси в книжковому форматі, з глав і підрозділів структурувати навчальну 

інформацію (рис. 1.1 – 1.6). Книги можуть містити медіа-файли, текст та іншу 

інформацію з атомної і ядерної фізики.  

Засоби спілкування. Для здійснення дискусій між учасниками, які 

відбуватимуться протягом тривалого періоду часу на одну із тем розділу 

«Атомна і ядерна фізика» застосовується модуль «Форум». 

Режимом синхронного онлайн обговорення в текстовому режимі 

забезпечує модуль «Чат». 

Як показують дослідження з педагогіки та методики навчання фізики [24; 

41; 46; 47; 53; 112] досить важливим у навчанні є зворотній зв’язок суб’єктів 

навчання з педагогом. Модуль зворотного зв’язку в освітньому процесі з 

атомної і ядерної фізики в ХООС дає змогу учителю створити власне 

опитування для збору думок учасників з використанням різних типів 

питань [141], включаючи множинний вибір, так/ні або введення тексту. 

При оцінюванні і стимулюванні навчання з атомної і ядерної фізики в 

середовищі Moodle ми пропонуємо застосовувати модуль «Обстеження». Він 

дає змогу учителю фізики зібрати дані про учнів, які допоможуть їм дізнатися 

про їх групу і відбитися на їх власному навчанні. 

В умовах хмаро орієнтованого освітнього середовища взаємодію учнів з 

навчальними ресурсами та діяльністями на інших веб-сайтах дозволяє 

забезпечити модуль діяльності «Зовнішній засіб». Ми пропонуємо, зовнішній 

засіб використовувати для доступу до нового типу діяльності або навчальних 
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матеріалів від видавця, що є особливо корисним у процесі навчання атомної і 

ядерної фізики, як одного з найновіших розділів фізики. Швидкий та 

оперативний доступ до сучасної наукової інформації (табл. 2.6, табл. 2.7) 

забезпечує дотримання в принципу науковості при навчання фізики в ЗЗСО. 

Таблиця 2.6 

Перелік використаних зовнішніх ресурсів відповідно до тематичного 

планування розділу «Атомна і ядерна фізика 
№ 

з/п 
Назва теми Назва ресурсу Адреса 

1 2 3 4 

1.  Історія вивчення атома. 

Ядерна модель атома. 

Квантові постулати 

Н. Бора. 

Відео: Квантові 

постулати Бора 

https://www.youtube.com/watch?

v=XmTZa5Ki2-s 

Відео: Дослід 

Резерфорда 

https://www.youtube.com/watch?

v=s_qdEMofonk 

Віртуальна 

демонстрація «Моделі 

атома водню» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lations/category/physics/quantum

-phenomena 

2.  Досліди Д. Франка і 

Г. Герца. Енергетичні 

стани атома. 

Відео: Досліди 

Д.Франка і Г.Герца. 

https://imperiya.by/video/z3H7A

fArKSd/opyit-franka-i-gertsa-

sravnenie-vah-dlya-neona-i-

geliya.html 

3.  Принцип В. Паулі. 

Фізичні основи побудови 

періодичної системи 

хімічних елементів 

Д. І. Менделєєва. 

Відео: Принцип 

В.Паулі. 

https://www.coursera.org/learn/p

hysics-global-

project/lecture/r8rQH/spin-

printsip-pauli-tablitsa-

miendielieieva 

4.  Випромінювання та 

поглинання світла 

атомами. Атомні і 

молекулярні спектри. 

Відео: Поглинання та 

випромінювання світла 

атомом 

https://www.youtube.com/watch?

v=kGkqMdEv0_A 

5.  Спектральний аналіз та 

його застосування. 

Віртуальна 

демонстрація 

«Blackbody Spectrum» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lation/legacy/blackbody-

spectrum 

6.  Рентгенівське 

випромінювання. 

Рентгенівські спектри. 

Роботи І. Пулюя з 

дослідження 

рентгенівського 

випромінювання. 

Відео: Рентгенівське 

випромінювання 

https://www.youtube.com/watch?

v=dmK3fd61L3s 

7.  Застосування 

рентгенівського 

випромінювання в науці, 

техніці, медицині, на 

виробництві. 

Відео: Радиология https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1&v=SpCE1oEy

pD8 

8.  Л.р. Спостереження 

неперервного і 

Відео: Спостереження 

неперервного і 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=9&v=Q0hcrvP6D

LM 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/legacy/hydrogen-atom
https://phet.colorado.edu/uk/simulation/legacy/hydrogen-atom
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15748
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15748
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15749
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15749
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15749
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лінійчатого спектрів 

речовини. 

лінійчатого спектрів 

речовини 

9.  Розв’язування задач - - 

10.  Контрольна робота І - - 

Продовж. табл. 2.6 

 1 2 3 4 

11.  Атомне ядро. Протонно-

нейтронна модель 

атомного ядра. 

Відео: Модель 

атомного ядра 

https://www.youtube.com/watch?

v=soN1AvZ-2m0 

12.  Нуклони. Ізотопи. Віртуальна 

демонстрація «Ізотопи і 

атомні маси» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lation/legacy/isotopes-and-

atomic-mass 

13.  Ядерні сили та їх 

особливості. Стійкість 

ядер. Роль електричних і 

ядерних сил у забезпеченні 

стійкості ядер. 

Відео: Ядерні сили https://www.youtube.com/watch?

v=soN1AvZ-2m0 

14.  Фізичні основи ядерної 

енергетики. Енергія 

зв’язку атомного ядра. 

Дефект мас. 

Відео: Енергія зв’язку 

атомного ядра. 

https://www.youtube.com/watch?

v=soN1AvZ-2m0 

15.  Розв’язування задач - - 

16.  Ядерні реакції.  Віртуальна 

демонстрація «Ядерні 

реакції» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lation/legacy/nuclear-fission 

virtualroboticstoolkit https://www.virtualroboticstoolki

t.com/challenges 

Відео: Virtual Robotics https://www.youtube.com/user/V

irtualRobotics/videos 

17.  Способи вивільнення 

ядерної енергії: синтез 

легких і поділ важких 

ядер. Ланцюгова реакція 

поділу ядер урану. 

Відео: Поділ ядер 

урану 

https://www.youtube.com/watch?

v=OO7hyPIfNK0 

Віртуальна 

демонстрація «Ядерні 

реакції» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lation/legacy/nuclear-fission 

18.  Розв’язування задач - - 

19.  Ядерний реактор. Відео: Атомна станція 

як працює реактор 

https://www.youtube.com/watch?

v=wmylkgkfi_Y 

Відео: Завантаження 

палива в реактор ВВЕР-

1200 НВ АЕС 

https://www.youtube.com/watch?

v=18Om66RCM7M 

20.  Термоядерні реакції. 

Ядерна енергетика та 

екологія. 

Відео: Термоядерні 

реакції 

https://www.youtube.com/watch?

v=AFR4LGNZNRo 

Відео: Ядерна 

енергетика та екологія 

https://www.youtube.com/watch?

v=E5BBBXNZmVM&t=47s 

21.  Радіоактивність. 

Природна і штучна 

радіоактивність. Види 

радіоактивного 

випромінювання. Альфа- і 

Віртуальна 

демонстрація «Альфа 

випромінювання» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lation/legacy/alpha-decay 

Віртуальна 

демонстрація «Бета 

випромінювання» 

https://phet.colorado.edu/uk/simu

lation/legacy/beta-decay 

http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15306
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15306
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15306
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15306
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15306
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15306
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15308
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15308
http://moodle.kspu.kr.ua/mod/url/view.php?id=15308
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бета-розпади. Спонтанний 

поділ ядер. 

 

 

 

Продовж. табл. 2.6 

 1 2 3 4 

22.  Період напіврозпаду. 

Закон радіоактивного 

розпаду. 

Відео: Період 

напіврозпаду. Закон 

радіоактивного розпаду 

https://www.youtube.com/watch?

v=558Mm3qMCgA 

23.  Розв’язування задач - - 

 Отримання і застосування 

радіонуклідів. 

Відео: Застосування 

радіонуклідів 

https://www.youtube.com/watch?

v=ymTDgTXEW78 

24.  Методи реєстрації 

йонізуючого 

випромінювання. 

Відео: Вивчення 

іонізуючих 

випромінювань 

https://www.youtube.com/watch?

v=MjhsXj-Ofzc 

25.  Дозиметрія. Властивості 

йонізуючого 

випромінювання. Дози 

випромінювання. 

Принцип дії дозиметрів. 

Відео: Засоби 

індивідуальної ОСЛ 

дозиметрії іонізуючого 

випромінювання 

https://www.youtube.com/watch?

v=PXtxa7UBgCg 

26.  Захист від йонізуючого 

випромінювання. Урок-

конференція. 

Відео: Ядерна 

енергетика та екологія 

https://www.youtube.com/watch?

v=E5BBBXNZmVM 

27.  Елементарні частинки. 

Загальна характеристика 

елементарних частинок. 

Відео: Елементарні 

частинки. 

https://www.youtube.com/watch?

v=BUrv_RgiCQk 

 

28.  Класифікація 

елементарних частинок. 

Кварки. Космічне 

випромінювання. 

Відео: Класифікація 

елементарних частинок 

https://www.youtube.com/watch?

v=BUrv_RgiCQk 

Відео: Кварки https://www.youtube.com/watch?

v=hyPnMAxBM9g 

Відео: Космічне 

випромінювання. 

https://www.youtube.com/watch?

v=bSkcsAEnl0Q 

29.  Л.р. Дослідження треків 

заряджених частинок за 

фотографіями 

Відео: Дослідження 

треків заряджених 

частинок за 

фотографіями 

https://www.youtube.com/watch?

v=D9MsE0WrEX4 

30.  Розв’язування задач - - 

31.  Контрольна робота ІІ - - 
 

Допоміжні засоби. За допомогою модулю «Напис» учням пропонується 

здійснювати вставки текстових написів на сторінку курсу між посиланнями на 

інші ресурси і види діяльності. Цей ресурс дає можливість вчителю 

систематично реагувати на дописи учнів при навчанні атомної і ядерної фізики 

в умовах хмаро орієнтованого освітнього середовища в старшій школі. 

Можливість створити веб-сторінку, використовуючи вбудований текстовий 

редактор надає модуль «Сторінка». На сторінці може бути розміщений текст, 
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картинки, звук, відео, веб-посилання та вбудований код. Що забезпечує 

реалізацію міжпредметних зв’язків між фізикою та інформатикою. 

Модуль «BigBlueButtonBN» дозволяє створювати власні вебінари. 

Пакет «SCORM» являє собою набір файлів, які упаковані відповідно до 

узгодженого стандарту для навчальних об’єктів. Даний стандарт, розроблений 

для систем дистанційного навчання. SCORM забезпечує сумісність 

компонентів та можливість їх багаторазового використання. 

Таблиця 2.7 

Перелік використаних STEM ресурсів 
№ 

з/п 
Назва ресурсу Адреса ресурсі 

1.  VirtualRobotics https://www.youtube.com/user/VirtualRobotics/videos 

2.  virtualroboticstoolki https://www.virtualroboticstoolkit.com/challenges 

3.  LEGO Digital Designer https://www.lego.com/en-us/ldd 

4.  LDraw http://www.ldraw.org/ 

5.  EV3lessons http://ev3lessons.com/en/ 

6.  LDCad http://www.melkert.net/LDCad 

7.  SmashingRobotics https://www.smashingrobotics.com 
 

Доступ до файлів, що розміщуються в одній теці відкриває модуль «Тека». 

Надати файл у вигляді ресурсу курсу дозволяє модуль «Файл». Наприклад, 

дані можливості дозволяють поділитися презентаціями під час підготовки 

навчального проекту з фізики. 

Розширювати можливості навчання питань атомної і ядерної фізики у 

курсі щодо надання посилань на інші ресурси надає модуль URL. 

Модуль IMS контент пакет являє собою набір файлів, які упаковані 

відповідно до узгодженого стандарту. IMS контент пакет може бути 

використаний для представлення мультимедійного контенту і анімації. 

Для зберігання навчального контенту нами було обрано сторонній 

програмний засіб OwnCloud. 

OwnCloud – це програмне забезпечення з відкритим кодом для 

підтримування доступу і спільного використання файлів, календаря, 

електронної пошти, різноманітних сервісів опрацювання даних як загального 

призначення, так і спеціалізованих. Забезпечується можливість розміщення 

даних у спільному доступі, для одночасного опрацювання навчального 

матеріалу з атомної і ядерної фізики групою учнів. OwnCloud також можна 

користуватись за моделю SaaS (програмне забезпечення як сервіс). 

Для того, щоб розпочати роботу у середовищі OwnCloud, необхідно 

авторизуватись в системі. 
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Після авторизації перед користувачем відображається вікно (рис. 2.15), в 

якому відбувається управління файлами, що знаходяться в сховищі.  

Для забезпечення реалізації методичної системи навчання атомної і 

ядерної фізики у ХООС нами у зазначеному сховищі було розміщено ряд 

дидактичних матеріалів: авторські програмні продукти, розроблені модельні 

демонстрації, опорні конспекти, підручники, посібники, довідники, навчальні 

відео та ін. (табл. 2.6, табл. 2.7), що забезпечують навчання кожної окремої 

теми з атомної і ядерної фізики (табл. 2.1). Крім цього, OwnCloud надає 

можливість працювати з додатковими службами, що урізноманітнює освітній 

процес з фізики у старшій школі. 

 

Рис. 2.15. Перегляд та управління файлами в хмарному середовищі в умовах 

освітнього процесу з атомної і ядерної фізики 
 

До додаткових служб відноситься: повідомлення, активність, документи, 

зображення, контакти, календар. 

Слід зауважити, що такі ж сервіси, як і OwnCloud, надають Google, 

Microsoft та інші компанії, але між ними є одна суттєва відмінність. 

Середовище OwnCloud є системою з відкритим кодом, через це його можна 

досить зручно вбудовувати в програмні додатки, що проектуються на хмарному 

сервері, інтегрувати його з уже створеними або інсталювати у корпоративній 

мережі в залежності від специфіки використання. 

При використані OwnCloud в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики 

вчитель має змогу кожен новий файл завантажити до сховища з пам’яті 

комп’ютера або з посилання, а також створити безпосередньо в ньому новий 
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текстовий файл. Для зручності зберігання файлів є можливість створення тек 

(папок). 

У OwnCloud вчитель керує доступом до файлів та папок, в яких вони 

містяться, що сприяє чіткій організації освітнього процесу з атомної і ядерної 

фізики. Якщо доступ до деякого файлу надано декільком учням класу 

(користувачам цього середовища), то файл буде відображатись в їхній структурі 

папок, таким чином організовується спільна робота з документами, колективне 

виконання навчальних проектів з атомної і ядерної фізики (табл. 2.5). 

При організації освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в OwnCloud 

вчитель має змогу до будь-якого файлу надати два варіанти доступу: перегляд 

та редагування. В першому випадку всі учні мають змогу переглядати файл, а 

редагувати може лише вчитель. Якщо надано дозвіл на редагування, то будь-

хто, в кого є цей дозвіл, може його змінювати. Передбачено також контроль 

попередніх версій кожного файлу. Це дозволяє повернути будь-яку проміжну 

версію файлу, котрий був змінений, що відповідає таким характеристикам 

ХООС в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики як колективність, 

доступність, іноваційна діяльність учнів. 

Модуль «Контакти» надає можливості створення та зберігання контактів, 

їх можна також імпортувати із VCF, CSV або LDIF файлів, що є стандартними 

форматами для зберігання, імпорту, обміну і пересилання даних, таких як ім’я, 

адреса електронної пошти, номер телефону тощо. Цей формат 

використовується для обміну контактними даними між різноманітними 

пристроями, програмами і адресними книгами. Це забезпечує реалізацію 

безперервного зв’язку вчителя з учнями. 

Для розробленого нами хмаро орієнтованого освітнього середовища 

навчання атомної і ядерної фізики (рис. 2.1), яке побудоване на платформі 

Moodle, OwnCloud перш за все є сховищем навчального контенту. Всі навчальні 

матеріали, які мають великий розмір завантажуються до хмари, а доступ учнів 

до них реалізується через додавання до курсу діяльності «URL (веб-

посилання)». В цілому використання середовища Moodle для організації 

методики навчання атомної і ядерної фізики забезпечує вимоги всіх 

дидактичних принципів і сприяє кращому засвоєнню учнями навчального 

матеріали та формуванню предметної компетентності з фізики. 

Проведений нами аналіз структури і змісту шкільного курсу фізики, 

зокрема, з роздулу «Атомна і ядерна фізика» (див. п. 1.6) та аналіз змісту 

квантової фізики (див. п. 1.3) дав змогу згрупувати навчальний матеріал з 
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атомної і ядерної фізики для представлення його в хмаро орієнтованому 

освітньому середовищі. Приклад реалізації проведення уроку з атомної і 

ядерної фізики в хмаро орієнтованому освітньому середовищі покажемо на 

прикладі теми «Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне 

випромінювання» [94–96]. 

Конспект уроку в хмаро орієнтованому освітньому середовищі на тему 

«Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання» 

Тема уроку. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне 

випромінювання. 

Мета уроку: закріпити знання з тем «Елементарні частинки. Загальна 

характеристика елементарних частинок»; ознайомлення з класифікацією 

елементарних частинок та їхніми властивостями; продовжити формувати 

навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання. 

Тип уроку: урок повідомлення нових знань. 

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютери/ 

смартфони/планшети, підручник (Фізика : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень) / [Т. М. Засєкіна та ін]. – 

Харків : Сиция, 2012. – 336 с), ХООС атомної і ядерної фізики. 

ПЛАН 
Організаційний етап 5 хв. Бесіда за питаннями 

Перевірити виконання домашнього завдання 

Актуалізація опорних знань та вмінь 5 хв. 
 

Вивчення нового матеріалу 25 хв. 1. Класифікація елементарних частинок. 

2. Кварки. 

3. Космічне випромінювання 

Закріплення вивченого матеріалу 10 хв. 1. Якісні питання. 

2. Навчаємося розв’язувати задачі. 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

1. Провести бесіду за матеріалом § 85 (Т.М. Засєкіна Фізика 11 клас). 

Бесіда за питаннями 

1. Назвіть основні етапи розвитку фізики елементарних частинок.  

2. Що таке елементарні частинки? Назвіть стабільні елементарні частинки.  

3. Який тип фундаментальної взаємодії характерний для елементарних 

частинок? 

4. Які типи фундаментальних взаємодій ви знаєте? 

5. Що загального можна сказати про механізм усіх фундаментальних взаємодії?  

6. Що є носієм гравітаційної взаємодії? 

7. За допомогою чого здійснюється електромагнітна взаємодія між 

зарядженими частинками і що є посередником цієї взаємодії? 

8. За рахунок чого здійснюється взаємодія між протонами і нейтронами 

у разі сильної взаємодії? 

9. Яку роль відіграють закони збереження у фізиці елементарних частинок? 

2. Перевірити виконання домашнього завдання 
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II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Як допомагають дослідження в сфері елементарних частинок для пізнання 

нашого Всесвіту та його розвитку? 

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Класифікація елементарних частинок 

Коли кількість відомих елементарних частинок досягла кількох сотень, 

постала необхідність створити класифікацію частинок. Насамперед, всі 

частинки розділили за масою. За аналогією з Періодичною системою хімічних 

елементів всі елементарні частинки було розбито на три групи. 

У першій групі виявилася тільки одна частинка – фотон з нульовою масою. 

У другу групу ввійшли відносно легкі частинки, які були названі лептонами. 

Третя група частинок – найбільш важких – дістала назву адронів. 

Подальші дослідження показали, що частинки об’єднані в групи не тільки 

через розбіжності в їхніх масах, а й відповідно до їхньої здатності до 

фундаментальних взаємодій. В електромагнітній взаємодії беруть участь всі 

частинки, що мають електричний заряд. Носіями електромагнітної взаємодії є 

фотони. 

У слабкій взаємодії беруть участь всі елементарні частинки, крім фотонів. 

До адронів відносять частинки, які здатні до сильної взаємодії. Адронів більше, 

ніж лептонів, але майже всі адрони є нестабільними. Адрони діляться на мезони 

й баріони. 

Появу та розвиток даних елементарних частинок добре описує теорія 

Великого Вибуху. За даною теорією час розвитку нашого Всесвіту можна 

розділити на 12 етапів (періодів). 

Рис. 2.16. Періоди розвитку Всесвіту 
 

Термін «Великий вибух» ввів відомий астрофізик Фред Хойл. Вихідною 

ідеєю у нього слугував початок розбігання Галактик. За його гіпотезою 

розбігання Всесвіту розпочалось 13,7 мільярда років. Тому цю таємничу точку 

називають сингулярністю. У сингулярності відбувся за невідомих нам причин 

вибух, який «розкидав» навколо всю речовину з такою швидкістю, що вона 

летить до цього часу. З підрахунком вибуху в астрофізиків виникають великі 

труднощі не лише з матерією, а й з часом. Значна частина космологів вважає, 

що до «Великого вибуху» не існувало простору та часу. 

Поняття епохи Великого об’єднання використовується в космології для 

означення другої фази розвитку Всесвіту. Вважається, що Епоха Великого 
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об’єднання розпочалась в момент часу с ~ 10−43 секунд, коли густина матерії 

складала 1092 г/см^3, а температура – 1032 К. Епоха Великого об’єднання 

характеризується послабленням квантових ефектів та вступом в дію законів 

загальної теорії відносності. Відділенням гравітаційної взаємодії від інших 

фундаментальних взаємодій на границі епох планківської та Великого 

об’єднання, що призвело до фазових переходів первинної матерії, що 

супроводжувалось порушенням її густини. Прийнято вважати, ЕВО закінчилась 

приблизно в 10−34 секунд з моменту Великого Вибуху, коли густина матерії 

складала1074 
г

см3
, а температура 10^27 К, що відповідає енергії 1014 ГеВ – в цей 

момент часу відділяється від первинної взаємодії сильна ядерна взаємодія. Це 

призвело до наступних фазових переходів, масштабного розширення Всесвіту та 

значної зміни густини  речовини і її розподілу у Всесвіті. 

 

Рис. 2.17 Вікно програми «Теорія Великого Вибуху» 
 

Електрослабка епоха розпочинається в момент часу с ~ 10−32 секунд та 

закінчується с ~ 10−12 секунд. Температура Всесвіту все ще висока. Тому, 

електромагнітна та слабка взаємодії поки представляють собою одну 

електрослабку взаємодію. За рахунок високих енергій утворюються ряд 

екзотичних частинок, таких як W-бозони, Z-бозони і бозон Гіггса. 

Під час кваркової епохи фундаментальні взаємодії (гравітаційна, 

електромагнітна, сильна та слабка взаємодії) зайняли свої нинішні місця, але 

температура Всесвіту була ще занадто висока, щоб дозволити кваркам 

з’явитись разом для утворення адронів. Епоха кварків почалась приблизно 

10−12 секунд після Великого вибуху, після того як скінчилась попередня 

електрослабка епоха, оскільки електрослабка взаємодія розпалась на слабку та 

електромагнітну взаємодії. Впродовж епохи кварків Всесвіт був наповнений 

щільною гарячою кварк-глюоною плазмою, містячи кварки, лептони та їх 

античастинки. Зіткнення між частинками були занадто енергетичними, щоб 

дозволити кваркам об’єднатись в мезони або баріони. Епоха кварків 
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закінчилась c~10−6 секунди, коли середня енергія наявних частинок була 

нижче обов’язкової енергії адронів. 

Початок адроної ери припадає на час c~10−6 секунд після Великого 

Вибуху, коли температура впала достатньо, щоб дозволити кваркам 

об’єднатись в адрони. Спочатку температура була висикою, щоб забезпечити 

утримання пар адронів/анти-адронів більше не утворювалися. Більшість 

адронів і анти-адронів потім були усунені в анігіляції, залишивши невелику 

частку адронів. Усунення анти-адронів завершилося ~1 секунді після Великого 

Вибуху, перед початком лептонної ери. 

В лептоній епосі, лептони домінували в масі Всесвіту. Це починають 

приблизно через 1 секунду після Великого Вибуху, після того, як більшість 

адронів та анти-адронів знищили один одного. Під час лептонної епохи 

температура Всесвіту все ще висока, що сприяло для створення пари лептон / 

анти-лептон, тому лептони і анти-лептони перебувають у тепловій рівновазі. 

Приблизно через 10 секунд після Великого Вибуху температура впала до точки, 

де пари лептон / анти-лептон більше не утворювались. Більшість лептонів та 

анти-лептонів була усунена внаслідок анігіляції, залишивши невелику частку 

лептонів. Тоді в масі Всесвіту переважали фотони, які і увійшли до наступної 

фотонної епохи. 

Фотона епоха розпочалась після того, як більшість лептонів і анти-

лептонів були знищені у кінці лептонної епохи, через ~10 секунд після 

Великого Вибуху. Атомні ядра були створені в процесі нуклеосинтезу, який 

відбувався впродовж перших декількох хвилин фотонної епохи. Протягом 

решти часу фотонної епохи Всесвіт складався з гарячої плазми ядер, електронів 

і фотонів. В цей час щільності нерелятивістської матерії (атомних ядер) і 

релятивістської радіації (фотонів) рівні. Величина радіусу Джинса, яка 

визначає найменші структури, які можуть утворитися (через конкуренцію між 

гравітаційним тяжінням і ефектами тиску ) починає різко зменшуватись і 

збурення, замість того щоб бути знищеними вільною потоковою радіацією, 

можуть починати рости у амплітуді. Згідно з моделлю ΛCDM, на цій стадії 

холодна темна матерія домінує, прокладаючи шлях до гравітаційного колапсу 

для посилення крихітних неоднорідностей залишених космічною інфляцією, 

роблячи густі області густішими і розріджені регіони розрідженішими. Однак, 

сучасні теорії щодо природи чорної матерії є неостаточні, тобто ще немає 

консенсусу щодо її походження на ранньому етапі, як і про поточне існування 

баріонної матерії. 

Починають формуватись атоми водню та гелію, оскільки щільність Всесвіту 

зменшується. Водень та гелій спочатку іонізовані, тобто, ніякі електрони не 

пов’язані з ядром. Оскільки Всесвіт охолоджується, електрони захоплюються 

іонами, формуючи електрично нейтральні атоми. Цей процес відносно швидкий і 

є швидшим для гелію, ніж для водню, і відомий як рекомбінація. В кінці 

рекомбінації, більшість протонів у Всесвіті пов’язані в нейтральні атоми. 

Довжина вільного пробігу фотонів стає фактично нескінченою, і тепер фотони 

можуть вільно переміщуватись: Всесвіт став прозорим. 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 267 ~ 

 

Між 550 млн років та 800 млн років після Великого Вибуху розпочинається 

процес реіонізації. Утворюються перші зірки, галактики, кварки, скупчення та 

надскупчення галактик. Реіоназація водню світлом зірок та кварарів. Скоріш за 

все першими щільними об’єктами в темному Всесвіті були квазари. Після чого 

почали формуватись рані форми галактик та газові туманності. Починають 

формуватися перші зірки, в яких відбувається синтез важкого гелію. 

Сонячна система почала формуватися близько 4,6 млрд років тому, або 

близько 9 млрд років після Великого Вибуху. Фрагмент молекулярної хмари в 

основному із водню та деяких інших елементів стали руйнуватись, утворюючи 

велику сферу в центрі, яка стане Сонцем, а також навколишній диск. 

Навколишній диск нарощується з безлічі дрібних об’єктів, які стануть 

планетами, астероїдами і кометами. Сонце є пізнім поколінням зірок, а Сонячна 

система створена попереднім поколінням зірок. Сьогодні. Великий Вибух по 

оцінкам стався близько 13.799 ± 0.021 більйона роки тому. 

2. Кварки 

Відповідно до теорії американських фізиків Гелл-Манна й Цвейга, всі 

адрони складаються із кварків, а також антикварків. 

У дослідах з вивчення розсіювання дуже швидких електронів на протонах 

і нейтронах було з’ясовано, що більша частина електронів проходить крізь 

протони й нейтрони, не зазнаючи істотних відхилень, а незначна їх частина 

сильно розсіюється на якихось центрах. Цей результат схожий на результат 

дослідів Резерфорда з розсіювання  -частинок. Для пояснення таких 

властивостей адронів 1964 року була розроблена модель, що дістала назву 

теорія кварків. 

Кварками вчені назвали три «дійсно» елементарні частинки, з яких 

будуються всі адрони. Щоб пояснити властивості адронів, довелося припустити 

існування шести різних кварків, які позначають u, d, s, c, b, t. 

Всі відомі баріони можна «сконструювати», об’єднавши три кварки різних 

кольорів, а всі відомі мезони – об’єднавши один кварк і один антикварк. 

Кваркову теорію вважають доведеною експериментально. Всі способи 

одержати вільні кварки виявилися невдалими. Теорія пояснює це тим, що для 

звільнення кварка необхідна величезна енергія. Якщо бомбардувати адрони 

дедалі швидшими частинками, то енергія буде затрачуватися на народження 

нових пар «кварк-антикварк», а звільнення окремих кварків не 

відбуватиметься. 

Відповідно до сучасних уявлень, саме шість кварків і шість лептонів є 

найменшими «цеглинками» речовини. Як бачимо, природа має досить 

різноманітні «цеглинки». Залишається ще дуже багато питань до природи. Одне 

з них: чим пояснити спектр мас елементарних частинок? Пошук загальних 

закономірностей триває... 

3. Космічне випромінювання 

Раніше під час вивчення природної радіоактивності ми розглядали поняття 

природний радіаційний фон. Одним зі способів вимірювання цього фону є дані, 

отримані за допомогою йонізаційної камери. Було природним припустити, що 
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ці дані зменшуватимуться в міру віддалення від природних джерел 

випромінювання. Учені підняли камеру на висоту кількох кілометрів, 

віддаливши її таким чином від радіоактивних земних порід. І одержали... значне 

збільшення інтенсивності випромінювання. Пояснення цього феномену 

криється в тому, що джерелом радіації є не тільки поверхня Землі, але й далекий 

космос. Саме звідти приходить до нас додаткове випромінювання, яке дістало 

назву космічного випромінювання, або космічних променів.  

Дослідження показали, що первинні космічні промені складаються в 

основному з потоку протонів і α-частинок із невеликою «домішкою» (-1 %) ядер 

атомів більш важких елементів. Потоки частинок рухаються зі швидкостями, 

близькими до швидкості .світла. Хоча їхня кількість є невеликою, енергія, яку 

має: кожна частинка, величезна. Потрапляючи в земну атмосферу, частинка з 

первинного космічного випромінювання зіштовхується з ядром одного з атомів 

повітря, й, залежно від енергії, відбувається та чи інша ядерна реакція. 

Продуктами реакції є багато нових елементарних частинок. Таким чином, 

космічне випромінювання дозволило вченим «Зазирнути» до внутрішньої 

структури матерії задовго до появи надпотужних прискорювачів. 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

1) Якісні питання 

1. І атом Гідрогену, і нейтрон можуть розпадатися на протон і електрон. 

Чому ж атом Гідрогену не вважають елементарною частинкою, а нейтрон 

зараховують до них? 

2. Під час розпаду вільного нейтрона народжуються протон й інші 

частинки. Чому ж розпад вільного протона з утворенням нейтрона неможливий? 

2) Навчаємося розв’язувати задачі 

1. Чи може вільний електрон поглинути фотон? 

Розв’язання. Не може, оскільки за такого процесу не можуть одночасно 

виконуватися закони збереження імпульсу й енергії. Щоб переконатися в цьому, 

найпростіше перейти в систему відліку, у якій електрон після поглинання фотона 

перебуватиме у стані спокою. У цій системі відліку виходить, що початкова 

кінетична енергія електрона й енергія фотона просто «зникли». 

2. Нарисуйте схеми атомів Гелію й Антигелію, укажіть, з яких 

елементарних частинок вони складаються. 

3. Чи може один γ-квант у вакуумі перетворитися в пару електрон-позитрон? 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

• Елементарні частинки діляться на такі групи: фотон, лептони; адрони. 

До адронів належать частинки, здатні до сильної взаємодії, до лептонів – 

частинки, не здатні до сильної взаємодії. 

• Відомі такі види фундаментальних взаємодій: 

- гравітаційна (її носії – гіпотетичні частинки гравітони); 

- електромагнітна (її носії – фотони); 

- сильна (її носії – глюони); 

- слабка (її носії – бозони).  

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
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1. Підручник: опрацювати § 87 (Т.М. Засєкіна Фізика 11 клас) 

2. Дати відповіді на запитання після параграфу 

Оскільки проведення такого уроку передбачає наявність у кожного учня на 

його робочому місці комп’ютера чи смартфона / планшета, забезпечується реалізація 

принципу індивідуалізації, бо кожен суб’єкт навчання матиме змогу працювати в 

своєму індивідуальному темпі, що сприяє кращому засвоює навчального 

матеріалу. Модель уроку представлена у вигляді блок-схеми на рис. 2.18. 

Рис. 2.18. Модель уроку в ХООС на прикладі теми «Класифікація 

елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання» 
 

Для реалізації подачі для учнів навчального контенту на платформі Moodle 

слід застосовувати діяльність «Урок», функціонування якої описано вище. Як 

результат для учнів буде відображатись набір однорівневих веб-сторінок, з 

розміщеними на них навчальним матеріалом різного типу (текстова інформація, 

зображення, відео та ін.), відповідно до вищезазначених нами (див. п. 1.2) 

принципів структурування, що забезпечує реалізацію дидактичного принципу 

наочності, доступності та послідовності викладу навчального матеріалу. 

Створені нами уроки в хмаро орієнтованому освітньому середовищі на 

основі діяльності «Урок» мають таку структуру: організаційний етап, 

актуалізація знань та вмінь, вивчення нового матеріалу, закріплення нових 
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знань і вмінь, підбиття підсумків урок, домашнє завдання. Відповідно до даної 

структури навчальний контент для учнів який поміщено в ХООС розбивається 

на групи та додається на відповідні веб-сторінок, які йдуть одна-за-одною 

(рис. 2.19). 

 
Рис. 2.19. Приклад використання діяльності «Урок» при навчанні атомної і 

ядерної фізики в умовах ХООС 
 

Така подача матеріалу забезпечує швидший перехід від однієї інформації 

до наступної, що реалізовує дидактичні принципи доступності та 

послідовності. Під час проведення вчителем уроку учні переглядають 

навчальний матеріал на веб-сторінках, які вказує вчитель. 

На початку уроку вчитель повідомляє, який із уроків потрібно відкрити. 

На етапі організації учні ознайомлюються з темою та метою уроку (рис. 2.20), 

після чого проводиться бесіда. В ході бесіди учні відповідають на запитання 

вчителя (рис. 2.21), які наведені в відповідному розділі діяльності «Урок» та 

знаходяться перед ними на екранах їх пристроїв. Під час такої бесіди, так як 

перед учнями є запитання, вчитель має змогу паралельно перевірити письмове 

виконання домашнього завдання учнями. Для переходу до наступного етапу 

уроку учням потрібно натиснути на кнопку в кінці даного етапу з назвою 

наступного. 

Наступним етапом є актуалізація опорних знань та вмінь учнів. Вона 

реалізована через написання відповіді на запитання. Надавши відповідь на 

запитання та натиснувши на кнопку «Відправити» вони зможуть перейти до 
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наступного питання, тому що запитання відображаються на різних сторінках, 

або ж до наступної частини уроку, яка передбачена вчителем (рис. 2.21). 

 

 
Рис. 2.20. Організаційний етап уроку в ХООС 

 

Під час вивчення нового матеріалу на уроці весь матеріал, який повідомляє 

вчитель, знаходиться перед очима учнів на екранах їх пристроїв, і кожен з учнів 

в будь-який момент зможе повернутись до тієї частини, яку він не зрозумів. На 

даному уроці ми пропонуємо школярам ознайомитися з комп’ютерною 

програмою «Теорія Великого Вибуху» [2] (див. п. 2.5), для реалізації принципу 

науковості, яка дозволяє крім ознайомлення з теоретичними відомостями про 

елементарні частинки та їх класифікацією дізнатися, як зароджувався наш 

Всесвіт та на яких етапах його розвитку з’являлися ті чи інші елементарні 

частинки (рис. 2.22). 

 
Рис. 2.21. Етап актуалізації знань на уроці 

 

Після опрацювання нового матеріалу учням пропонується перейти до 

етапу «Закріплення нових знань і вмінь» (рис. 2.23). На даній сторінці учням 

пропонується перелік питань, на які вони повинні будуть дати відповідь. 

Ознайомившись з переліком питань [141], учні переходять до письмових 

відповідей аналогічно до етапу актуалізації знань та вмінь. 
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На наступних сторінках уроку «Підбиття підсумків» (рис. 2.24) та 

«Домашнє завдання» (рис. 2.25) ознайомлюються з тими основними поняття, 

які опрацювали на уроці, та завданнями, які потрібно виконати самостійно. 

 

 
Рис. 2.22. Етап вивчення нового матеріалу 

 

 
Рис. 2.23. Етап закріплення нових знань і вмінь 

 

Рис. 2.24. Етап підбиття підсумків 

 

Використання модулю «Глосарій» ми 

пропонуємо через створення кожним учнем 

для розділу «Атомна і ядерна фізика» 

переліку фізичних понять, які їм 

зустрічаються під час вивчення на кожному 

уроці (рис. 2.26), це забезпечить реалізацію 

принципу систематичності та послідовності. Адже учням доведеться при 

 
Рис. 2.25. Етап повідомлення 

домашнього завдання 
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зустрічі з новим поняттям або процесом заходити в ХООС до власного глосарію 

та додавати його. 

Рис. 2.26. Глосарій з атомної і ядерної фізики 

Отже, платформа Moodle надає велику кількість інструментів для 

організації освітнього процесу та контролю знань з фізики, зокрема, з атомної і 

ядерної фізики в ЗЗСО. Платформа забезпечує застосування всіх перелічених 

інструментів комплексно, що дозволяє реалізовувати нові форми та методи 

навчання атомної і ядерної фізики, що сприяє підвищенню ефективності 

формування знань в учнів з атомної і ядерної фізики. 

 

2.4. Форми і методи навчання атомної та ядерної фізики учнів 

закладів загальної середньої освіти у хмаро орієнтованому освітньому 

середовищі  

2.4.1. Навчальні проекти з фізики як вид самостійної діяльності в 

хмаро орієнтованому освітньому середовищі (к.пед.н., доц. Трифонова О. М.) 

Необхідною умовою формування компетентностей здобувачів освіти є 

діяльнісна спрямованість освітнього процесу. Вона передбачає постійне 

включення учнів у різні види педагогічно доцільної активної навчально-

пізнавальної діяльності з метою здобуття нових знань, а також практична її 

спрямованість на їх використання. Ефективним засобом формування 
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предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є 

навчальні проекти [73]. 

Проведений аналіз модулів платформи Moodle та OwnCloud (див. п. 2.3) 

показав, що в умовах ХООС значно розширюються можливості реалізації 

навчально-пошукової діяльності учнів; можливості колективної співпраці при 

виконанні спільних наукових проектів та завдань. 

Метод проектів, або метод проблем, є способом розвитку пізнавальних 

навичок особистості, критичного мислення й уміння самостійно конструювати 

результат на основі наявних знань і досвіду, орієнтуватися в інформаційному 

просторі. Ідею навчальних проектів розробляв Дж. Дьюї, визначивши головний 

принцип – «навчання через дію», за яким сутністю процесу навчання є 

відкриття, тобто постійне, реальне втілення чогось нового. Саме вона стала 

основою розробленого вченим «методу проблем» [37]. 

Проектна діяльність в освітньому процесі з фізики реалізовується через 

створення педагогом таких умов, за яких учні реалізовують свій індивідуальний 

досвід. Учитель здійснює управління діяльністю та спонукає учнів до неї, 

визначає завдання та допомагає у визначенні мети навчального проекту 

(табл. 2.5), спрямовує учня до дослідницької діяльності та пошуку інформації 

для розв’язання навчально-пізнавальних задач. 

Навчальні проекти, як вид діяльності на уроках з атомної і ядерної фізики, 

дозволяють вирішити низку різнорівневих дидактичних, виховних і 

розвивальних завдань: розвивати пізнавальні навички учнів, формувати вміння 

самостійно конструювати свої знання з атомної і ядерної фізики, виробляти 

вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати критичне 

мислення, сферу комунікації тощо. Доцільно формувати завдання проектів так, 

щоб учні відчували потребу в знаннях та, виконуючи проекти, здобували 

знання, які обов’язково знадобляться в житті (табл. 2.5). Для цього необхідно 

зважати на проблеми реального життя, для розв’язання яких дітям потрібно 

застосовувати здобутті знання. 

Проектна робота дозволяє здобути учням ключові навички з постановки 

проблеми, планування роботи, пошуку, збирання, обробки інформації та 

презентації результатів роботи. Виходячи з характеристик ХООС (рис. 1.19) 

воно значно розширює можливості реалізації проектної робити в освітньому 

процесі з атомної і ядерної фізики в старшій школі. 

Метод проектів при навчанні атомної і ядерної фізики в умовах ХООС 

дозволяє розв’язати такі педагогічні та методичні завдання: створювати 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 275 ~ 

 

позитивну мотивацію під час навчання; формувати навички розумової праці, 

розвивати уміння аналізувати, виокремлювати найважливіше, робити 

висновки; формувати прийоми групової роботи в колективі; розвити 

індивідуальні здібності та особливості мислення; удосконалювати навички 

писемного та усного мовлення. 

Проведені дослідження [35] показали, що згідно навчальної програми з 

фізики [73] на виконання проектів відводиться незначна кількість годин, але 

при цьому вимагаються значні затрати часу як учнів, так і вчителя. Для 

оптимізації процесу виконання навчального проекту з атомної і ядерної фізики 

ми пропонуємо виконувати його в хмаро орієнтованому освітньому середовищі 

на платформі Moodle через модуль «Завдання» (див. п. 2.3). 

Учні в межах ХООС або за його межами виконують проект на визначену 

тему (табл. 2.5), після чого надають результати своєї роботи відвантаживши 

файл на перевірку або працюючи безпосередньо в ХООС в спеціальному 

текстовому редакторі. 

Так для створення «Завдання» потрібно ввімкнути режим «Редагування», 

у відповідній темі, наприклад «Складання радіаційної карти регіону» 

натиснути «Додати діяльність або ресурс» та вибрати діяльність «Завдання». 

Після чого з’явиться сторінка для налаштування параметрів «Завдання» 

(рис. 2.27). 

До обов’язкових для налаштування вкладок груп параметрів слід віднести 

такі: загальне, типи подання відповідей, доступність, оцінка. 

У вкладці «Загальне» вводиться інформація до двох обов’язкових полів: 

назва завдання та зміст завдання. За потреби є можливість завантажити 

додатковий файл. 

Вкладка «Типи подання відповідей» дозволяє встановити варіанти здачі 

проекту, а саме працювати в спеціальному текстовому редакторі в ХООС або 

завантажити вже створений документ за межами платформи до ХООС. Є змога 

обмежити кількість фалів та їх розмір для завантаження. Це дає змогу учням 

значно ширше розкрити зміст питань «Складання радіаційної карти регіону», 

забезпечує реалізацію в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики 

принципів системності, зв’язку навчання з життям та наочності. 

Структурність і системність опанування учнями навчального матеріалу з 

атомної і ядерної фізики ми пропонуємо забезпечити використанням вкладки 

«Доступність», в якій визначаємо терміни подачі виконаного завдання. З метою 

підвищення мотивації учнів у виконанні проекту та можливості визначення 
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суб’єктами навчання рівня їх досягнень ми у вкладці «Оцінка» встановлюємо 

максимальний можливий бал за завдання. 

 
Рис. 2.27. Сторінка створення нового завдання з теми «Складання радіаційної 

карти регіону» 
 

Ідея реалізації та презентації проектів з фізики не є новою. Новою є 

методика організації та виконання проектів, зокрема з атомної і ядерної фізики 

у хмаро орієнтованому освітньому середовищі. 

Прикладом презентації результатів наукових пошуків є й семінари фізиків 

при Фізичному інституті АН СРСР, які першим запровадив І. Є. Тамм. Семінар 

давав можливість кожному науковцю виступати зі своїми проблемними 

питаннями, обговорювати їх, вислуховувати зауваження, отримувати поради, 

колегіально їх вирішувати, що мало важливе значення на той час [104]. На 

даний момент широко поширюються у всі галузі життя хмарні технології (див. 

п. 1.7), проводяться Інтернет-конференції, вебінари, тренінги, семінари, під час 

проведення яких проходить обговорення проблемних питань, обмін думками та 

результатами проведених досліджень, відеоматеріалами, демонстраціями 

змодельованих досліджуваних фізичних процесів, як для науковців окремо 

взятої країни, так і науковців міжнародного рівня, що беруть участь в тому чи 

іншому Інтернет-заході. Тому ідеї І. Є. Тамма щодо консенсусних вирішень 

наукових питань у фізиці є актуальними на даному етапі розвитку як фізичної, 

так і педагогічної науки [143]. 

Даний концептуальний підхід відкриває широкі можливості щодо 

впровадження хмарних технологій при навчанні фізичних процесів та явищ 
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атомної і ядерної фізики у старшій школі, якісно удосконалює методику 

навчання атомної і ядерної фізики та переводить її на новий рівень розвитку із 

широким застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних та хмарних 

технологій. 

Організація проектної роботи учнів поділяється на п’ять етапів: 

постановки завдання → аналізу інструментів → проектування середовища → 

виконання проекту → презентація проекту. 

На етапі постановки завдання учні ознайомлюються з темами (табл. 2.5), 

обговорюють мету, інструментарій, методику реалізації проекту та форму 

подання результатів; визначають інформаційні джерела, загальні правила 

презентації проекту. Наприклад, при виконанні навчального проекту на тему 

«Перший нобелівський лауреат – Вільгельм Рентген» на даному етапу 

важливим є розподілення учнів у групи, що може відбуватись по-різному: склад 

груп вказує вчитель; жеребкування; учні самостійно розподіляються на вказану 

кількість груп. Після формування груп, їх члени вже самостійно розподіляють 

між собою ролі. При цьому вчитель виступає у ролі фасилітатора. 

Аналіз інструментів середовища в ХООС або іншого середовища, в якому 

буде виконуватися проект, доцільно провести лише першого разу. За рахунок 

невеликої кількості навчальних годин, які виділяються на вивчення атомної і 

ядерної фізики (див. п. 1.6), недоцільно кожного разу повторювати етап аналізу 

інструментів.  

Для виконання групового проекту на етапі проектування середовища 

учнями одним із учасників кожної групи створюється документ у відповідному 

середовищі, в якому передбачене його виконання. Після чого надається доступ 

до даного документу для всіх учасників групи, які розподілились на етапі 

постановки завдання. 

Етап виконання проекту проводиться учнями самостійно. Вчитель 

контролює процес виконання та надає онлайн чи очні консультації за потреби. 

Для обговорення між учнями ходу виконання та з метою контролю вчителя на 

даному етапі доцільно проводити онлайн зв’язок через сервіси відео-

конференції (наприклад, Skype) або соціальних мереж. Обов’язковим для 

кожної групи є проведення однієї веб-наради в присутності вчителя, на якій 

обговорюються поточні результати виконання проекту. 

Етап презентації проекту проходиться у вигляді виступу з використанням 

презентації. Учні публікують виконаний проект у спеціальному розділі, до 

якого вбудовують різний контент (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28. Розділ перевірки зданого проекту у ХООС 

 

Термін реалізації, графік консультацій, завдання такі як наприклад, веб-

конференція, критерії оцінювання оприлюднюються до початку реалізації 

проекту. Важливим аспектом виконання проекту є залучення експертів із 

тематики проектів (табл. 2.5), для консультації учнів під час роботи, що 

сприятиме мотивації та збільшенню відповідальності до виконання проекту. 

Схоже до навчальних проектів засобами хмарних технологій реалізується 

порівняно нова технологія в педагогіці, що має назву «перевернутого 

навчання». 

Перевернуте навчання – це педагогічний підхід, в якому пряма вказівка 

переміщується з групового навчального простору до індивідуального навчального 

простору, і в результаті груповий простір трансформується на динамічне, 

інтерактивне навчальне середовище, де педагог спрямовує учнів застосовувати 

концепції та залучатись до творчої діяльності в освітньому процесі [56]. 

Іншими словами, за цим принципом навчання засвоєння нового матеріалу 

учнями відбувається вдома, а час аудиторних робіт вивільняється на виконання 

завдань, вправ, проведення лабораторних робіт, розв’язування задач, 

індивідуальні консультацій з вчителем. 

Технологію «перевернутого навчання» в 2007 р. запропонували два 

вчителі з США Аарон Самс та Джонатан Бергманн [159]. Вони записували 

відеоролики з матеріалами лекцій для своїх учнів і пропонували їх переглядати 

вдома, а уроки присвячували лабораторним роботам та відповідям на запитання 

учнів, що виникали під час самостійного опанування навчального матеріалу. 

З метою організації освітньго процесу з атомної і ядерної фізики за даною 

технологією в поєднанні з хмарними технологіями, ми пропонуємо 

використовувати контент, який знаходиться в ХООС. 
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Використатння технології «перевернутого» навчання забезпечує умови 

доступу до навчальних ресурсів, комунікації, спільної роботи в навчанні та 

роботи над проектом незалежно від місця перебування учнів.  

Нами окреслені переваги «перевернутого» навчання атомної і ядерної 

фізики в старшій школі в умовах хмаро орієнтованого освітнього середовища: 

 Учень отримує знання з атомної і ядерної фізики тоді, коли йому зручно: 

відео- лекція чи аудіо-лекція (табл. 2.6; табл. 2.7), завантаживши на комп’ютер, 

планшет чи смартфон. 

 Темп засвоєння нового матеріалу учень підбирає самостійно: 

подивитись відео чи прослухати аудіо стільки разів скільки йому потрібно, 

зробити паузу за потреби, щоб нічого не пропустити. 

 Раціональне використання часу: на уроці час не витрачається на 

засвоєння нових знань, а це значить – значна частина уроку використовується 

на розв’язування задач, виконання практичних та лабораторних робіт, чим 

забезпечується формування в учнів практичних вмінь і навичок, підвищується 

зацікавленість до опанування атомної і ядерної фізики. 

 Дана методика не вимагає спеціалізованих дорогих технічних 

пристроїв. Для реалізації технології «перевернутого» навчання знадобиться 

пристрій для запису звуку, камера або веб камера, комп’ютер із стандартним 

програмним забезпеченням. 

 У ході самостійної підготовки до уроку вдома учні використовують 

більшу кількість додаткових джерел інформації, це й Інтернет, домашні книги, 

словники (див. п. 2.3). 

 Формат індивідуальних консультацій з учителем допомагає дітям 

позбутися фрустрації і страху не зрозуміти новий матеріал (табл. 2.8). Це також 

допомагає вчителю бачити прогрес і рівень розуміння кожного окремого учня. 

Відтак, хоча роль учителя в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики 

в умовах ХООС змінюється, все ж таки вона залишається провідною, діяльність 

його стає більше спрямованою на координацію навчання учнів: учитель 

проводить консультації, надає допомогу за потреби та створює проблемні 

ситуації для активізації пізнавальної діяльності. 

 

Таблиця 2.8 

Анкета для учнів «Індивідуальні консультації в ХООС» 

Питання Відповідь 

Чи потрібні Вам індивідуальні 

консультації? 

o Так 

o Ні 
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o Важко відповісти 

Які питання виникають для 

консультування з вчителем? 

o Питання з теоретичного матеріалу 

o Питання яке виникли під час 

розв’язування задачі 

o Інші питання 

Чи допомогла інивідуальна 

консультація у вирішення питання? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

Оцініть зручність індивідуальних 

консультації за допомогою чату в ХООС. 

1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 

Скільки разів користувальси 

індивідуальним консультуванням в 

ХООС? 

Жодного  1 5 10

 більше 10 

У подальшому Ви будете 

використовувати дану послугу? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

В якій формі індивідуальне 

консультування для Вас зручніше? 

o Класичне 

o В ХООС 

Як на вашу думку яку із форм 

індивідуального консультування Ви 

використовували частіше? 

o Класичне 

o В ХООС 

 

Таблиця 2.9 

Результати анкетування учнів «Індивідуальні консультації в ХООС» 
№ Питання Результати опитування 

1.  Чи потрібні Вам 

індивідуальні 

консультації? 

 
Продовж. табл. 2.9 

№ Питання Результати опитування 
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Так Ні Важко відповісти
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2.  Які питання 

виникають для 

консультування з 

вчителем? 

 
3.  Чи допомогла 

інивідуальна 

консультація у 

вирішення 

питання? 

 
4.  Оцініть зручність 

індивідуальних 

консультації за 

допомогою чату в 

ХООС. 

 
 

Продовж. табл. 2.9 
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5.  Скільки разів 

користувальси 

індивідуальним 

консультуванням 

вХООС? 

 
6.  У подальшому Ви 

будете 

використовувати 

дану послугу? 

 
7.  В якій формі 

індивідуальне 

консультування 

для Вас зручніше? 

 
Продовж. табл. 2.9 
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8.  Як на вашу думку 

яку із форм 

індивідуального 

консультування 

Ви 

використовували 

частіше? 

 
 

Технологія «перевернутого» навчання дає можливість вчителю фізики, як 

вже зазначалось, вивільнити час для спілкування з учнями, що у свою чергу 

сприяє реалізації особистісно зорієнтованого підходу в навчанні. Вчитель може 

приділити більше уваги учням, яким важко дається атомна і ядерна фізика, або 

в яких виникли якісь ускладнення. Час, який вивільняється на уроці, ми 

пропонуємо витрати на розв’язування більшої кількості задач різних рівнів з 

детальним їх обґрунтуванням та виконання лабораторних робіт. 

ХООС в поєднанні з технологією «перевернутого» навчання дозволить 

проводити інтегровані уроки фізики, математики, інформатики біології та хімії.  

Отже, метод проектів та технологія «перевернутого» навчання, як методи 

активного навчання атомної і ядерної фізики у ХООС, сприяють формуванню 

в учнів вміння шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію. 

Використання сервісів для планування діяльності, налагодження комунікації та 

співпраці, інструментів для здійснення оцінювання розвивають вміння учнів 

ефективно розподіляти та планувати власний час, оптимально шукатимуть 

шляхи для досягнення поставлених цілей. Реалізація проектів предметного 

спрямування сприятиме посиленню мотивації учнів до самоосвіти, розвитку 

особистісних рис та характеристик учня, забезпечить профорієнтаційну роль 

фізики в освітньому процесі. 

 

 

2.4.2. STEM-освіта в умовах хмаро орієнтованого освітнього 

середовища (д.пед.н., проф. Садовий М. І.) 
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Відповідно до концепції Нової української школи одна з ключових 

компетенцій у природничих науках і технологіях: «Наукове розуміння природи 

і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, 

формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 

результати» [76, с. 11] співпадає з  принципами реалізації STEM-освіти. 

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка 

готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для 

того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять [173]. 

Питання використання STEM-освіти у навчанні фізики висвітлені у працях 

вітчизняних науковців Н. Р. Балика [11], І. П. Василашко [18], Н. В. Морзе [71], 

О. О. Патрикеєвої [82], Н. І. Поліхуна [118], І. А. Сліпухіної [118], 

О. Є. Стрижака [11], І. С. Чернецького [118], М. П. Шишкіної [154], а також 

зарубіжних Брайана П. Копполи (Brian P. Coppola) [161], Елейн Дж. Хом 

(Elaine J. Hom) [166], М. Гаррісона (M. Harrison) [165], Д. Ленгдона 

(D. Langdon) [168], В. Манса (B. Means) [170], Е. Пітерс Бертона 

(E. Peters Burton) [170], Райчел Р. Байдук (Rachael R. Baiduc) [158], А. Роберт 

(A. Robert) [158] та ін. 

STEM-програми для навчання фізики розробляються за такими основними 

напрямами: 

 інтегровані, міжпредметні навчальні програми (фізика, математика, 

інформатика); 

 фізичні основи робототехніка та інженерні розробки; 

 фізичні основи авіамоделювання; 

 3D-моделювання атомних і ядерних явищ; 

 винахідництво тощо. 

Як зазначають Н. І. Поліхун, О. Є. Стрижак, І. А. Сліпухіна, 

І. С. Чернецький [118] визначальною метою STEM-освіти є, з одного боку, 

забезпечення інтегрованого формування наукових і практичних знань шляхом 

здобування автентичного практичного досвіду (особистісний аспект), а з 

іншого, – підготовка учнів до подальшого навчання і працевлаштування 

відповідно до вимог суспільства ХХІ ст. (соціальний аспект). 

Впровадження в освітній процес з атомної і ядерної фізики старшої школи 

методичних рішень STEM-освіти формує в учнів: вміння побачити проблему 

атомного чи ядерного масштабу; скласти план дослідження та його реалізувати 
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(див. п. 2.4.1), знайти оригінальне вирішення проблеми (табл. 2.5), відходячи 

від традиційного шаблону. Під час дослідження в учнів виробляється здатність 

до абстрагування та аналізу, перегрупування зв’язків, вироблення своєї точки 

зору на проблему, гармонічне поєднання дослідницької діяльності з навчанням. 

Як зазначає М. П. Шишкіна, хмаро орієнтовані підходи до формування 

освітнього середовища мають перспективи використання у галузі STEM-освіти 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Дослідження у цій галузі 

спрямовані на те, щоб досягти нової якості навчання завдяки більш потужним, 

гнучким, масштабованим інфраструктурним рішенням, на основі яких можна 

вбудовувати в освітньо-наукове середовище різноманітні компоненти 

навчального призначення, що ґрунтуються на перспективних 

технологіях [154]. 

При залученні учнів під час освітнього процесу з атомної і ядерної фізики 

до STEM-освіти в них будуть формуватися компетентності: предметні, 

особистісні психолого-педагогічні і соціально-психологічні якості, навички 

організації спільної роботи в середовищі. 

До предметної компетентності відносяться знання STEM дисциплін, а саме 

фізики, математики, інформатики; технологічна компетентність щодо 

розроблення, проектування і використання електронних ресурсів і засобів; ІКТ-

компетентності. 

З точки зору психолого-педагогічної [17; 24; 112] і соціально-

психологічної [53; 101] науки вказані компетентності формують в учнів 

лідерські якості, здатність до критичного мислення, спроможність бачити 

проблему в цілому та розбивати її на менші завдання, відповідальність та 

активність. 

Одним з найпоширеніших варіантів реалізації робототехніки та STEM в 

закладах загальної середньої освіти є набір LEGO Mindstorms EV3 (рис. 2.29). 

Він є комплектом робототехніки третього покоління в лінійці Mindstorms. 

До основних технічних характеристик програмного блоку, який 

забезпечує роботу всіх пристроїв, робота можна віднести: процесор 

ARM9 300 МГц; обсяг вбудованої пам’яті складає 16 Mб Flash та 64 Мб 

оперативної; 4 однакові цифрові порти для під’єднання датчиків; 4 порти для 

двигунів із датчиком обертів; USB-порт для зв’язку з комп’ютером і 

під’єднання WiFi-адаптера; роз’єм для розширення пам’яті за допомогою SD-

карта; підтримка карт до 32 Гб; РК-дисплей монохромний із роздільною 
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здатністю 178 × 128 пікселів; USB 2.0; Bluetooth 2.1. Такий програмний блок 

може працювати від 6 батарейок або акумулятора. 

 
Рис. 2.29. Набір LEGO Mindstorms EV3 

 

Керувати таким роботом можна з усіх пристроїв, на яких встановлені такі 

операційні системи, як Windows, IOS та Android. 

До набору крім програмного блоку та деталей Lego Technic входять великі 

сервомотори, середні сервомотори, датчик кольору, датчик відстані, датчик 

дотику, ІК-датчик та інфрачервоний маяк. 

STEM-освіта та робототехніка в поєднанні з хмарними технологіями 

забезпечує підґрунтя для ефективного формування професійного 

самовизначення і усвідомленого професійного вибору, особливо інженерних 

професій через їх популяризацію, підтримку обдарованих учнів, рівний доступ 

до всіх напрямків якісної освіти дітей із особливими потребами, поширення 

інноваційного педагогічного досвіду та освітніх технологій, широкої 

пропаганди результатів дитячої науково-технічної творчості. 

У всіх зазначених вище процесах фізика відіграє провідну роль, як основа 

науково-технічного прогресу людства та фундамент сучасної наукової картини 

світу (див. п. 1.6). 

Атомна і ядерна фізика є найновішим розділом фізики. Тому ми вважаємо 

за доцільне включити в освітній процес з даного розділу окремі питання 

робототехніки та STEM-освіти (табл. 2.7), як показують проведені нами 

дослідження (див. п. 1.7) впровадження хмарних технологій та реалізація 

освітнього процесу з атомної і ядерної фізики в умовах ХООС значно 

розширюють можливості використання різноманітних навчальних ресурсів. В 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 287 ~ 

 

умовах ХООС ідеї STEM-освіти ми пропонуємо реалізовувати через 

використання відеохостингу, що надає послуги розміщення відеоматеріалів.  

Реалізовувати ідеї STEM-освіти та робототехніки в освітній процес 

атомної і ядерної фізики старшої школи ми пропонуєм через побудову та 

удосконалення моделей реальних засобів та техніки, котра застосовується під 

час робіт на атомних електростанціях, де людям працювати є небезпечно. 

Визначений підхід до організації освітнього процесу з атомної і ядерної фізики 

не лише підвищить зацікавленість учнів до вивчення фізики, а й сприятиме 

реалізації дидактичного принципу зв’язку навчання з життям. 

Прикладом застосування такої робототехніки є, робота з ліквідації 

Чорнобиської катастрофи, при цьому ми пропонуємо ознайомити учнів як з 

реальними роботами, що були задіяні на Чорнобильський атомній 

електростанції, а саме роботи МОБОТ-Ч-ХВ (рис. 2.30), МОБОТ-Ч-ХВ-2, СТР-

1, FORESTERI, KAMATSU, так і з власноруч змодельованими за допомогою 

набору LEGO Mindstorms EV3 моделями. 

Реалізація даного робота на базі конструктора LEGO Mindstorms EV3 

наведено на рис. 2.31, в програмі LEGO Digital Designer – рис. 2.35. 

  
Рис. 2.30. МОБОТ-Ч-ХВ Рис. 2.31. Робот на базі набору 

LEGO Mindstorms EV3 

Ще одним прикладом реалізації STEM-освіти на уроці фізики з розділу 

«Атомна і ядерна фізика» є побудова пристрою, який імітував роботу атомного 

реактора та завантаження в нього ТВЕЛів (рис. 2.32). Як відомо, ТВЕЛ – це один 

із елементів реактора, в якому знаходиться ядерне паливо та відбувається ділення 

ядер. Для зручності обслуговування ТВЕЛі об’єднують в тепловидільні збірки. 
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Рис. 2.32. Робо-рука для завантаження тепловилільних збірок до ядерного 

реактора 

Отже, ми пропонумо учням побудувати такий пристрій, який би імітував 

роботу завантаження атомного реактора тепловилільними збірками. Це дозволить 

зацікавити учнів проблемами ядерної енергетики та поглибити знання з будови 

атомного реактора, принципів його функціонування та обслуговування. 

З метою реалізації окреслених вище ідей впровадження в освітній процес 

з атомної і ядерної фізики засад STEM-освіти та робототехніки ми вважаємо за 

доцільне ознайомити учнів з рядом технічних характеристик робототехніки. Як 

показав проведений нами аналіз навчальних програм (див. п. 1.6) кількість 

годин на опанування учнями атомної і ядерної фізики є не значним. 

Реалізовувати ідеї STEM-освіти серед учнів ми вважаємо за доцільне через 

позакласні і позашкільні заходи, конкурси, фестивалі, веб-квести, літні 

програми природничо-наукового, інженерно-технічного спрямування, 

діяльність дитячих наукових університетів тощо. Ми узагальнили досвід такої 

роботи у Добровеличківському районі, Кіровоградської обл., 

м. Кропивницький та м. Києва у частці використання робототехніки, як одного 

з елементів STEM-осіти. 

Отже, для ефективного впровадження в освітній процес атомної і ядерної 

фізики в умовах ХООС робототехніки ми пропонуємо: 

- використання програмного засобу LEGO Digital Designer (рис. 2.33) для 

створення 3D-об’єктів на основі віртуального конструктора деталей LEGO. Для 

роботи з програмою її потрібно завантажити із офіціального сайту 

(ldd.lego.com/en-us) та встановити на комп’ютер; 
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- аналогічну версію LEGO Digital Designer надає ресурс Mecabricks 

(mecabricks.com) (рис. 2.34). Відмінність полягає в доступності Mecabricks, для 

її запуску не потрібне стороннє програмне забезпечення, лише браузер. 

 

Рис. 2.33. Будівництво в LEGO 

Digital Designer 

 

Рис. 2.34. Будівництво в Mecabricks 

Тривимірні моделі LEGO Digital Designer (LDD) зберігаються у 

внутрішньому форматі LXF. Моделями можна обмінюватися і відкривати в 

наявній програмі моделі, розроблені іншими користувачами (рис. 2.35). На 

сайті LDD (https://www.lego.com/en-us/ldd) є галерея таких моделей з 

можливістю пошуку за їх назвою і з правом безкоштовно скачати модель на 

свій комп’ютер. 

 
Рис. 2.35. Робоча область програми LEGO Digital Designer 

Програма дозволяє зробити скріншот моделі в просту картинку PNG. 

Передбачена можливість розбору моделей на компоненти (деталі) і 

подивитися процес створення моделі з нуля, що сприяє більш глибокому 

розумінню учнями процесів атомної і ядерної фізики, які моделюються за 

допомогою LEGO. Для реалізації окреслених можливостей використовується 

кнопка Building guide mode. Натиснувши її, треба почекати, поки програма 
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зробить розбір. Потім вгорі по центру слід натискати стрілку для анімація 

кожного кроку збірки. У цьому вікні також передбачено зберіганя всього 

процесу складання моделі у вигляді презентації, яка відкривається в браузері. 

Під час вивчення на уроках фізики тем «Ядерні реакції», «Ядерний 

реактор», «Термоядерні реакції. Ядерна енергетика та екологія» та «Отримання 

і застосування радіонуклідів» на позаурочну роботу учням ми пропонуємо 

застосовувати для створення 3D-моделей та роботи з ними такі програмні 

середовища: Virtual Robotics Toolkit, Mindstorms EV3 Software, LEGO Digital 

Designer. Для закріплення вивчення теми «Ядерний реактор» учні створюють в 

програмному середовищі LEGO Digital Designer 3D-модель ядерного реактора. 

Щоб забезпечити функціонування 3D-моделі використовується 

Mindstorms EV3 Software – середовище візуального програмування EV3-G. В 

даному середовищі учні створюють програму, що забезпечує роботу рухомих 

частин 3D-моделі ядерного реактора. 

Для об’єднання 3D-моделі та написаної для неї програми застосовується 

Virtual Robotics Toolkit (VRT) – багато функціональне програмне середовище 

для роботи з LEGO Mindstorms, що дозволяє тестувати роботу робота, подібно 

фактичної моделі, без потреби володіння ним, для цього потрібно імпортувати 

3D-модель, яку можна створити в LEGO Digital Designer та завантажити 

програму, написану для робота мовою програмування EV3-G. 

Основна особливість VRT – це можливість імпортувати власні 3D-моделі 

LEGO з будь-яким CAD-програмним забезпеченням на основі базового 

стандарту LDraw. Це означає, що користувач використовувати офіційний 

інструмент LEGO Digital Designer або альтернативи, такі як MLCAD, для 

створення роботів або інших агрегатів, а потім легко імпортувати їх та 

перевіряти їх функціональність у VRT.  

Робота в даних програмних середовищах учнів забезпечує унаочнення 

матеріалу, поєднання теоретичних знань та застосування їх на практиці та 

реалізовує принцип науковості. 

Поєднання інноваційних технологій STEM-освіти в освітньому процесі 

атомної і ядерної фізики з хмаро орієнтованим освітнім середовищем, на нашу 

думку, забезпечує такі важливі аспекти, як: 

 вільний доступ до бібліотек, репозитаріїв, колекцій навчальних 

матеріалів, сукупностей програм та різного роду даних; 
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 роботи з спеціалізованим програмним забезпечення хмари, доступ до 

якого є лише у користувачів закладу освіти, а саме сервіси моделювання, 

програмування, обчислень, конструювання, розв’язання навчальних задач; 

 доступ до сервісів освітніх інформаційних мереж з різноманітними 

даними, електроними ресурсами і мережевими інструментами навчального 

призначення, що надаються учасникам загальнодоступної мережі. 

І як наслідок, така сукупність даних, сервісів, засобів та додатків 

утворюють хмарну лабораторію STEM-освіти, що дозволить керувати 

різноманітними засобами, пристроями та обладнанням через мережу. Це в свою 

чергу забезпечує інструментарій для опанування атомної і ядерної фізики в 

умовах ХООС. 

Отже, ХООС значно розширює можливості учнів до опанування всіма 

компонентами STEM-освіти та робототехніки, що сприяє підвищенню 

мотивації та зацікавленості в учнів до навчання атомної і ядерної фізики, 

покращення рівня теоретичних знань, розвитку уміння учнів використовувати 

хмарні сервіси для виконання особистісних і суспільно значущих завдань та 

проектів; вміння використовувати у процесі навчання атомної і ядерної фізики 

різноманітних програмних засобів; вироблення навичок як самостійності так і 

колективної співпраці та навчальної комунікації, посилює зв’язок навчання 

атомної і ядерної фізики з реальним життям. 

Невід’ємним атрибутом впровадження хмарних та STEM-технологій є 

навички організації спільної роботи суб’єктів  в навчальному середовищі, що 

забезпечує зростання продуктивності в роботі, дозволяє використовувати в 

комплексі інтегровано різні засоби, а також значно розширює умови для 

співпраці та взаємодії, колективної роботи в середовищі, системності та 

систематизації діяльності; оцінювання і самооцінювання результатів діяльності 

учнів старшої школи при навчанні атомної і ядерної фізики. 

 

2.5. Модернізація системи експерименту в освітньому процесі атомної 

і ядерної фізики у хмаро орієнтованому освітньому середовищі (к.пед.н. 

Хомутенко М. В.) 

Фізика – експериментальна наука. Тому ця її риса визначає низку 

специфічних завдань шкільного курсу фізики. Завдяки навчальному фізичному 

експерименту учні оволодівають досвідом практичної діяльності людства в галузі 

здобуття фактів та їх попереднього узагальнення на рівні емпіричних уявлень, 

понять і законів. За таких умов він виконує функцію методу навчального пізнання, 
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завдяки якому в свідомості учня утворюються нові зв’язки і відношення, 

формується суб’єктивно нове особистісне знання. Саме тому навчальний 

фізичний експеримент найефективніше проявляється через діяльнісний підхід до 

навчання фізики [94–96]. 

Прямі (реальні) експерименти з атомної і ядерної фізики (табл. 2.10) в умовах 

обладнання закладів загальної середньої освіти поставити досить складно. На 

нашу думку, реалізацію принципу науковості під час навчання питань атомної та 

ядерної фізики на належному рівні забезпечить використання комп’ютерного 

моделювання, яке є одним з ефективних методів навчання складних для прямого 

спостереження систем. Крім того, комп’ютерне моделювання є інноваційним 

методом навчання фізики, спрямованим на розвиток інтелектуальних здібностей 

суб’єктів навчання, формування мотивації до процесу оволодіння знаннями через 

посилення інтересу до опанування атомної і ядерної фізики, формування різних 

типів мислення та активізації навчально-дослідницької діяльності. 

Таблиця 2.10 

Перелік демонстрацій та лабораторних робіт з атомної і ядерної фізики в 

старшій школі рекомендованих МОН України 

№ 

з/п Назва 

Форма навчального 

фізичного 

експерименту 

1.  Модель досліду Резерфорда Демонстрація 

2.  Будова й дія лічильника йонізуючих частинок Демонстрація 

3.  Фотографії треків частинок Демонстрація 

4.  Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів 

речовини 

Лабораторна робота 

5.  Дослідження треків заряджених частинок за 

фотографіями 

Лабораторна робота 

 

Для досягнення розуміння учнями відмінних від класичних уявлень понять 

атомів, ядер, під час навчання розділу «Атомна і ядерна фізика», ми пропонуємо 

спочатку ознайомити їх з таблицею відомих легких ядер, яка наведена на 

рис. 2.36. Ця таблиця обговорювалась на науковому симпозіумі Дубнінського 

Об’єднаного інституту ядерних досліджень у м. Ялті у 1972 р. і одержала 

схвалення. 

У методичних дослідженнях навчання фізики [46; 116] у старшій школі 

вона не розкрита, до змісту підручників [13; 42; 49; 110] також не входить 

(табл. 1.8). Хоча така таблиця дає цілісну і наочну картину про ядра. 

Після ознайомлення учнів з приведеною таблицею переходимо до 

опанування повної таблиці-діаграми, яка містить більше 1600 клітинок: 

близько 330 природних ізотопів, з яких 260 стійких і майже 1300 штучних та 
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створених у лабораторних умовах ізотопів за допомогою авторського 

програмного продукту «Карта ізотопів» [1], який ми пропонуємо помістити для 

вільного доступу учнів в хмаро орієнтованому освітньому середовищі 

(moodle.kspu.kr.ua). 

 

Програма «Карта ізотопів» [1] призначена для моделювання місця 

знаходження ізотопів хімічних елементів на графіку в залежності від числа 

протонів і числа нейтронів (рис. 2.37). За допомогою цієї програми ми 

одержали наочне зображення хімічного елементу в системі координат NOZ, 

розрахувати відношення числа нейтронів до числа протонів 
𝑁

𝑍
. Такий підхід 

сприяє науковому і наочному викладу теми про будову і властивості ядер, 

кращому засвоєнню знань та підвищенню інтересу до цієї теми. 

В програмі реалізовано три способи побудови графіка (рис. 2.38). 

Запустивши програму, ми можемо спостерігати область, в якій будемо 

побудуваний графік. Визначаємо вкладки способів побудови, до яких додаємо 

елементи для вхідних і вихідних даних й кнопки побудови графіків і 
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Рис. 2.36. Таблиця ядер легких елементів 
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проведення обрахунків. Також передбачаємо можливу зміну масштабу графіка 

через введення у відповідні поля максимальних і мінімальних значень 𝑥 та 𝑦 

координат й крок між двома сусідніми значеннями (рис. 2.37). 

Побудова графіку дозволяє кожного разу очищати попередні значення, або 

залишати попередні значення на графіку з окремим виділенням кольором, 

шрифтом тощо. Така функція представлена в вигляді двох перемикачів. 

Визначаємо кнопку очистки графіка. Наочно представлені кольорові позначки 

груп ізотопів, на які вони поділяються за періодами піврозпаду. Кожний ізотоп 

при побудові на графіку приймає свій колір групи, до якої він відноситься. 

Перший спосіб. У відповідні поля вводяться значення масового числа 𝐴 і 

число протонів 𝑍 ізотопу хімічного елементу. Натиснувши на кнопку 

«Обрахувати та відобразити», за цими даними будується графік (рис. 2.37), 

який показує місце розташування хімічного елементу в долині стабільності. 

Розраховується параметр 
𝑁

𝑍
, відношення числа нейтронів до числа протонів, за 

якими можна судити про співвідношення протонів і нейтронів, і відповідно 

випливає величина стабільності хімічного елементу. Для найбільш стабільних 

 

Рис. 2.37. Область побудови графіка 
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виконується умова 𝑁 ≈ 𝑍. Заносяться дані про хімічний елемент, вказується 

назва ізотопів, а також вказується 

період піврозпаду. 

Другий спосіб. Кожен ізотоп 

довільного хімічного елементу має період 

піврозпаду. За періодом піврозпаду всі 

ізотопи ми поділили на вісім груп: 

 Стабільний; 

 > 700 млн. років (природний 

радіоактивний); 

 10 тис. – 700 млн. років; 

 10 – 10000 років; 

 100 днів – 10 років; 

 10 – 100 днів; 

 1 – 10 днів; 

 Нестабільний. 

Цей спосіб дає змогу відобразити групу ізотопів (рис. 2.38) та всі групи 

ізотопів одночасно (рис. 2.39). 

 
Рис. 2.39. Приклад побудови всіх груп ізотопів 

Рис. 2.38. Періоди напіврозпаду 
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Для побудови долини необхідно вибрати зі списку потрібний період 

піврозпаду і натиснути кнопку «Відобразити». На графіку з’являться всі ізотопи з 

вибраним періодом піврозпаду. Використовувати дані графіки можна при 

навчанні матеріалу фізики атомного ядра та особливостей систематики ядер. 

Третій спосіб. Дає змогу будувати ізотопи на графіку, вибираючи їх зі 

списку. Є два списки: в одному записані хімічні елементи (рис. 2.40), а в іншому 

– в порядку збільшення числа протонів 𝑝 (рис. 2.41). Вибравши потрібний 

хімічний елемент і натиснувши кнопку «Відобразити список» в іншому списку, 

з’являється список ізотопів даного хімічного елементу (рис. 2.41) ізотопи в 

цьому списку впорядковані зі збільшенням числа нейтронів. Вибравши ізотоп 

зі списку і натиснувши відповідну кнопку «Відобразити» цей ізотоп з’являється 

на графіку (рис. 2.42). Автоматично буде обраховане відношення числа 

нейтронів до числа протонів 
𝑁

𝑍
 даного ізотопу. 

 
Рис. 2.40. Список хімічних елементів 

 
Рис. 2.41. Список ізотопів вибраного 

хімічного елемента 
 

Отже, організоване у хмаро орієнтованому освітньому середовищі 

навчання розділу «Атомна і ядерна фізика» з використанням змодельованих 

ізотопів хімічних елементів забезпечує процес формування у суб’єктів 

навчання уявлень про класифікацію атомних ядер та долину стійкості ядер.  
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Рис. 2.42. Приклад побудови ізотопів хімічного елемента зі списку 

 

2.6. Моделювання фізичних явищ в ХООС за допомогою Java-

application (к.пед.н., доц. Трифонова О. М.) 

Для системи Moodle та організованого в ній ХООС атомної і ядерної 

фізики існують модулі, які дозволяють додавати Java-application, комп’ютерні 

програми створені мовою програмування Java. Особливістю є те, що ці 

програми виконуються у вікні браузера і не залежать від операційної системи 

встановленої на комп’ютері. Java-application можна створювати самостійно, або 

ж обрати потрібний можна застосунок із бібліотеки The AAPT ComPADRE 

Digital Library, VirtuLab, Wiley, Open Source Physics чи PhET Interactive 

Simulations (рис. 2.43). 

Програма «Nuclear fissions» [171] із бібліотеки PhET Interactive Simulations 

дозволяє експериментально ознайомити учнів з поділом ядра Урану-235 в 

результаті захоплення нейтрона. Нейтрон, влучаючи в ядро Урану-235, сильно 

його деформує, і воно починає витягуватись та нагадувати форму еліпсоїда. Після 

чого розділяється на два уламки, які розлітаються завдяки кулонівській силі. 

Ядра-уламки миттєво повертаються до сферичної форми. Процес поділу ядра 

супроводжується також випусканням нейтронів, що забирають із собою 

надлишок потенціальної енергії, та випромінюється γ-квант. Крім цього, дана 

програма під час протікання процесу поділу ядра демонструє на графіку 

залежність енергії дочірніх ядер від відстані, на яку вони розлітаються. 
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Рис. 2.43. Програма «Nuclear fissions» із бібліотеки PhET Interactive 

Simulations 

До програми «Nuclear fissions» [171] також включено демонстрацію 

ланцюгової реакції розпаду та ядерного реактора, які мають більш 

експериментальний характер. У ланцюговій реакції задається кількість ядер з 

комбінації Урану-235 та Урану-238, які прийматимуть у ній участь. Загальна 

кількість комбінацій ядер, що будуть знаходитись в робочій області програми 

не може перевищувати ста. Аналогічно до демонстрації поділу випускається 

нейтрон, який і запускає реакцію поділу. На інформаційній панелі 

відображається у відсотках кількість ядер Урану-235, які взяли участь у поділі 

(рис. 2.44). А в демонстрації «Ядерний реактор» відтворюються процес поділу 

Урану-235 в реакторі та за допомогою графіків унаочнюється кількість енергії, 

яка виділилась в результаті реакції. 

Даний фізичний експеримент забезпечує формування в суб’єктів навчання 

уявлень про процес ланцюгової реакції, її залежність від коефіцієнту 

розмноження ізотопів Урану та принципу роботи ядерного реактора. 

Демонстраційна модель реакцій, які протікають в атомному ядрі та 

експериментальне дослідження ланцюгової реакції забезпечує спостереження,  

вивчення та обробку результатів дослідження фізичних явищ і процесів в атомному 

ядрі, що сприяє підвищенню рівня активації розумової діяльності учнів. 

Модуль EJSApp для Moodle дозволяє декільком користувачам одночасно 

працювати з обраним Java-application, програма буде надана для перегляду всім 

користувачам у спільній сесії. Завдяки чому активізується діяльність усіх 

суб’єктів навчання, формується уміння співпрацювати, розвиваються навики 

взаємодопомоги та колективізму, реалізовується прагнення до спілкування, 

виконання більшого об’єму роботи, що в свою чергу, приводить до якісного 

засвоєння знань, формування умінь з атомної і ядерної фізики. 
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Рис. 2.44. Демонстрація реакції поділу в програмі Nuclear fissions із бібліотеки 

PhET Interactive Simulations 

На рис. 2.45. показано інтерфейс користувача комп’ютерної програми для 

демонстрації Борівської моделі атома у хмаро орієнтованому середовищі 

GlowScript [164], створеної за допомогою мови програмування Python з 

використанням бібліотеки Visual. 

Репродуктивний характер даної моделі забезпечує експериментальне 

відтворення постулатів Бора, які доповнюють планетарну модель атома, що дає 

змогу сформувати представлення про модель атома, квантові стани, 

випромінювання енергії електроном та більш глибоко засвоїти матеріал з теми. 

Даний клас програмного забезпечення носить назву віртуальних 

лабораторій, які призначенні для імітації процесу реального експерименту. 

Метою роботи учнів у таких лабораторіях є проведення всього спектру 

фізичних досліджень, які неможливо відтворити в реальному експерименті з 

атомної і ядерної фізики. 

 
Рис. 2.45. Інтерфейс користувача комп’ютерної програми у VPython для 

демонстрації Борівська модель атома 
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2.7. Особливості формування уявлень про сучасну наукову картину світу 

в хмаро орієнтованому освітньому середовищі (к.пед.н. Хомутенко М. В.) 

Нами проаналізовано 30 найбільш індексованих у пошуковій системі 

Google віртуальних бібліотек застосунків (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Перелік віртуальних лабораторій 
№ 

п/п 
Назва ресурсу Адреса 

1.  The AAPT ComPADRE Digital Library https://www.phystec.org/index.cfm 

2.  VirtuLab http://www.virtulab.net/ 

3.  Wiley https://www.wiley.com 

4.  Open Source Physics https://www.compadre.org/osp/? 

5.  PhET Interactive Simulations https://phet.colorado.edu/ 

6.  Physlet Physics https://www.compadre.org/physlets/ 

7.  Physlet Quantum Physics https://www.compadre.org/pqp/ 

8.  DNA Learning Center https://www.dnalc.org/resources/3d/ 

9.  An Online Community for Students Who 

Love STEM 

http://www.cogito.org 

10.  Making Earth Science Data Accessible and 

Usable in Education 

http://serc.carleton.edu/eet 

11.  Astronomical Perspectives for Young 

Children 

http://www.unawe.org/ 

12.  Facilitating Scientific Investigations and 

Training Data Scientists 

http://bugscope.beckman.illinois.edu 

13.  Computational Experiments for Science Education http://mw.concord.org/modeler/ 

14.  The Periodic Table of Videos http://www.periodicvideos.com/ 

15.  Science Buddies: Advancing Informal 

Science Education 

https://www.sciencebuddies.org/ 

16.  Penguins and Polar Bears Integrates Science 

and Literacy 

http://beyondpenguins.nsdl.org/ 

17.  Science 101: Building the Foundations for 

Real Understanding 

http://evolution.berkeley.edu/ 

18.  Physical Phenomena in Real Time http://paer.rutgers.edu/pt3/ 

19.  The Universe Online http://www.sdss.org/ 

20.  Resources for Anyone Interested in the Brain http://faculty.washington.edu/chudler/neuro

k.html 

21.  Using Video to Build Learning Contexts Online http://www.learner.org/courses/envsci/ 

22.  Addressing Science Teacher Needs http://www.bioedonline.org/ 

23.  On the Cutting Edge: Teaching Help for 

Geoscience Faculty 

http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/in

dex.html 

24.  Laboratory Virtual Instrumentation 

Engineering Workbench 

http://www.ni.com/ru-ru/shop/labview.html 

25.  Фізика в школі Фізика https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ua 

26.  Интерактивная физика http://www.askskb.net/index.html 

27.  VPLab http://vplab.ndo.co.uk/ 

28.  SetLab http://www.setlab.net 

29.  Virtual Labs at Amrita Vishwa Vidyapeetham http://vlab.amrita.edu/index.php 

30.  VIRTUAL LABS http://vlab.co.in/ba_labs_all.php?id=8 
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Віртуальні демонстрації з теми «Історія вивчення атома. Ядерна модель 

атома. Квантові постулати Н. Бора» представлені в 19 бібліотеках, 

«Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні 

спектри» – 7, «Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види 

радіоактивного випромінювання» – 8, а темам «Елементарні частинки. Загальна 

характеристика елементарних частинок», «Класифікація елементарних 

частинок. Кварки. Космічне випромінювання» вузько представлені лише в 2 

віртуальних бібліотеках, не приділяючи уваги стадіям розвитку Всесвіту. 

З метою формування у суб’єктів навчання сучасної наукової картини світу 

нами розроблена програма «Теорія Великого вибуху» [2] на основі мови 

програмування Action Script 3.0 в середовищі Adobe Flash Professional CC. 

Комп’ютерна програма дозволяє переглянути періоди розвитку Всесвіту за 

однією з космологічних моделей, яка носить назву «Великий вибух». 

Програма за своєю структурою розділена на розділи, у відповідності до 

умовних періодів розвитку Всесвіту (рис. 2.46). 

Кожен із періодів наповнений властивими йому частинками, які за нашим 

задумом інтерактивні – при наведені курсору вони збільшуються та 

відображається їх назва, що дозволяє дослідити конкретний період та сприяє в 

подальшому розвитку дослідницької діяльності учнів (рис. 2.47). 

Рис. 2.46. Періоди розвитку Всесвіту 

Також інформаційною складовою програми є панель фізичних характеристик: 

час, енергія, температура, що притаманні для кожного періоду. 

Технічно відображення чи вилучення інформаційної панелі відбувається 

за допомогою кнопки «Info». Кнопка «Періоди» забезпечує детальний 

інформаційний матеріал визначений для окремо взятого періоду. При допомозі 

кнопок «Назад»  і «Вперед» (рис. 2.48), реалізується перехід від одного до 

іншого періоду, що є зручним при їх навчанні окремо. Кнопка «Головна» 

повертає до основного режиму перегляду періодів. Робота в даній програмі 

формує суб’єктів навчання дослідницькі компетентності, підвищує якість знань 

з атомної і ядерної фізики. 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 302 ~ 

 

 
Рис. 2.47. Вікно програми «Теорія Великого вибуху» з інформаційною 

панеллю 
 

Інформаційно-довідниковий елемент програми «Теорія Великого вибуху» 

спонукає учнів до детального дослідження як окремо взятої частинки, так і 

періоду в цілому, працюючи як в індивідуальному режимі, так і колективно. 

Динамічність програми дає змогу розглядати розвиток Всесвіту, що в 

поєднанні з ХООС забезпечує активізацію пізнавальної діяльності, виробляє 

прагнення до вивчення більш широкого кола фізичних явищ; повторення 

фізичних законів, понять і визначень; сприяє узагальненню і систематизації 

знань з атомної і ядерної фізики. 

Застосування комп’ютерної програми «Теорія Великого вибуху» в хмаро 

орієнтованому освітньому середовищі з атомної і ядерної фізики, шляхом 

самостійного (або колективного) опрацювання представленого матеріалу, 

реалізовується під час навчання теми «Класифікація елементарних частинок. 

Кварки. Космічне випромінювання» та формує в суб’єктів навчання 

дослідницьку компетентність, розкриває можливість пізнання становлення 

Всесвіту, взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ та матеріальну єдність 

Всесвіту. 
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Рис. 2.48. Відтворення одного із періодів розвитку Всесвіту в програмі 

«Теорія Великого вибуху» 
 

Використання хмаро орієнтованого освітнього середовища при навчанні 

атомної і ядерної фізики відкриває нові перспективи в удосконаленні 

організації освітнього процесу та зацікавленості учнів у якісному опануванню 

предмету, сприяє активізації розумової діяльності, підвищує мотивацію до 

навчання, а також реалізовує міжпредметні взаємозв’язки між фізикою та 

інформатикою. 

 

2.8. Використання хмаро орієнтованого освітнього середовища з 

атомної і ядерної фізики для оцінювання знань учнів за допомогою 

тестового контролю знань (к.пед.н. Хомутенко М. В.) 

Сучасні соціально-економічні умови розвитку суспільства вимагають від 

суб’єктів навчання володіння знаннями атомної і ядерної фізики на високому 

рівні, що в свою чергу передбачає реформування змісту освіти, її розбудови. 

Одним із чинників, що вливає на якість здобутої учнями освіти є контроль 

та діагностика знань [47]. Тому важливими складовими системи освіти є як 

організація освітнього процесу з атомної і ядерної фізики старшої школи, так і 

способи контролю знань суб’єктів навчання. 

Міцність знання учнів взагалі, і з атомної і ядерної фізики зокрема, з 

психологічної точки зору характеризується пам’яттю [47]. Відомо, що для 

пам’яті людини властива здатність втрачати інформацію, або забувати. З метою 

запобігання такому негативному психологічному явищу, потрібно регулярно 

поновлювати знання школярів, для чого добре себе зарекомендовує проведення 
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своєчасного діагностування рівня засвоєння навчального матеріалу учнями за 

допомогою засобів хмаро орієнтованого освітнього середовища. 

Педагогічне тестування – форма оцінювання знань, умінь, навчальних 

досягнень, компетентності учнів за допомогою тестів [20]. 

Тестова технологія перевірки знань все більше впроваджується в освіту. Як 

зазначає В. С. Аванесов, тестове завдання є одним з видів педагогічного 

завдання, яке можна визначити як засіб інтелектуального розвитку, освіти і 

навчання [3]. 

Ми погоджуємось з думкою В. С. Аванесова, який трактує педагогічний 

тест як сукупність завдань рівномірно зростаючої складності, певного змісту та 

специфічної форми, що дозволяє якісно та ефективно оцінити структуру та 

виміряти рівень знань, вмінь та навичок тих, хто навчається [3]. 

Розрізняють [3; 55] три основні види тестувань: вхідне, поточне та 

підсумкове [141]. Саме їх ми пропонуємо використовувати у процесі навчання 

атомної і ядерної фізики в ХООС. 

Вхідне педагогічне тестування спрямоване на з’ясування рівня володіння 

учнями базовими знанями, умінями і навичками з атомної і ядерної фізики 

(табл. 2.1) та їх готовність до сприймання нового матеріалу. 

Поточний контроль передбачає перевірку якості засвоєння знань з атомної 

і ядерної фізики у процесі навчання конкретних тем (табл. 2.1). Його основне 

призначення полягає в оперативному виявленні якості засвоєння учнями знань 

і умінь, визначенні ефективності навчальної діяльності на уроці [71]. 

Педагогічні тести під час поточного контролю можна розділити на дві 

групи: діагностичні та коригуючі [141]. Коригуючий тест характеризується 

корекційним балом, перевищення якого свідчить про потребу в корекції знань 

учня з атомної і ядерної фізики [3]. Завдяки корекційним тестам можна виявити 

прогалини в знаннях учнів та вибудувати стратегії в їх корекції. Коригувальний 

тест може включати в себе зміст однієї або навіть декількох тем, для виявлення 

прогалин в знаннях учня. 

Діагностичний тест спрямований, в свою чергу, на виявлення причин 

прогалин в знаннях з атомної і ядерної фізики. Такі тести слабо варіюються в 

змісті своїх завданнях і розраховуються за формою подання на відстеження 

етапів корегувального тесту, що і дозволяє виявити труднощі та причини 

стійких помилок [3]. 

На нашу думку, уникнути проведення діагностичних тестів можливо за 

допомогою поєднання комп’ютерної генерованості порядку завдань та 
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відповідей у них з групуванням завдань у навчальні модулі з атомної і ядерної 

фізики [141]. В такому випадку корекцію знань можна буде проводити негайно 

тому, що після чергового пропуска за допомогою комп’ютера вчитель або ж 

учень самостійно зможе визначити в якому модулі у нього прогалини в знаннях. 

Метою підсумкового тестування є оцінювання результатів навчання. 

В. С. Аванесов додатково виділяє в підсумковому тестувані: критеріально-

орієнтований та нормативно-орієнтований підходи [3]. 

Критеріально-орієнтоване тестування спрямоване на визначення 

підготовленості учнів з певного модулю або ж розділу в цілому. 

Головне використання критеріально-орієнтованого тестування – це 

надання інформації, на підставі якої можна було б зробити однозначний 

висновок щодо навчальних досягнень учня. При цьому не ставиться за мету і 

не здійснюється порівняння навчальних досягнень, здібностей окремих осіб в 

даній групі або окремих груп [3]. 

В свою чергу критеріально-орієнтовані тести поділяються на визначення 

індивідуального рівня досягнень та кваліфікаційні тести. 

У кожній навчальній програмі [94–96] зазначається зміст навчання, 

обсягом якого повинен оволодіти учень за період вивчення певного змістового 

модуля або розділу. Цей обсяг засвоєного матеріалу визначає критеріально-

орієнтований індивідуальний тест. Об’єм знань, які потрібно показати в тесті, 

приймається за 100 %. Рівень навчальних досягнень учня також можна 

відобразити у відсотках. 

Кваліфікаційний тест слугує для розділення учнів на групи, які 

поділяються в залежності від рівня засвоєного обсягу матеріалу. Для такого 

виду тестування заздалегідь встановлюється критеріальний бал, який і слугує 

орієнтиром для розподілу учнів за групами. Наприклад, за допомогою такого 

тесту можна розділити учнів на групи, які повністю оволоділи знаннями з 

атомної і ядерної фізики, тих, кому потрібно поглибити або розширити та тих, 

кому потрібно повторне опрацювання та роз’яснення вивченого матеріалу. 

Нормативно-орієнтовані тести покликані упорядкувати учнів за рівнем їх 

підготовки. Такі тести дозволяють порівнювати знання учнів між собою. 

Результатом таких тестувань може бути, що всі учні погано виконали тест і 

отримали низькі бали. Але, в такому випадку можливо упорядкувати тих, хто 

отримав низькі бали, а хто – ще нижчі. Інколи можуть попадати завдання легкі, 

й всі учні на них будуть давати вірну відповідь. І навпаки, коли завдання 

заважке, і всі виконують його невірно [3]. Такі завдання не дозволять провести 
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упорядкування, тому ці завдання потрібно видалити з тесту. Якщо тест 

складають завдання, які всі учні виконують вірно, або ж, невірно, то такий 

нормативно-орієнтований тест не працює. Можливо такий тест буде працювати 

краще як критеріально-орієнтований. 

Також слід зазначити, що нормативно-орієнтовані тести направлені на 

використання, наприклад, в конкурсних відборах кандидатів для навчання, а не 

для поточної перевірки знань учнів. 

На нашу думку, на уроках з атомної і ядерної фізики (див. п. 2.3), коли 

потрібно оцінити знання теоретичного матеріалу та застосування цих знань на 

практиці, тобто розв’язування задач, виконання практичних та лабораторних 

робіт, доцільно використовувати коригуючий тест в поточному контролі та 

критеріально-орієнтоване тестування в підсумковому контролі. Так як воно 

заощаджує час за рахунок невеликої тривалості та дозволяє оцінити знання 

кожного учня. З розвитком ІКТ та появою хмарних сервісів з’явилася 

можливість (див. п. 1.7) створення хмаро орієнтованого освітнього середовища, 

одним із пріоритетних завдань якого і є організація оцінювання знань учнів із 

автоматичною перевіркою. Таке тестування завдяки автогенерації розміщення 

завдань та відповідей на них дозволить зменшити відсоток списування та 

вгадування. Працювати в хмаро орієнтованому освітньому середовищі на уроці 

у процесі навчання атомної і ядерної фізики можна з будь-якого пристрою. 

Для організації тестування з атомної і ядерної фізики у ХООС, перш за все, 

потрібно ввести інформацію про тест та встановити додаткові параметри тесту. 

Сторінка з параметрами тесту схожа до сторінки з параметрами для курсу, всі 

параметри для зручності розбиті на групи та мають за замовченням вже 

встановлені властивості, тому не є обов’язковим налагодження всіх параметрів 

для тесту. До групи «Загальне» відносяться два параметра: назва та опис. У 

назві вказується назва тесту, яка буде відображатися для учнів, наприклад 

«Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 

(Досліди Д. Франка і Г. Герца). Енергетичні стани атома». Під час навчання 

атомної і ядерної фізики в ХООС назви тестів повинні відповідати назві теми, 

що вивчається відповідно до змісту навчального матеріалу шкільного курсу 

атомної і ядерної фізики (табл. 2.1). Цей параметр є обов’язковим. 

В освітньому процесі з атомної і ядерної фізики є можливість використання 

всіх параметрів «Вибір часу»: коли тест буде доступний для виконання; 

обмежити час виконання тесту; встановити дію, яка буде виконуватись при 

завершені тесту, за замовчуванням встановлено, що розпочата спроба виконання 
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буде автоматично завершена, крім цього є варіанти, в яких буде надано 

пільговий час та варіант, коли відповіді не відправлені, і час завершився вони 

враховуватись не будуть. Коли час спливає встановлено «Надається пільговий 

час…», тоді існує ще один параметр, в якому і встановлюється цей додатковий 

час (рис. 2.49). 

 
Рис. 2.49. Група параметрів «Вибір часу» 

 

Досить важливим для організації діагностування знань учнів з атомної і 

ядерної фізики є група «Оцінка», яка має наступні параметри: категорія оцінки, 

прохідний бал, дозволено спроб, метод оцінювання. Категорія оцінки – 

параметр, що визначає категорію в «Журналі оцінок», в яку буде розміщено 

оцінку діяльності. «Прохідний бал» визначає мінімальну оцінку для 

проходження тесту. Параметр «Дозволено спроб» визначає кількість 

дозволених спроб на виконання тест. Даний параметр може прийняти значення 

від 1 до 10, та необмежену кількість разів. І останній параметр «Метод 

оцінювання», працює в тому разі, коли властивість попереднього параметра 

налаштована на проходження тесту декілька разів, встановлює метод 

визначення фінальної оцінки. Це може бути краща оцінка – до журналу оцінок 

відправляється кращий результат проходження тесту, середня оцінка – 

обраховується середнє арифметичне з усіх оцінок за тест, перша спроба – всі 

інші спроби ігноруються, остання спроба – всі спроби крім останньої 

ігноруються. Вибір параметру «Оцінка» залежить від дидактичної мети, що 

висувається до тестування. 

В групі «Макет» параметр «Нова сторінка» дозволяє визначити кількість 

питань [141], що буде відображатись при проходженні тесту на одній сторінці. 

Для відображення всіх питань на одній сторінці потрібно вибрати «Ніколи, усі 

запитання на одній сторінці», кожне запитання на новій сторінці – «Кожне 
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запитання», та декілька питань на одній сторінці – «Кожні n питань(ня)» (де n 

– кількість запитань). 

Встановити випадковий порядок відповідей та варіанти отримання 

результату відповіді на запитання, наприклад, негайно після відповіді або після 

відправлення всього тесту дає змогу група «Поведінка питань». 

Встановити пароль на доступ до тесту забезпечується в групі «Додаткові 

обмеження на спроби». 

Після проходження тесту з атомної і ядерної фізики ми пропонуємо для 

учня коментар, який буде відрізнятись від отриманої оцінки, для цього потрібно 

вказати межі оцінок (у відсотках або числом) та два варіанти коментарю в групі 

«Розширений відгук». 

Налаштування тесту завершується натисканням кнопки в кінці сторінки 

«Зберегти й показати». На рис. 2.50 зображено сторінку, яка з’явиться при 

натисканні на кнопку «Редагувати тест», після чого доцільно приступати до 

наповнення тесту запитаннями [141]. 

 
Рис. 2.50. Сторінка редактора тесту 

 

Перед початком додавання питань з атомної і ядерної фізики [141], ми 

пропонуємо встановити ще декілька параметрів для тесту, таких як 

«Максимальна оцінка» за тест, у відповідне поле потрібно ввести бажаний 

максимальний бал за тест та встановити випадковий порядок питань при 

проходженні тесту, для цього потрібно встановити прапорець біля 

«Випадковий порядок питань». Щоб додати нове запитання до тесту потрібно 

виконати такі дії: натиснути «Додати» і вибрати «Нове запитання». 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 309 ~ 

 

У новому вікні (рис. 2.51) система Moodle пропонує перелік типів питань. 

Нами розроблена система 

тестового контролю з атомної і 

ядерної фізики у хмаро 

орієнтованому освітньому 

середовищі [141], яка містить всі 

передбачені у ХООС типи 

питань, що згруповані за 

відповідними темами розділу 

«Атомна і ядерна фізика». 

Розглянемо найбільш 

поширені типи тестових завдань, 

які ми пропонуємо 

використовувати в освітньому 

процесі з атомної і ядерної фізики 

старшої школи в умовах ХООС. 

Загальновживаним типом тестів є 

множинний вибір, цей тип дозволяє вибрати одну або декілька відповідей із 

запропонованого списку. Тому, наприклад, вибираємо із списку типів 

«Множинний вибір» та натискаємо «Додати». На завантаженій сторінці буде 

відображена форма налаштування параметрів запитання, яка є за аналогією 

схожою до форми з налагодження тесту. Форму тесту «Множинний вибір» 

доцільно застосовувати при вхідному, поточному та підсумковому тестуванні. 

Тому дану форму тестування ми пропонуємо застосувати в освітньому процесі 

атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому освітньому середовищі [141]. 

У групі «Загальне» вибирається категорія, в якій буде зберігатись запитання, 

категорія поточного курсу встановлена за замовчуванням. Разом з тим є 

можливість створити нову категорію або вибрати іншу. Далі вказується назва 

запитання, текст запитання, бал за запитання (за замовчуванням 1) та 

встановлюється кількість вірних відповідей на запитання. До несуттєвих 

параметрів відносяться нумерація відповідей та загальний коментар до тесту 

(рис. 2.52). 

 
Рис. 2.51. Типи запитань в системі Moodle 
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Рис. 2.52. Група Загальне редактора запитань 

 

У наступній групі «Відповіді» вводяться варіанти відповідей на запитання. 

Форма для відповіді має вигляд як показано на рис. 2.53, у відповідне поле лише 

потрібно ввести варіант відповіді та вибрати оцінку. Оцінка визначається у 

відсотках від 0% до 100%, від максимального балу за запитання. Це дозволяє 

створити такі запитання, в котрих правильні відповіді будуть розділено на 

повністю правильні та частково. 

 
Рис. 2.53. Форма для відповіді на запитання в системі Moodle 

 

Якщо ж питання передбачає декілька правильних відповідей, для кожної 

необхідно встановити відсоток від максимального балу. Система автоматично 
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контролює, щоб сума відсотків не була меншою 100, слід відзначити, що вона не 

може бути більшою 100, якщо допустимі різні комбінації відповідей (рис. 2.54). 

 
Рис. 2.54. Форма для відповідей на запитання в системі Moodle 

 

У групі «Комбінований коментар» передбачені коментарі, які будуть 

з’являтись в разі, коли відповідь правильна, частково правильна або 

неправильна. Ці заготовлені коментарі можна змінити. Коментар забезпечує 

спрямування учня до додатковогого перегляду матеріалу атомної і ядерної 

фізики із даного питання в разі надання частково правильної та неправильної 

відповіді на запитання. 

Група «Декілька спроб» дозволяє встановити підказки для запитань в разі 

вибору неправильної відповіді. За кожну неправильну спробу встановлюється 

«штраф» у відсотковому еквіваленті від максимального балу за запитання. 

Даний параметр забезпечує цільове направлення учня в пошуку правильної 

відповіді та осмислення процесів атомної і ядерної фізики. Форму для 

створення підказки зображено на рис. 2.55. 

 
Рис. 2.55. Форма для підказок до запитань 

 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 312 ~ 

 

Після створення запитання потрібно натиснути кнопку «Зберегти зміни», 

при цьому запитання додається до тесту та повернеться до сторінки 

редагування тесту. Завершується додавання запитань до тесту натисканням на 

кнопку «Зберегти» на сторінці редагування тесту. 

Вдалою, на нашу думку, формою тесту для перевірки знання фізичних 

термінів є тип тестів «Правильно/Неправильно», в якому вибирається одна з 

відповідей, яка вказує на вірність твердження чи його хибність (рис. 2.56). Дану 

форму тестування ми пропонуємо використовувати для поточного та 

підсумкового тестування, так як вона дає змогу швидко перевірити знання 

явищ, законів, процесів з атомної і ядерної фізики. 

За аналогією з попереднім типом тестів вказується категорія, назва 

запитання, текст запитання, бал за замовчуванням. У полі «Правильна 

відповідь» встановлюється вірним чи хибним текст запитання (рис. 2.56). 

Форма тестування «Правильно/Неправильно» є одним з визначників знань 

учнів явищ, процесів атомної і ядерної фізики на рівнях запам’ятовування та 

уміннях робити судження (рис. 2.57). 

 
Рис. 2.56. Форма питання типу «Правильно/Неправильно» 
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Рис. 2.57. Завдання типу «Правильно/Неправильно» 

 

Наступний тип тестів, який ми пронуємо розглянути називається 

«Визначити пропущені слова», вигляд такого типу запитань зображено на 

рис. 2.58. Запитання з пропущеними словами вимагають вибору правильної 

відповіді в тесті з випадного списку. На нашу думку, дану форму тестування 

доцільно застосовувати в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики в ХООС 

для поточного та підсумкового тестування [141]. А також, запитання такої 

форми оцінювати більшою кількістю балів. В поле «Текст» питання там, де 

повинно бути випущене слово або фрази, вставляється число, яке відповідає 

вірному варіанту відповіді у подвійних квадратних дужках, наприклад [[1]]. 

Форма тестування «Визначити пропущені слова» сприяє розвитку пам’яті, 

логічного мислення учнів, їх творчих здібностей та вміння аналізувати фізичні 

явища і процеси атомної і ядерної фізики та забезпечує виявлення рівня 

розуміння. Якщо в тексті два пропущених слова, то у відповідних місцях 

вставляються числа, що відповідають вірним варіантам відповідей, наприклад: 

 
У [[1]] розпаді один з нейтронів всередині ядра перетворюється на 

протон, електрон і антинейтрино. Електрон і антинейтрино вилітають з 

ядра, а нуклони, які залишились, [[4]]. 

У такому випадку варіанти відповідей можуть бути згруповані, щоб 

обмежити відповіді, доступні в кожному випадному меню (рис. 2.59). Тест 

направлений на встановлення правильної послідовності, тобто учень при 

виконанні даного завдання визначає певну послідовність операцій, складових 

процесу явищ атомної і ядерної фізики. 

 

Рис. 2.58. Вигляд завдання «Визначити пропущені слова» 
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Рис. 2.59. Форма для завдання «Визначити пропущені слова» 

Наступною формою питань, яку ми пропонуємо застосовувати в 

освітньому процесі атомної і ядерної фізики в ХООС є питання типу 

«Відповідність». Питання такої форми надає перелік значень, які слід 

співставити зі списком відповідей. При створені питання та вірні для них 

відповіді вносяться у відповідні поля (рис. 2.60). За замовчуванням в системі 

створюється три пари для встановлення відповідності, за потреби можна додати 

бажану кількість пар натиснувши кнопку «Додати 3 питання», яка кожного разу 

додає три нові форми для введення завдання. У даних співвідношеннях може 

бути лише одна правильна комбінація відповідей, так як можливо для одного 

питання задати лише одну відповідь. Відповідь учнів зараховується навіть у 

разі частково правильної комбінації, і визначається за допомогою відсоткового 

 

Рис. 2.60. Форма для створення завдання типу «Відповідність» 
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співвідношення від максимального базу за завдання. Учень завдання даного 

типу бачить у вигляді сукупності рядків (рис. 2.61), в кожному з яких наведено 

поняття, поруч з яким випадний список у котрому відображені всі варіанти 

відповідей. Ми пропонуємо застосовувати питання даної форми для визначення 

знань учнями формул, математичних трактувань фізичних законів атомної і 

ядерної фізики, наприклад, у полі завдання вказується назва фізичного закону, 

а в полі відповіді математичний запис даного закону (рис. 2.60). Так як дана 

форма тестування передбачає в собі декілька завдань, то ми пропонуємо 

оцінювати її більшою кількістю тестових балів та застосовувати такі тести в 

поточному та підсумковому тестуванні під час узагальнення і систематизації 

знань учнів. Кількість тестових балів за дане завдання, на нашу думку, слід 

визначати в залежності від кількості питань [141], які будуть наявні в одному 

завданні. Даний вид тестового контролю забезпечує уміння учнями 

встановлювати зв’язкок між елементами процесів характерних для атомної і 

ядерної фізики, що сприяє перевірці знань. 

 
Рис. 2.61 Вигляд завдання на встановлення відповідності 

 

Питання типу «Перетягування тексту», що дозволяють здійснити 

перевірку пропущених слів у тексті або встановлення порядку, ми пропонуємо 

застосовувати в освітньому процесі з атомної і ядерної фізики. Аналогічно як і 

в завданнях типу «Визначення пропущеного слова» використовуються 

спеціальні коди для створення такого завдання. Використовувати таку форму 

тестів в освітньому процесі атомної і ядерної фізики ми пропонуємо для 

поточного та підсумкового тестування [141]. У ході даного тестування 

визначається уміння учнями логічно будувати послідовність подій, операцій, 

явищ, процесів атомної і ядерної фізики. Виставлення тестового балу для таких 

завдань залежить від кількості пропущених слів в завданні. 

У полі текст питання в тих місцях, де будуть пропущені слова в подвійних 

квадратних дужках позначається порядковий номер (наприклад, [[3]] 

(рис. 2.62)), а в групі «Доступні варіанти» у відповідних місцях вказуються 

вірні варіанти відповіді. Вільні поля варіантів заповнюються хибними 
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відповідями. За потреби варіанти відповідей можна об’єднувати в групи для 

зменшення кількості варіантів відповіді, якщо їх забагато. 

 
Рис. 2.62. Форма для створення завдання типу Перетягування тексту 

 

Наприклад, завдання має два пропущених слова, які позначаємо 

відповідними кодами: 

Заповніть пропуски в тексті. 

Лептони – це частинки, які проявляють себе в [[1]] та [[3]] взаємодіях. 

У поля відповідей під номерами 1 та 3 будуть введені «електрослабкій» та 

«гравітаційній», а в поле відповіді під номером 2 хибна відповідь – «сильній» 

(рис. 2.63). Завдання матиме вигляд, як показано на рис. 2.64. 

 
Рис. 2.63. Форма для відповідей на завдання типу «Перетягування тексту» 

 

 
Рис. 2.64. Вигляд запитання типу «Перетягування тексту» при виконанні 

 

У ході виконання тесту учень має змогу перемикатись між питання, якщо 

для цього в лівій частині сторінки є відповідний блок під назвою «Перехід по 

тесту» (рис. 2.65). Також у цьому блоці є кнопка «Завершення виконання 

тесту», після натискання якої результати будуть відправлені, і виконання тесту 

буде завершеним. Аналогічна кнопка знаходиться і в кінці сторінки з тестом. 
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Після того, як всі запитання пройдені, 

відкривається сторінка, на якій можна переглянути: 

на які запитання не дано відповіді, і надається 

можливість повернутися до них, або ж до будь-яких 

інших запитань в разі потреби (рис. 2.66). 

Після натиснення на кнопку «Відправити все та 

завершити» відкривається сторінка з результатами 

тесту (рис. 2.67), де надається можливість перегляду кількості набраних балів 

та оцінки за тест. 

 
Рис. 2.66. Результати спроби 

 

Учень може переглянути: на які запитання він дав вірні та невірні 

відповіді, ознайомитись з вірними відповідями на запитання та із загальним 

коментарем до тесту або до кожного питання, якщо вони передбачені вчителем. 

 
Рис. 2.67. Сторінка результатів тесту для учня 

 

 
Рис. 2.65. Блок 

«Перехід по тесту» 
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Отже, тестова превірка знань в хмаро орієнтованому освітньому 

середовищі, має ряд переваг перед традиційним тестовим контролем, а саме 

раціональне використання зв’язків між учителем та учнями, визначає ступінь 

засвоєння навчального матеріалу та об’єктивно оцінює результати роботи учнів, 

вказує на прогалини у вивченій темі з атомної і ядерної фізики, що дає змогу 

внести відповідні корективи під час освітнього процесу, сприяє узагальненню та 

закріпленню навчального матеріалу з атомної і ядерної фізики. 

 

2.9. Інформаційний сайт W3Schools як хмаро орієнтоване освітнє 

середовище (к.пед.н., доц. Рєзіна О. В.) 

Особливістю викладання дисциплін інформатичного циклу є необхідність 

постійного оновлення змісту навчальних курсів. Потреба в таких оновленнях 

виникає при появі нових інформаційних технологій, комп’ютерних середовищ 

навчання, підручників тощо. Частіше, ніж будь-який інший, оновлення вимагає 

курс веб-дизайну, чому сприяють численні фактори: оновлення веб-

інтерфейсів, поява нових версій мови HTML та технології CSS, середовищ 

розробки веб-документів. Ці фактори вимагають постійної адаптації змісту 

курсу до нових технологічних досягнень.  

Навчання веб-дизайну вимагає розв’язання кількох методичних проблем:  

 навчити студентів створенню веб-сторінок, коректне відображення 

яких не залежить від апаратного та програмного забезпечення 

пристроїв, на яких вони відображаються; 

 визначити оптимальне поєднання вивчення мови HTML та технології 

CSS, тобто з’ясувати, на якому етапі навчання доцільно почати 

вивчення CSS для візуального оформлення веб-сторінки; 

 вибрати середовище створення веб-сторінок; 

 дібрати набір завдань, що дадуть змогу реалізувати практичне та 

дослідницьке навчання. 

Розглянемо ці проблеми детальніше. 

Раніше веб-дизайнери орієнтувалися на те, що стандартний розмір 

моніторів користувачів інтернету є 1200 на 800 пікселів [157]. Такий підхід 

значно спрощував створення веб-сторінок. Поява смартфонів та планшетів 

змінила ситуацію. Сьогодні однією з основних цілей розробки веб-сторінок є 

створення їх таким чином, щоб вміст сторінки коректно відображався на 

екранах пристроїв різних розмірів та в різних браузерах. Ця задача впливає на 
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добір змісту та послідовність навчання курсу веб-дизайну, оскільки її 

вирішення можливе завдяки застосуванню технології CSS.  

Зазначимо, що створення будь-якого сайту передбачає використання двох 

(або більше) інструментів: мови HTML та засобів CSS. HTML (the Hypertext 

Markup Language) і CSS (Cascading Style Sheets) – це дві основні технології 

створення веб-сторінок. HTML визначає структуру сторінки, CSS – візуальний 

та звуковий формат. Разом із графікою та скриптами HTML і CSS є основою 

для створення веб-сторінок та веб-додатків [167]. Використання CSS надає 

можливість зробити процес створення і обслуговування веб-сторінок простим 

та надійним. Тому навчання цієї технології є необхідним у курсі веб-дизайну, 

але виникає питання, коли краще це зробити – на початку курсу, чи пізніше.   

У поточній версії HTML (HTML5) розмітка веб-сторінки та її стильове 

оформлення повністю відокремлені, будь-яке форматування може бути 

здійснено тільки засобами CSS. Таким чином, вивчення цієї технології 

необхідно організувати на початку курсу. Такий підхід одразу вчить студентів 

стандартизованому підходу до форматування веб-сторінок, але й створює 

додаткові труднощі. Адже студентам треба вивчати не тільки теги HTML 

(абревіатури, що широко не використовуються в реальному житті), але й 

синтаксис CSS, що уповільнює процес навчання. Для зменшення цієї проблеми, 

на перших етапах навчання можна пропонувати студентам готові стильові 

рішення, наприклад, коди CSS-класів.  

Найбільш дискусійним є питання вибору середовища створення веб-

сторінок. Можливі такі варіанти: 1) редактори введення коду; 2) візуальні 

редактори, або конструктори сайтів. У візуальних редакторах генерується 

HTML-код без необхідності запам’ятовування синтаксису та ієрархії команд. 

На перший погляд їх використання виглядає привабливіше, ніж використання 

редакторів введення коду. Але робота з редакторами коду надає можливість 

сформувати більш глибокі знання в галузі веб-дизайну, краще розуміння 

проблем цієї сфери діяльності, полегшити перехід до інтерактивної веб-

розробки. 

У процесі проектування курсу веб-дизайну важливою і складною 

методичною проблемою є добір навчальних завдань, що дадуть змогу 

реалізувати принципи практичного та дослідницького навчання. Зазвичай 

викладання інформатичних дисциплін базується на «навчанні через задачі» та 

виконанні проектів. Типи поєднань практичних завдань і проектів веб-

розробки можуть бути такими: 
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 набір непов’язаних між собою завдань, який використовується з метою 

охопити якомога більше понять та технологій; 

 набір пов’язаних між собою завдань або проект, результатом виконання 

якого є повноцінний веб-додаток; 

 поєднання набору непов’язаних між собою завдань (для забезпечення 

широкого охоплення технологій) та проекту зі створення завершеного 

веб-додатку [174].  

Розв’язанню багатьох методичних проблем курсу веб-дизайну, у тому 

числі зазначених, сприяє використання навчальних ресурсів платформи 

W3Schools (https://www.w3schools.com/ ). W3Schools – це інформаційний сайт, 

з розміщеними на ньому інтерактивними навчальними посібниками для 

вивчення мов HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL та JQuery, що охоплюють 

більшість аспектів веб-програмування [156]. Разом із теоретичними 

відомостями на W3Schools представлені тисячі прикладів програмного коду. 

Використовуючи наданий сайтом редактор, студенти мають змогу редагувати 

запропоновані приклади та експериментувати з програмним кодом. Для цього 

треба перейти за посиланням «Try it Yourself» («Спробуй сам») і одразу 

застосувати на практиці отримані теоретичні відомості. Сторінки, що 

відкриваються за вказаним посиланням, мають два вікна: у лівому міститься 

попередньо завантажений фрагмент коду, який можна редагувати; у правому – 

веб-сторінка (в тому вигляді, в якому вона відображалася би у браузері), яка 

динамічно змінюється при редагуванні програмного коду. Такий підхід надає 

студентам можливість досліджувати використання різноманітних мовних 

конструкцій у симульованій реальності, отримувати уявлення про те, як ці 

конструкції працюють у різних умовах. Аналогічне навчання неможливо 

організувати з використанням підручника або звичайного редактора коду. 

Тобто W3Schools можна розглядати як хмаро орієнтоване освітнє середовище, 

адже воно має відповідні характеристики: 1) є відкритим; 2) забезпечує 

навчальну мобільність, зручність та впорядкованість; 3) забезпечує самостійну 

та кооперативну роботу суб’єктів навчання з педагогами; 4) спрямоване на 

навчально-експериментальну діяльність, ефективне досягнення дидактичних 

цілей [138].  

Розглянемо деякі особливості використання ресурсів W3Schools у курсі 

веб-дизайну, а саме, в процесі опрацювання текстових даних. Вважаємо, що цей 

матеріал доцільно розглядати на першому етапі навчання, і на перших кроках 

вивчення розмітки тесту скористатися такими елементами HTML: 

https://www.w3schools.com/
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Із секції Розділи: 

h1 – h6 (heading) – заголовки; визначають заголовки розділів, з якими вони 

пов'язані. 

Із секції Групування контенту: 

p (paragraph) – абзац; визначає абзац тексту; 

ol (ordered list) – нумерований список; визначає список (або послідовність) 

елементів, в якому ці елементи свідомо впорядковані так, що зміна порядку 

приводить до зміни змісту списку. 

ul (unordered list) – невпорядкований (маркований) список; визначає 

невпорядкований список елементів, тобто список, в якому зміна порядку 

елементів не змінює зміст списку. 

li (list item) – елемент списку; визначає елемент (пункт) списку. 

dl (description list) – список означень; визначає список означень, в якому за 

кожним терміном слідує його опис. 

dt (term or name) – термін або назва; визначає термін або назву. 

dd (description or value) – опис або значення; визначає опис або значення 

терміну. 

div (division) – розділ у HTML-документі; визначає контейнер для деякого 

контенту. 

Вивчення елементів h1 – h6 (https://www.w3schools.com/html/ 

html_headings.asp) починається з інтерактивної вправи (рис. 2.68), яка без 

додаткових пояснень дає можливість зрозуміти особливості використання цих 

елементів.  

 

Рис. 2.68. Використання елементів h1 – h6 

https://www.w3schools.com/html/%20html_headings.asp
https://www.w3schools.com/html/%20html_headings.asp
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Студенти мають можливість вносити зміни у програмний код у лівій 

частині екрана, а після натиснення кнопки Run аналізувати перетворення, що 

відбуваються з веб-сторінкою, в правій частині екрану. 

До розглянутих елементів можна застосувати форматування, наприклад, 

змінити розмір шрифту. Виконання цієї дії відбувається з використанням 

властивості font-size технології CSS і розглядається у наступній вправі, що 

доступна за посиланням https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename= 

tryhtml_headings_size (рис. 2.69): 

 

Рис. 2.69. Використання форматування до елементу h1 

На цьому етапі пояснення матеріалу достатньо звернути увагу студентів 

на те, що в наведеному прикладі стиль елемента h1 визначається в самому 

елементі за допомогою атрибута style. Значенням атрибута є властивість font-

size із виміром 60px. Далі, як і пропонується у вправі, студентам доцільно 

задавати інші значення властивості font-size та спостерігати за змінами веб-

сторінки в правій частині екрана. 

Закінчується вивчення елементів h1 – h6 вправами для самоконтролю, які 

передбачають, що в заданому тексті будуть виділені заголовки різних рівнів 

відповідними тегами. Наприклад, в одній із вправ (доступна за посиланням 

https://www.w3schools.com/html/exercise.asp?filename=exercise_html 

_headings4) необхідно додати до тексту розмітку, якщо:   

«Universal Studios Presents» є найважливішим заголовком. 

«Jurassic Park» є наступним за важливістю заголовком. 

«About» є заголовком третього рівня. 

Останнє речення є параграфом.  

Відповіді вводяться у спеціально передбачені місця на екрані. Після 

виконання вправи необхідно натиснуту кнопку Submit Aswer та отримати 

оцінку категорії Правильно/Неправильно. Також є можливість побачити 

правильну відповідь, скориставшись кнопкою Show Aswer (рис. 2.70). 

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=%20tryhtml_headings_size
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=%20tryhtml_headings_size
https://www.w3schools.com/html/exercise.asp?filename=exercise_html%20_headings4
https://www.w3schools.com/html/exercise.asp?filename=exercise_html%20_headings4
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Рис. 2.70. Вправа для самоконтролю «Розмітка тексту відповідними тегами» 

Аналогічно відбувається вивчення інших елементів, зазначених вище. 

Питання форматування тексту – вибір шрифту, його кольору, написання, 

розміру завжди викликає інтерес студентів, підвищує мотивацію навчання. 

Важливо донести до них ідею відокремлення розмітки веб-документа від його 

візуального оформлення, зафіксувати той факт, що сьогоднішній підхід до 

стильового оформлення веб-сторінок вимагає використання технології CSS.  

У розділі «Синтаксис CSS» («CSS Syntax») платформи W3Schools 

(https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp) наводиться означення набору 

правил CSS та розглядаються його складові (рис. 2.71): 

 

Рис. 2.71. Структура правила CSS 

Зазначається, що  

 селектор (selector) указує на елемент HTML, який користувач хоче 

стилізувати; 

 блок описів (declaration block) містить один або більше описів стилів, 

розділених крапкою з комою; 

 кожний опис містить назву властивості CSS та її значення, розділені 

двокрапкою; 

https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
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 CSS-опис завжди закінчується крапкою з комою, а блоки описів 

починаються і закінчуються фігурними дужками. 

Далі розглядається простий приклад (рис. 2.72), який дає можливість 

зрозуміти особливості використання стильового оформлення тексту з 

використанням властивостей color (колір тексту) та text-align (горизонтальне 

вирівнювання тексту)  

 
Рис. 2.72. Стильове форматування тексту 

Для експерименту студенти мають можливість змінювати значення 

властивості color (перелік назв кольорів, що підтримуються всіма браузерами 

можна знайти за посиланням 

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp) і значення властивості text-

align на left, right, та justify.  

Після того, як у студентів буде сформоване поняття правила CSS та 

відпрацьовані початкові вміння його використання, можна перейти до 

подальшого вивчення особливостей стильового оформлення тексту.  

Форматування шрифту відбувається за допомогою властивостей сімейства 

Font. На сторінці платформи W3Schools (https://www.w3schools.com/css/ 

css_font.asp) план навчання теми CSS Fonts є таким: 

1. Відмінності між шрифтами з засічками та без засічок. 

2. Сімейства шрифтів: з засічками, без засічок, моноширинних. 

3. Назва шрифту. Властивість font-family. 

4. Нахил тексту. Властивість font-style. 

5. Розмір шрифту. Властивість font-size: 

5.1. абсолютні одиниці вимірювання; 

5.2. відносні одиниці вимірювання; 

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
https://www.w3schools.com/css/%20css_font.asp
https://www.w3schools.com/css/%20css_font.asp
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5.3. піксель (px) як одиниця вимірювання;  

5.4. em як одиниця вимірювання; 

6. Насиченість тексту. Властивість font-weight. 

7. Чутливий розмір шрифту: 

7.1. vw як одиниця вимірювання. 

8. Регістр літер. Властивість font-variant. 

9. Вправи для самоконтролю. 

До кожного пункту плану наводяться короткі теоретичні відомості 

(призначення властивості, множина її допустимих значень, одиниці 

вимірювання), інтерактивні вправи, аналогічні тим, що розглянуті вище, та 

вправи для самоконтролю.  

Розберемо детальніше пункт 7 плану навчання. Розмір тексту можна 

встановити за допомогою одиниці вимірювання vw, що означає «viewport 

width», тобто «ширина області перегляду». Тоді розмір тексту стає «чутливим» 

і «підлаштовується» під розміри вікна браузера. 1vw = 1% ширини області 

перегляду. Якщо ширина області перегляду становить 50 см, то 1vw = 0,5 см. 

Приклад (доступний за посиланням https://www.w3schools.com/css/tryit.asp? 

filename=trycss_font_responsive), що ілюструє використання цієї одиниці 

вимірювання, наведено на рисунку 2.73. 

 

Рис. 2.73 Використання одиниці вимірювання vw до розміру шрифту 

Для експерименту студенти мають можливість змінювати числові 

значення властивості font-size та зменшувати / збільшувати ширину правого 

вікна.  

У вправах для самоконтролю до розділу CSS Fonts пропонується встановити 

певні параметри тексту для заданих елементів веб-сторінки: назва шрифту, його 

насиченість, нахил, розмір. Наприклад (вправа доступна за посиланням 

https://www.w3schools.com/css/exercise.asp?filename=exercise_font5), за 

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?%20filename=trycss_font_responsive
https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?%20filename=trycss_font_responsive
https://www.w3schools.com/css/exercise.asp?filename=exercise_font5
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допомогою властивості font встановити для елемента <p> параметри тексту: 

«italic», «20px», «Verdana» (рис. 2.74).  

 
Рис. 2.74. Вправа для самоконтролю «Використання властивості font» 

Завершити вивчення теми «Опрацювання текстових даних у процесі 

створення веб-сторінок» доцільно розглядом матеріалу, представленим у 

розділі CSS Text (https://www.w3schools.com/css/css_text.asp). План навчання 

цієї теми є таким: 

1. Колір тексту. Властивість color: 

1.1. способи специфікації кольорів. 

2. Горизонтальне вирівнювання тексту. Властивість text-align. 

3. Оформлення тексту. Властивість text-decoration. 

4. Зміна регістру літер. Властивість text-transform. 

5. Відступ першого рядка. Властивість text-indent. 

6. Відстань між символами. Властивість letter-spacing. 

7. Відстань між рядками. Властивість line-height.  

8. Зміна напрямку тексту. Властивість direction. 

9. Відстань між словами. Властивість word-spacing. 

10. Додавання тіні до тексту. Властивість text-shadow.  

Методика навчання теми CSS Text є аналогічною методиці навчання теми 

CSS Fonts, передбачає розгляд теоретичних відомостей, виконання 

інтерактивних вправ та вправ для самоконтролю. 

Отже, у процесі навчання студентів веб-дизайну виникає ряд методичних 

проблем, щодо визначення змісту навчання та послідовності подання 

https://www.w3schools.com/css/css_text.asp
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навчального матеріалу, вибору середовища створення веб-документів, добору 

навчальних завдань тощо. Вирішенню цих проблем сприяє використання 

ресурсів інформаційного сайту W3Schools, який відповідає критеріям хмаро 

орієнтованого освітнього середовища. Досвід застосування ресурсів W3Schools 

у процесі навчання дисципліни «Основи інтернету та веб-дизайну» на фізико-

математичному факультеті та факультеті іноземних мов  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка показав: 1) підсилення мотивації студентів до 

навчання та дослідницької діяльності; 2) збільшення обсягу засвоєного ними 

навчального матеріалу та готовність до самостійного опанування певних 

теоретичних та практичних питань; 3) підвищення якості виконаних 

студентами проектів.  

Подальші дослідження можуть бути направлені на пошук та створення 

інших хмаро орієнтованих середовищ навчання створенню веб-документів, 

програмуванню тощо, які доповнять ті, що вже використовуються. 

 

2.10. Інтегрований підхід до реалізації функції моделювання в 

навчанні теоретичної фізики майбутніх учителів природничих наук: 

прикладний аспект застосування стандартного математичного пакета 

Mathcad (д.пед.н., доц. Подопригора Н. В.) 

У теорії та методиці навчання природничих наук проблема взаємодії освіти 

і науки потребує ретельного вивчення. Соціальна значущість природничої освіти 

обумовлена, перш за все, тенденціями інтеграції природничої науки. До 

природничих відносять цілу низку наук, з-поміж основних – фізика, хімія, 

біологія, астрономія, науки про Землю – географія, геофізика і геологія, 

медицина та інші, утворюючи розгалужений комплекс сучасного 

природознавства. Зростання наукового знання неминуче зумовлює процеси 

диференціації наук, кожна з яких формує власний понятійний апарат, специфічні 

методи дослідження, які не використовуються фахівцями інших наукових 

дисциплін. Водночас відбуваються й зворотні процеси, зумовлені інтеграцією 

суміжних наук: фізичної хімії, біофізики, біохімії і багатьох інших. Тобто, з 

одного боку кількість природничо-наукових дисциплін зростає, з іншого – 

спостерігається їх зближення та взаємопроникнення. У той же час слід 

враховувати, що соціальний досвід освіти за своєю сутністю є інтегративним, 

тому в будь-якій освітній системі повинні створюватись умови для інтегративної 

пізнавальної діяльності студентів, які сприятимуть формуванню в них цілісного 
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світорозуміння і світогляду. Розв’язання подібних задач нині покладають на 

міждисциплінарні зв’язки. На рівні фахової підготовки майбутніх учителів 

природничих наук міждисциплінарні зв’язки дозволяють встановити не лише 

своєрідні «містки» між базовими навчальними дисциплінами – фізикою, хімією 

та біологією, але й за рахунок інтегративних чинників взаємозв’язку 

природничих наук побудувати цілісну систему навчання, що є важливою 

умовою й результатом інтегративного підходу, який дозволяє встановити як 

основні елементи змісту, так і взаємозв’язки між ними.  

Інтеграція як втілення інтегративного підходу до навчання – це один із 

засобів, який спроможний уніфікувати, об’єднати й сконцентрувати знання на 

основі взаємопроникнення його елементів, зміцнення й ускладнення зав’язків 

між ними. Цей процес є набагато ширшим ніж поняття міждисциплінарні 

зв’язки, та передбачає віддзеркалення в змісті природничих дисциплін тих 

діалектичних взаємозв’язків, які об’єктивно діють у природі і пізнаються 

природничими науками. Інтеграція зміцнює не лише зв’язок, але й 

взаємопроникнення змісту окремих природничих дисциплін, зокрема шляхом 

систематизації навчального матеріалу в рамках фундаментальних теорій. Адже 

структура навчальної дисципліни повинна віддзеркалювати сучасні погляди 

наукової теорії. Дидактикою доведено, що інтеграцію забезпечують 

різноманітні інтегративні чинники: складні об’єкти пізнання, методи 

дослідження, наукові ідеї і теорії, цілі науки і наукові картини світу. Поряд з 

цим окремі теорії не можна розглядати окремо одна від одної, бо інтегрований 

зміст навчання уможливлює створення цілісний образ реальності. Тому в 

навчальному матеріалі виділяють окремі змістові лінії, за якими узагальнені 

знання, наприклад, природничих наук, формують конкретну наукову картину 

світу – природничо-наукову картину світу. У тому числі формується 

узагальнене розуміння про процес наукового пізнання як у межах окремої 

дисципліни, так і в межах циклу дисциплін. Отже інтеграція має ґрунтуватись 

на системоутворювальних орієнтирах цілеспрямованої навчально-

пізнавальної, науково-практичної, науково-дослідної діяльності студентів. 

Головною метою вивчення студентами природничих дисциплін є не лише 

оволодіння ними універсальною методологією природничого пізнання до 

аналізу природи, а й розуміння сукупності загальних ідей, принципів законів, 

загальних відомостей про будову, рух, взаємодію об’єктів природи, тобто 

оточуючого нас матеріального світу. Такою сукупністю є природнича картина 

світу, що може виступати одним із інтегративних чинників, здатним 
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спрямувати процес навчання природничих дисциплін на формування цілісних 

уявлень про природничі науки. Основою природничо-наукової картини світу є 

уявлення про якісно рівні структурі рівні реальності, пов’язані між собою в 

ієрархічну систему. Вагомими рисами природничо-наукової картини світу є [27]: 

1) структурована і системна організація матерії, яка існує в доступних 

просторово-часових масштабах, численних ієрархічно пов’язаних системах, 

починаючи від елементарних частинок і закінчуючи метагалактикою; 

2) різноякісність, специфічність матеріальних об’єктів на різних рівнях 

розвитку, що виражається в принциповій відмінності характерів законів їх 

існування та відповідних наукових дисциплін; 3) наявність фундаментальних 

відмінностей, притаманним усім природничим об’єктам і явищам: 

збереженість і взаємна перетворюваність певних характеристик, симетрія, 

закономірність зв’язків (просторово-часових, причинно-наслідкових, 

генетичних тощо); єдність інваріантності, перетворення і збереження; 

4) існування двох типів зв’язків: динамічних (однозначних – класичних) і 

статистичних (неоднозначних – ймовірнісних); 5) розвиток, еволюція 

матеріальних систем. 

Слід визнати, що в умовах стандартизації освіти особливої ваги набувають 

однозначні формулювання основних понять про структуру й зміст начального 

матеріалу, способи структурування та пов’язаним з ними процесом формування 

наукового способу мислення. Перш за все, йдеться про віддзеркалення системи 

природничо-наукових методологічних знань у змістових лініях навчального 

матеріалу інтегрованих курсів, зокрема «Природничі науки». Змістові лінії є 

орієнтирами в цілісному баченні змісту навчальних дисциплін природничо-

наукового циклу. При цьому дидактичні основи розгортання логіки навчальної 

дисципліни є орієнтирами проектування змісту навчання відповідно до: 

1) історичної послідовності виникнення наукових знань – онто- і філогінез 

наукових знань, що реалізується на засадах культурологічного підходу до 

навчання студентів; 2) структури сучасного етапу наукової дисципліни, 

віддзеркаленої в змісті навчальної дисципліни, що забезпечує формування 

наукового стилю мислення студентів; 3) закономірностей формування 

пізнавальних можливостей студентів, з погляду концепції розвивального 

навчання, що сприяє розвитку теоретичного і критичного мислення, пізнавальної 

активності, самостійності та творчих здібностей студентів; 4) сучасних проблем 

наукової дисципліни, що сприяє формуванню системності знань студентів; 5) в 

контексті майбутньої професійної діяльності – на засадах контекстної теорії 
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навчання, що забезпечує зв’язок між змістовим і процесуальним складниками 

освітнього процесу. Ці варіанти проектування змісту інтегрованої навчальної 

дисципліни не є альтернативними, а є такими, які доцільно поєднувати. 

Інтеграційні процеси природничої освіти проявляються переважно на 

прикладному, методологічному та дидактичному рівнях і завжди мають 

комплексний, міждисциплінарний характер. Реалізація інтегративних підходів 

– істотний фактор підвищення ефективності освітнього процесу, який може 

забезпечити якісну підготовку вчителів природничих наук і передбачає 

максимальне використання на кожному з етапів професійної підготовки того, що 

досягнуто на попередніх етапах. Це, в свою чергу, потребує реалізації не лише 

міждисциплінарних зав’язків, а й послідовності вивчення природничих 

дисциплін, модулів, тем, співвідношення змісту фундаментальних складників 

природничих наук.  

Однією з найбільш поширених форм міждисциплінарної інтеграції є 

традиційні інтегровані навчальні заняття – лекції, семінари, практичні заняття. 

В них можуть бути використані динамічні елементи інтеграції, які на засадах 

спеціально розроблених методик або технологій навчання дозволяють 

отримати якісні педагогічні результати. У процесі розвитку інтегративних 

педагогічних принципів відбувається формування нового типу пізнання – 

пізнання інтегративного типу. 

Водночас слід ураховувати, що вагомим напрямом взаємозв’язку освіти і 

науки є не лише способи передачі наукових результатів досліджень, але й 

методів, за допомогою яких ці результати одержано. У фізиці на засадах 

моделювання, зокрема й математичного, отримано не лише емпіричні закони 

фізики, але й більшість теоретичних схем. До загальновідомих математичних 

моделей фізики належать такі моделі: скалярних, векторних і тензорних полів 

фізичних величин, математичні методи визначення їхніх диференціальних 

характеристик (градієнт, дивергенція, ротор, тензор і ін.); диференціальні форми 

рівнянь фізики (динаміки матеріальної точки, системи точок; гідродинаміки, 

динаміки суцільного середовища; квантової механіки і ін.); математичні основи 

гамільтонової механіки; математичні методи інтерпретації термодинамічних 

тотожностей мовою диференціальних форм; диференціальні форми рівнянь 

Максвелла класичної електродинаміки, які набули коваріантного узагальнення в 

спеціальній теорії відносності. Розглядають і менш традиційні підходи: 

доведення існування ентропії складних систем на засадах класичного 

формулювання другого начала термодинаміки, теорія калібрувальних полів з 
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позиції загальної теорії зв’язності полів та ін. Значна кількість прикладних задач 

математичної фізики дозволяє тим, хто вивчає фізику усвідомити значущість 

математичних методів фізики в пізнанні природи.  

З цього погляду для предмета нашого дослідження важливими є декілька 

питань: з’ясування змісту і структури категорії «моделювання» та проблем 

застосування цього поняття в освітньому процесі; визначення тих функції 

математичного моделювання, які віддзеркалюють дидактичні лінії формування 

й розвитку фахової компетентності майбутніх учителів природничих наук у 

навчанні теоретичної фізики; проілюструвати прикладні аспекти реалізації 

функцій математичного моделювання в крусі теоретичної фізики засобами 

стандартного математичного пакета Mathcad. 

У теорії та методиці навчання природничих наук, зокрема фізики, 

моделювання як загальнонауковий метод пізнання потрапляє під посилену 

увагу, що віддзеркалено в багатьох публікаціях науковців, навчальних 

посібниках для студентів природничих спеціальностей, викладачів, учителів 

шкіл і методистів та ін. У сучасній освіті і науці, метод моделювання є 

значущим, оскільки це невіддільний етап будь-якої цілеспрямованої діяльності, 

який виконує провідну роль у сучасних наукових дослідженнях. 

У філософії моделювання розглядають як метод наукового пізнання, 

спрямований на вивчення явищ реального світу (А. І. Уємов [123], 

В. О. Штофф [155] та ін.), тобто він є засобом пізнання. У педагогіці «широке 

розповсюдження моделювання пояснюється різноманіттям його 

гносеологічних функцій» [69, с. 5], тому його розглядають по-різному: 1) це 

об’єкт і методом дослідження закономірностей навчального процесу 

(С. І. Подмазін [83], В. Г. Гриценко [32], М. Ю. Корольов [48] та ін.); 2) це мета, 

метод і засів навчального пізнання. Зокрема В. Г. Разумовський [98] увів 

циклічну модель навчального пізнання (факти–модель–наслідки–експеримент), 

яка визначала структуру навчального матеріалу з фізики загальноосвітньої 

школи; Л. Р. Калапуша [44] виокремлює дидактичні функції моделювання для 

розроблення методики моделювання фізичних процесів і явищ під час 

викладання фізики в загальноосвітній школі; В. Ф. Паламарчук [81] розглядає 

моделювання як метод навчання в педагогічному проектуванні технології 

інтелектуальної діяльності учнів; Ю. М. Галатюк [25], Є. В. Коршак [50], 

А. І. Павленко [80] використовують моделювання як засіб навчального пізнання 

у практиці розв’язування фізичних задач; Х. Гулд, Я. Тобочник [33] 

розглядають моделювання як засіб навчання фізичних експериментів на 
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комп’ютері; М. В. Дудик, С. А. Хазіна [36] навчають моделювати фізичні 

явища різних типів засобами комп’ютерної техніки та ін. 

Підґрунтям процесу формування й розвитку фахової компетеності майбутніх 

учителів природничих наук у навчанні теоретичної фізики є наукове пізнання, 

реалізацію якого ми вбачаємо у використанні різноманітних рис математичного 

моделювання, віддзеркалених у його функціях. Використання й освоєння 

моделювання в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики 

забезпечують такі навчальні дисципліни: загальна фізика, математичні методи 

фізики; теоретична фізика; методика навчання фізики та ін. Аналіз змісту та 

процесуальних аспектів зазначених дисциплін дає змогу виокремити пізнавальну, 

евристичну, унаочнювальну, уніфікаційну та інтеграційну функції методу 

математичного моделювання в освітньому процесі. 

Пізнавальна функція передбачає навчальне пізнання в процесі формування 

пізнавального образу об’єкта вивчення. Реалізація пізнавальної функції 

математичного моделювання не вимагає наукового пізнання, її мета полягає в 

ознайомленні студентів з найбільш раціональним способом дослідження 

фізичної системи, процесу або явища у фізичній системі. 

Евристична функція є засобом ефективного засвоєння нового навчального 

матеріалу. У прикладних методиках навчання фізики математичне моделювання 

зорієнтовано передусім на вироблення в студентів умінь здійснювати 

математичне моделювання досліджуваних фізичних процесів і явищ. 

Унаочнювальна функція є найвищим ступенем прояву принципу наочності 

математичного моделювання, його розвитком і узагальненням, пов’язаним з 

вирішальними змінами в цілях і типах навчального процесу. 

Інтеграційна функція забезпечує систематизацію й узагальнення знань, 

зокрема, уніфікованість математичних моделей фізичних об’єктів, що 

вивчаються, є засобом узагальнення досліджуваних фізичних явищ і процесів. 

Діяльнісну функцію розглядають як засіб організації навчально-

пізнавальної, зокрема дослідницької діяльності з фізики на засадах 

математичного моделювання в процесі розв’язування практично зорієнтованих 

завдань. 

Розвивальна функція формує мислення студентів (абстрактно-логічне, 

дивергентне, теоретичне, критичне та ін.), їхні інтелектуальні та творчі 

здібності, активізацію навально-пізнавальної діяльності з фізики тощо. 

Реалізацію пізнавальної функції математичного моделювання в освітньому 

процесі найбільш ґрунтовно представлено базовими фаховими науковими 
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дисциплінами: загальною фізикою, математичними методами фізики, 

теоретичною фізикою, у яких віддзеркалено адаптовані основи відповідних 

наукових галузей знань – експериментальної, математичної та теоретичної 

фізики. 

Водночас математична модель може бути джерелом навчальної інформації, 

якщо вона містить невідомі елементи, порядок розташування зв’язків між 

елементами, незрозумілу структуру системи елементів. У цьому разі 

математичне моделювання виявляє евристичні функції.  

Евристична функція математичного моделювання в процесі формування й 

розвитку фахової компететності виявляється в навчанні фізики на рівні 

теоретичних узагальнень стрижневих елементів змісту відповідної фахової 

навчальної дисципліни. Навчальні математичні моделі фізичних об’єктів 

теоретичної фізики мають досить корисні дидактичні властивості (науковість, 

системність, структурованість та ін.), що дозволяє виокремлювати суттєві 

елементи під час вивчення предмета дослідження (скалярні, векторні, тензорні 

поля фізичних величин); показувати студентам ті характеристики, які є закритими 

або недоступними для унаочнення (переважна більшість квантових і 

статистичних закономірностей), що сприяє формуванню мислення; математичні 

моделі, реалізовані в навчальному процесі засобами комп’ютерного 

моделювання, уможливлюють спостереження за процесами в зручному для 

навчання темпі з демонстрацією їх перебігу; обирати об’єктом дослідження такі 

явища, які можна продемонструвати засобами навчального фізичного 

експерименту в курсах загальної фізики або методики навчання фізики в процесі 

розв’язування проблеми комплексного представлення теоретичних і емпіричних 

методів у навчанні фізики. 

Під час дослідження фізичних процесів і явищ студенту потрібно дослідити 

частку об’єктивної реальності – об’єкт пізнання. Застосовуючи емпіричні методи 

пізнання (спостереження, експеримент), установлюють факти, які 

характеризують об’єкт пізнання. Елементарні факти узагальнюють і 

формулюють емпіричні закони (у математичній або словесній формі). 

Наступний етап полягає в розвитку теорії та побудові теоретичної моделі, яка 

пояснює поводження об’єкта і враховує найбільш суттєві фактори, які 

впливають на досліджуваний об’єкт. Ця теоретична модель повинна бути 

логічною й відповідати встановленим фактам. Можна вважати, що будь-яка 

наука є теоретичною моделлю певної частки дійсності. 

Залежно від мети дослідження моделювання може забезпечити: 1) пізнання 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 334 ~ 

 

сутності досліджуваного об’єкта, з’ясування причин його поводження, 

структури та механізмів складників об’єкта; 2) пояснення вже відомих 

результатів емпіричних досліджень, верифікація параметрів моделі за 

експериментальними даними; 3) прогнозування поводження системи в нових 

умовах під впливом різноманітних зовнішніх чинників і способів управління; 

4) оптимізація функціонування досліджуваних систем, пошук правильного 

управління об’єктом залежно від вибору критеріїв оптимальності. 

Моделі, які застосовують у процесі навчання фізики, різноманітні. 

Системний аналіз потребує класифікації і систематизації. Зокрема 

С. Е. Каменецький і М. А. Солодухін визначають класифікацію моделей за 

типами їхньої реалізації в навчальному процесі з фізики: предметні (фізично-

подібні, аналогії); рисунково-фотографічні (рисунки, фотографії, навчальні 

фільми); образні (чуттєві образи, ідеалізовані образи); символьні (описові, 

математичні, графічні) моделі [45]. На нашу думку, з огляду на широке 

впровадження інформаційних комп’ютерних технологій навчання фізики 

рисунково-фотографічний компонент доцільно замінити мультимедійним. 

Вивчення специфіки реалізації методу моделювання в пізнавальному 

процесі з фізики дало змогу створити різні класифікації моделей: 

1) детерміновані і стохастичні [5]; 2) дискретні, неперервні, дискретно-

неперервні [75]; 3) мисленнєві й реальні [6]. В інших дослідженнях [64; 153] 

моделі класифікують за їхніми функціями в процесі пізнання, з-поміж них 

можна виокремити такі: 1) за характером модельованих рис об’єкта 

дослідження; 2) за плином часу; 3) за способом представлення стану системи; 

4) за випадковістю модельованого процесу; 5) за способом реалізації. 

Вагомими для нашого дослідження є абстрактні математичні моделі, що 

утворюють клас знакових моделей, у яких застосовуються математичні дії та 

оператори. Досить часто вони є системою алгебраїчних або диференціальних 

рівнянь та співвідношень. 

Уміння здійснювати математичне моделювання досліджуваних фізичних 

процесів і явищ у студентів не виникає спонтанно, оскільки це цілеспрямований 

і тривалий процес формування. При цьому визначальним є таке проектування 

навчально-пізнавального процесу, за якого моделі фізичних процесів і явищ 

вивчаються унаочнювальним способом, уможливлюючи формування найбільш 

важливих навичок пізнавальної діяльності, віддзеркалюючи модельний 

характер знань про природу. Вивчення фізичних явищ і процесів дозволяє 

окреслити етапи побудови моделі, перевірити її адекватність умовам 
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постановки задачі, уточнити модель, знайти можливості застосування моделі в 

змінених умовах, установити критерії виродження, визначити ієрархію 

моделей та ін. 

Таблиця 2.12 

Класифікації моделей у пізнавальному процесі з фізики 
Класифікаційна 

ознака 
Типи моделі Характеристика, приклади 

За характером 

модельованих 

рис об’єкта 

дослідження 

Кібернетичні 

(функціональні) 

моделі 

Модельований об’єкт уявляється як «чорний ящик», 

внутрішня структура якого невідома. Поводження такого 

об’єкта може описуватися математичним рівнянням, 

графіком або таблицею, які пов’язують вихідні сигнали 

(реакції) пристрою з вхідними (стимулами). Структура і 

принципи дії такої моделі не мають нічого спільного з 

досліджуваним об’єктом, проте мають схоже 

функціонування. Наприклад, комп’ютерна програма, яка 

моделює гру в шахи та ін. 

Структурні 

моделі 

Моделі, структура яких відповідає структурі 

модельованого об’єкта. Наприклад, модель електронної 

схеми та ін. 

Інформаційні 

моделі (вербальні, 

табличні, 

графічні, 

математичні) 

Сукупність спеціально підібраних величин та їхніх 

значень, які характеризують досліджуваний об’єкт. 

Наприклад, інформаційна модель студента – це 

сукупність оцінок за практичні й лабораторні роботи, 

колоквіуми, індивідуальні завдання, екзамени та ін. 

За плином часу  Статичні моделі Моделі, стан яких не змінюється з часом. Наприклад, 

модель електростатичного або магнітостатичного поля та 

ін. 

 Динамічні 

моделі 

Об’єкти, стан яких неперервно змінюється. Наприклад, 

діючі моделі електродвигуна або генератора, 

комп’ютерна модель термоядерного синтезу, анімаційні 

моделі роботи ЕОТ та ін. 

За способом 

представлення 

стану системи 

Дискретні моделі 

(уявні, реальні) 

Автомати, дискретні пристрої з деяким набором 

внутрішніх станів, які перетворюють вхідні сигнали на 

вихідні. Наприклад, логічні елементи, тригер, аналогові 

перетворювачі та ін. 

 Неперервні 

моделі 

Моделі, які віддзеркалюють плин неперервних процесів. 

Наприклад, застосування комп’ютерної програми для 

розв’язування диференціального рівняння, моделювання 

радіоактивного розпаду за допомогою конденсатора, 

який розряджається через резистор та ін. 

Продовж. табл. 2.12 

Класифікаційна 

ознака 

Типи моделі Характеристика, приклади 

За випадковістю 

модельованого 

процесу 

Детерміновані 

моделі 

Моделі, яким властивий перехід з одного стану до 

іншого за визначеним алгоритмом. Наприклад, модель 

світлофора. 

Стохастичні 

моделі 

Моделі, які функціонують як ймовірнісні автомати, 

сигнал на виході й стан в наступний момент часу 
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визначається матрицею ймовірностей. Наприклад, 

комп’ютерна модель передачі повідомлень у каналі 

зв’язку з перешкодами та ін. 

За способом 

реалізації 

Абстрактні 

(мисленнєві) 

моделі 

Моделі, які уявляються. Наприклад, структура 

алгоритму, яку можна подати як блок-схему, 

функціональна залежність, диференціальне рівняння, 

графічні моделі, схеми, структури, анімації та ін. 

Матеріальні 

моделі 

Нерухомі макети або діючі пристрої, які функціонують 

подібно до досліджуваного об’єкта. Наприклад, модель 

молекули з кульок, макет ядерного реактора, діюча 

модель генератора змінного струму 

Класифікацію здійснено на основі аналізу [5; 6; 64; 75; 153]. 

Особливої уваги потребує інтеграційна функція математичного 

моделювання, яка дозволяє об’єднати в єдине ціле теоретичні та емпіричні 

методи навчального пізнання для з’ясування цілісної картини досліджуваного 

фізичного процесу або явища відповідно до законів і принципів фізики. 

Математичні моделі теоретичної фізики гуртуються на теоретичній основі 

математичної фізики, яка розробляє універсальний математичний інструментарій, 

що дає змогу описати більшість фізичних виявів матерії за спільною ознакою 

стандартними математичними методами. Переважна більшість навчальних задач 

теоретичної фізики передбачає складання й розв’язування диференціальних 

рівнянь. які віддзеркалюють внутрішні механізми процесів, що відбуваються в 

нескінченному розмаїтті реального матеріального світу, з різною формою, 

розмірами і властивостями. Математичне моделювання важливе скрізь, де є 

потреба кількісного опису явищ. При цьому слід наголосити на інформаційній 

ємності рівнянь математичної фізики. Ця їхня особливість дозволяє описати 

однаковим за математичною формою рівнянням, на перший погляд, різні 

досліджувані фізичні процеси: перенесення тепла в суцільному середовищі, 

дифузія хімічних компонентів, проникнення магнітного поля в провідник, 

поширення хвиль епідемій та ін. У процесі моделювання об’єктів різної природи 

інтеграційні зв’язки набувають якісно нового вияву і поєднують різні галузі знань 

на основі спільних законів, понять, методів дослідження. З цих позицій методи 

математичного моделювання та наукового пізнання є найбільш перспективними 

для реалізації інтеграційних зв’язків між математикою і фізикою.  

Навчання майбутніх учителів природничих наук методу моделювання, 

з’ясування його сутності й ролі в науковому пізнанні змінює ставлення до 

навчальної дисципліни, до самого процесу навчання, тому навчальна діяльність 

стає більш усвідомленою й продуктивною. Діяльнісні функції методу 

математичного моделювання виявляються тоді, коли в студентів формуються 
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навички організації навчальних дій, уміння самостійно будувати різноманітні 

моделі. У такому разі моделювання є засобом навчання, завдяки якому 

досягаються навчальні цілі, зокрема спрямовані на формування наукового 

світогляду, мислення, на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей 

студентів, тобто виявляються також розвивальні функції моделювання. 

Водночас формування й розвиток фахової компететності як однієї з умов 

реалізації пізнавального процесу студентів в навчанні теоретичнох фізики має 

відповідати основним дидактичним вимогам освітнього процесу та 

можливостям активізації й управління цим процесом. Діяльнісна функція 

полегшує орієнтувальні, комунікативні і контролювальні освітні дії. 

Орієнтувальні дії спрямовано на планування діяльності, комунікативні – на 

дослідження отриманих результатів, а контролювальні – на виявлення помилок. 

Слід зазначити, що успіх математичного моделювання фізичного процесу 

або явища визначається також вдалим вибором самої моделі. Уміння обирати 

модель з уже відомих чи будувати нову передбачає засвоєння потрібних 

практичних знань і навичок, які формуються в процесі навчально-пізнавальної 

діяльності з фізики. Професійна підготовка майбутніх учителів природничих 

наук потребує комплексного підходу до вироблення в студентів умінь 

застосовувати методи математичного моделювання. Навчити студентів 

правильно обирати або будувати математичні моделі досліджуваних фізичних 

процесів і явищ, а також уніфікованих властивостей математичного 

моделювання під час аналізу та перевірки наслідків теоретичних моделей 

теоретичної фізики на відповідність умовам натурного фізичного 

експерименту. 

Схарактеризовані вище дидактичні функції математичного моделювання в 

пізнавальній діяльності з теоретичної фізики зазнають інтеграції, виявляючи 

кожну із своїх ознак у процесі формування й розвитку фахової компетентності 

майбутнього вчителя природничих наук. 

Наведемо приклад дослідження властивостей гідрогеноподібних атомів. 

Найпростіша модель такої квантової системи – модель атома Гідрогену. 

Історичну першість з-поміж теоретичних моделей Гідрогену посідає 

напівкласична модель Н. Бора (1913), розроблена для розв’язання низки 

непереборних суперечностей, що виникли наприкінці ХІХ ст. та на початку 

ХХ ст. у спробах пояснити з погляду класичної фізики явища мікросвіту. 

Проблема стабільності атомів як електричних систем, пов’язаних 

електромагнітними силами. Будь-яка класична система, що складається з 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 338 ~ 

 

рухомих заряджених частинок, не може перебувати в статичній рівновазі, 

динамічна рівновага вимагає фінітного руху, а це означає рух з прискоренням, 

тоді така система має випромінювати енергію і, за класичними уявленнями, 

нестабільна, однак дослідні факти підтверджують, що атоми, молекули, гази, 

рідини, тверді тіла – стійкі системи. 

Атом у незбудженому стані не випромінює електромагнітних хвиль. Це 

суперечить класичній електродинаміці, якою доведено, що найпростіша модель 

електродиполя дає інтенсивність його випромінювання, прямо пропорційну 

четвертому степеню частоти: 

3

2
0

4

0 34

1

c

p
I l


 , 

де lp0  – максимальний дипольний момент,   – частота випромінювання 

диполя, c  – швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі, 041   – 

стала, що пов’язана з вибором одиниць вимірювання (СІ). 

Досліди вказують на те, що атоми випромінюють, перебуваючи в 

збудженому стані, спектр випромінювання не неперервний, а дискретний і для 

Гідрогену об’єднуються в спектральні серії за формулою Бальмера-Рідберга: 











220

11
2

nm
R , 

де mn   – цілі числа, 
15

0 1029,3 R  Гц – стала Рідберга. 

Класична фізика не змогла розв’язати задачу щодо випромінювання 

абсолютно чорного тіла. Одержана на основі класичних уявлень формула 

Релея-Джинса для моделі абсолютно чорного тіла спричинила 

«ультрафіолетову катастрофу», оскільки за умови високих частот 

(ультрафіолетовий діапазон спектру) і сталої температури constT  енергія 

випромінювання зростала необмежено, тоді як до тіла було підведено певну 

енергію (рис. 2.75). 
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Це наочно видно за емпіричною 

формулою Релея-Джинса: 

  kT
c

Te
2

22
,


 , 

де  Te ,  – спектральна 

випромінювальна здатність – енергія, 

що випромінюється абсолютно чорним 

тілом в інтервалі частот   d; ; або 

для довжин хвиль  c . 

Тоді повна інтегральна 

випромінювальна здатність: 

    


 


dkT
c

dTeTE
0

2

2

0

2
, , 

за високих частот   і constT ,   TE , «ультрафіолетова катастрофа». 

Класична теорія не змогла пояснити явище фотоефекту, відкритого 

наприкінці ХІХ ст., а також витлумачити й інші властивості твердих тіл 

(залежність теплоємності твердих тіл від температури, діа-, пара- і особливо 

феромагнетизм, природу сил, що об’єднують атоми в молекулу, атоми і 

молекули у тверді тіла та ін.). З погляду на це в класичній фізиці того періоду 

виникла потреба переходу до нових закономірностей для опису явищ 

мікросвіту, до пошуку цих закономірностей та способів їх опису. 

Кожне згадане вище фізичне явище з теоретичного погляду можна 

обґрунтувати за найпростішими моделями (модель атома Гідрогену, модель 

квантового гармонічного осцилятора та ін.), адаптованими для навчальних 

цілей. Ускладнення цих моделей, або їх розгляд як стрижневих елементів знань 

для вивчення більш складних систем дає змогу пояснити фізичні властивості 

речовини з позицій квантових уявлень про її структуру, тому в теоретичних 

курсах фізики ці моделі є базовими, а їх універсальний математичний аналіз 

ґрунтується на стандартних рівняннях математичної фізики та їхніх 

інтегральних розв’язках. Ускладнення моделі об’єкта потребує застосування 

відповідних математичних методів, представлення яких у навчанні фізики 

унаочнює етапи наукового пізнання природи. 

На нашу думку, комплексне представлення варіативних математичних 

методів до аналізу того самого фізичного явища віддзеркалює дидактичні 

функції кожного з них, демонструючи не лише раціональність, а й доцільність 

 

Рис. 2.75. Залежність спектральної 

випромінювальної здатності моделі 

абсолютно чорного тіла від 

температури 
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вибору того або того математичного методу для різної категорії слухачів. 

Уживаючи слово «комплексність», ми не маємо на увазі, що всі пропоновані 

методи слід представляти студентам на одному занятті. Йдеться про доцільність 

представлення певної групи методів під час вивчення теми, розділу, або усього 

курсу. 

Пропонуємо розглянути це на прикладі вивчення теми «Експериментальні 

основи квантової механіки». Не будемо зупинятися на загальновідомих ідеях 

М. Планка, А. Ейнштейна, Луї де Бройля щодо пояснення дискретності 

процесів випромінювання і поглинання світла (щодо експериментального 

вивчення випромінювання і поглинання світла в спектрах абсолютно чорного 

тіла: закони Кірхгофа, Стефана-Больцмана, Віна; формули Релея-Джинса, 

Планка), корпускулярно-хвильового дуалізму (досліди Франка і Герца, Штерна 

і Герлах, Девісона і Джермера), а розглянемо ті базові моделі, які на засадах 

генералізації дають змогу здійснити теоретичне узагальнення для пояснення 

спектральних властивостей атомів у таблиці Д. І. Менделєєва. 

Модель атома Резерфорда-Бора. 

Е. Резерфорд (1911), досліджуючи разом із 

співробітниками бомбардування альфа-

частинками тонких металевих пластинок, 

установив, що вони певним чином 

розсіюються в речовині (рис. 2.76). Вузький 

пучок швидких альфа-частинок 1 

спрямовувався на тонку золоту чи 

платинову пластинку 2, за якою 

розміщувався екран 3, здатний фіксувати потрапляння альфа-частинок на екран 

спалахами. За допомогою спеціального оптичного пристрою 4 можна було 

спостерігати і вимірювати кут відхилення   альфа-частинок, більшість із них 

рухалася майже прямолінійно (кут відхилення   становив 1-2°), проте незначна 

їхня кількість відхилялася на більші кути. Було зафіксовано і такі альфа-

частинки, які після розсіювання змінювали свій напрямок руху на протилежний 

(  > 90°).  

Теорію розсіювання альфа-частинок на важких ядрах розроблено 

Е. Резерфордом. Розглянемо адаптований варіант цієї теорії в навчальному 

курсі квантової механіки. Характер руху зарядженої мікрочастинки та йонів 

речовини за відсутності зовнішніх полів визначається розсіюванням частинок 

у кулонівському полі. Розрізняють елементарні процеси розсіювання частинок 

 

Рис. 2.76. Схема досліду 

Е. Резерфорда 
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(2.53) 

(2.54) 

(2.55) 

на йонах і йонів на йонах. Кожний акт 

розсіювання, зумовлений пролітанням 

досліджуваної частинки біля розсіювального 

центра (рис. 2.77), що зумовлює зміну 

напряму її траєкторії на деякий кут   (кут 

розсіяння) та зменшення швидкості в 

початковому напрямі від 0v  до cosv0 . 

Наприклад, частинка із зарядом q  і 

масою m  пролітає уздовж 

додатнього йона відхиляється силою 

кулонівського притягання на кут  , 

що приблизно дорівнює відношенню 

потенціальної енергії до кінетичної, 

так що rr 2 ; 

kTqmqr 22 2  , де r  – 

прицільна віддаль, за якої кут 

відхилення 90 . На невеликі кути 

1 рад розсіюються всі електрони, які потрапляють в коло з площею 

24   r  (переріз близьких зіткнень).  

Кількісною мірою імовірності елементарного акту кулонівської взаємодії 

частинок є ефективний переріз кулонівської взаємодії   і ефективний переріз 

зіткнення 0 . Ефективний переріз пружного зіткнення будь-якої частинки з 

нейтральною молекулою дорівнює 

2
00 r , 

де 0r  – радіус молекули, яку уявляють у вигляді кульки. 

Через ефективний переріз зіткнення виражають такі важливі кінетичні 

поняття, як середня довжина вільного пробігу частинок 

0

1




n
, 

де n  – концентрація частинок, і середній час вільного пробігу частинок 

v


 , 

де v  – середня квадратична швидкість частинок. 

Змоделюємо процес пружної взаємодії двох частинок eZq 11   і eZq 22  , 

 

Рис. 2.78. Пружна взаємодія 

двох заряджених частинок 

 

Рис. 2.77. Гіперболічні траєкторії 

руху α-частинок поблизу йона атома; 

θ – кут їхнього відхилення від 

прямолійнійної траєкторії 
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(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

припускаючи, що перша частинка масою m налітає із швидкістю 0v


 на іншу 

частинку, яку для спрощення розрахунків вважатимемо нерухомою. 

Відшукаємо найменшу віддаль 0b  (рис. 2.78), на яку підійде перша частинка до 

другої. Очевидно, що налітаюча частинка зупиниться тоді, коли витратить всю 

свою кінетичну енергію, долаючи силу кулонівського відштовхування між 

взаємодіючими частинками. Зіткнення вважатимемо лобовим, кут розсіяння 

 . Тому в момент зупинки налітаючої частинки вся її кінетична енергія 

перетвориться в потенціальну енергію відштовхування від нерухомого центру, 

тобто 

00

2
21

2
0

42

v

b

eZZm


 , 

звідки 

2
00

2
21

0
v2 m

eZZ
b


 . 

За «радіус» частинки, за звичай, обирають величину 200 br  , тобто 

2
00

2
21

0
v4 m

eZZ
r


 . 

Враховуючи (2.53), отримуємо ефективний переріз лобового зіткнення частинок: 

4
0

2

42
2

2
1

0
v16 m

eZZ


 , 

зарядами eZq 11   і eZq 22   в наближенні (2.53). 

Формулу (2.59) одержано, коли враховано лише 

«близькі» (парні) взаємодії і знехтувано «далекими», 

тому знайдена величина є заниженою. 

Досліди і теорія розсіювання Е. Резерфорда 

започаткували основи сучасних уявлень про будову 

атома. Щоб пояснити одержані результати, 

Е. Резерфорд припустив, що атом має будову схожу 

на Сонячну систему: всередині атома міститься 

позитивно заряджене ядро, навколо якого обертаються електрони (рис. 2.79). 

Таке унаочнення легко адаптується до шкільних умов навчання фізики. 

У 1913 році Н. Бор, покладаючись на ідеї Е. Резерфорда, розробив 

напівкласичну теорію атома Гідрогену. В процесі її обґрунтування були 

використані закони класичної фізики тому найпростіший варіант цієї теорії 

 

Рис. 2.79. Модель 

атома Е. Резерфорда 
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вивчається в загальноосвітній школі на засадах постулатів Бора: 

1. Існують стаціонарні стани атома, в яких його енергія не змінюється і 

атом її не випромінює і не поглинає: 

const...321  nEEEE . 

2. Випромінювання або поглинання енергії атомом відбувається під час 

стрибкоподібного переходу з одного стаціонарного стану в інший: 

 nm EE , 

  – енергія випромінювання або поглинання фотона (кванта 

електромагнітного поля) атомом,   – стала Планка,   – частота 

випромінювання фотона, ...,3,2,1, nm . – цілі числа, найменше з них дорівнює 

одиниці (що принципово). 

Для того, щоб з усіх можливих квантових станів атома відібрати 

стаціонарні використовують правило квантування момента імпульсу 

nrm nne v  для електрона, який рухається за коловою орбітою навколо ядра 

атома (рис. 2.80). Користуючись законами класичної механіки і постулатами 

Бора легко визначити радіус nr  електрона на 

борівській орбіті, його повну енергію nE  та 

отримати формулу Бальмера-Рідберга: 
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де mn   – цілі числа, 

15
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em
R e  с-1 – стала Рідберга, 

яка узгоджується з експериментальними фактами. 

У лабораторному практикумі з курсу загальної фізики заплановано 

виконання лабораторних робіт, які передбачають перевірку наслідків теорії 

Н. Бора, з-поміж яких можна виділити такі: вивчення потенціалів збудження 

атомів (дослід Дж. Франка і Г. Герца (1914), які показали, що атоми, 

взаємодіючи з електронами, можуть одержувати енергію окремими порціями, 

що підтверджує дискретність енергетичних станів атомів [58, с. 8–12]; 

дослідження спектру випромінювання Гідрогену й інших інертних газів [58, 

с. 13–18]. 

 

Рис. 2.80. Модель атома 

Н. Бора 
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Під час аналізу моделі атома Н. Бора були використані закони класичної 

механіки на тому рівні, на якому вони вивчаються в загальноосвітній школі, 

тому інтерес до даної моделі щодо реалізації професійної спрямованості 

навчання основ квантової механіки майбутніх учителів фізики є виправданим. 

Однак теорія Н. Бора, яка наочно описує спектральні характеристики 

випромінювання Гірогена дає неузгоджені з експериментом результати вже для 

атома гелію, який містить не один, а два електрони. Таким чином, теорію 

Н. Бора можна розглядати як проміжний етап на шляху пошуку універсальної 

методології дослідження атомарних систем – квантової механіки. 

На цьому етапі слід наголосити студентами, що між класичною і 

квантовою теоретичними схемами існує зв’язок, який забезпечено 

фундаментальним принципом фізики – принципом відповідності: за певних 

умов квантові закони переходять у класичні, тобто нова фізична теорія включає 

в себе попередню як окремий частковий випадок. Це стосується і теоретичної 

моделі напівкласичної теорії Н. Бора, що варто продемонструвати. Згідно теорії 

Н. Бора: 
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тоді можна визначити частоту обертання електрона в атомі: 
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Порівняємо цей класичний результат із граничним наслідком аналізу 

квантової формули Бальмера-Рідберга. Якщо припустити, що в формулі 

Бальмера-Рідберга, де mn   – цілі числа, 1 nm , тоді: 
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за великих квантових чисел 1n , а у граничному випадку n , 
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дійсно квантові закономірності переходять у класичні як окремий частковий 
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випадок, критерій виродження – великі квантові числа. 

Для фундаментальної науки теорія Н. Бора не має великої цінності 

оскільки неспроможна пояснити багатьох експериментальних фактів про 

властивості складніших за Гідроген систем. Добираючи теоретичні засади для 

напівкласичної теорії атома Гідрогену, автору багато разів прийшлося 

вдаватися до припущень і постулатів не лише на початку її розроблення, а й 

наприкінці, зокрема враховувати, що найменше квантове число для квантового 

стану електрона в Гідрогені має дорівнює саме одиниці? 

Сучасна модель квантової механіки розробила універсальний механізм 

теоретичного опису проявів матерії на мікрорівні. За базову модель квантової 

механіки було обрано абстрактну модель – хвильову функцію, яка є 

математичним образом того хвильового поля, яке приписується кожній 

частинки в тих або інших гіпотетичних умовах. 

З погляду дидактичних функцій моделювання модель хвильової функції не 

є наочною з об’єктивних причин, ми звикли мислити образами. На цій 

властивості людської пам’яті розроблені і вдало функціонують сучасні 

ейдотехнології навчання [85]. 

Формуванню абстрактно-логічного типу мислення сприяє вивчення 

знакових категорій математики, якими студенти-фізики мають оволодіти на 

прикладному рівні їхньої реалізації, зокрема в процесі пізнавальної діяльності 

студентів з теоретичної фізики. Мова математики у процесі навчання 

теоретичної фізики набуває діалектичного розвитку, притаманного лише фізиці 

і якого не мають окремі математичні дисципліни. 

Унаочнення варіативних можливостей реалізації математичного 

моделювання в навчанні теоретичної фізики під час опису стандартних 

теоретичних моделей квантової механіки дозволяє обґрунтувати не лише 

порядок розміщення атомів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва, 

але й виконати порівняно детальне передбачення їхніх хімічних властивостей. 

Універсальною формою представлення квантово-механічних величин є 

операторна, тому математична теорія операторів є сучасною математичною 

основою теоретичної фізики. Для квантової механіки особливо важливим є клас 

операторів на спеціальних нормованих просторах, зокрема Гільбертових, які 

визначають самоспряжені, нормальні, унітарні, додатні оператори та ін. З їх 

допомогою вдається обґрунтувати фізичний зміст основних операторів 

квантової механіки в координатному зображенні [86, с. 84–90]. 

Важливим класом операторів для опису властивостей атомів або 
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(2.60) 

багатоатомних систем є самоспряжені комутативні оператори, власні значення 

яких для досліджуваної частинки одночасно можна спостерігати (виміряти). 

Для електрона в атомі операторами, які мають класичні аналоги є оператор 

проекції орбітального момента імпульсу електрона на одну з осей координат, 

оператор квадрата імпульсу і оператор повної механічної енергії. 

Електрон перебуває в стаціонарному центральносиметричному полі ядра 

атома, тому оптимальним вибором для квантово-механічного опису його станів 

є сферична система координат, тоді хвильова функція електрона залежатиме 

від трьох координатних змінних – радіальної та двох кутових   ,,r . 

1. Найпростішу математичну форму представлення має оператор проекції 

орбітального момента імпульсу електрона на вісь z0 : 




 


iLz , 

де mLz   – спектр власних значень оператора, ...,2,1,0 m . – магнітне 

квантове число, фізичний зміст якого узгоджує поняття спектра власних 

значень відповідного оператора із спостережуваною в експериментальних 

умовах характеристикою частинки. 

2. Оператор квадрата момента імпульсу: 
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дозволяє скласти відповідне операторного рівняння: 
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розв’язування якого узгоджується з розв’язками рівняння Лежандра – 

функціями Лежандра [86, с. 148–154], тобто власні функції оператора 2L̂  

матимуть такий вигляд: 
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Отже, для аналізу моделей ТФ потрібний адекватний інструментарій, який 

забезпечує математична фізика. Зокрема, якщо ввести змінну  cos , то 

розв’язок (2.60) можна подати як приєднані поліноми Лежандра: 
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де  lP  – звичайний поліном (многочлен) Лежандра: 

   
l

l

l

l

ll
d

d

l
P 







 


 1
!2

1 2 . 

Нормувальний множник для   ,m
l  обирають так, щоб ця функція була 

ортогональною і нормованою на поверхні сфери: 
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. 

З фізичної точки зору важливим наслідком моделі атома Гідрогену є аналіз 

спектра власних значень оператора 2L̂ : 

 122  llL  , або  1 llL  , 

...,2,1,0l  – орбітальне квантове число, кожне з яких в експериментальній 

фізиці має відповідну назву, запозичену в спектроскопії: ...g,f,d,p,s,l , де s

(sharp) – чіткий, виразний; p (principal) – головний; d (diffuse) – розмитий, 

дифузний; f (fundamental) – основний; g – наступний за f. 

У спектрі атома Гідрогену спостерігається шість серій, кожна з яких 

віддзеркалює енергетичний стан атома – це серії Лайнмана (ультрафіолетова), 

Бальмера (видима), Пашена (близька інфрачервона), Брекета (середня 

інфрачервона), Пфунда (далека інфрачервона), Хемфрі (найбільш віддалена 

інфрачервона). Спектральною серією називають сукупність характерних 

спектральних ліній, які в своєму розташуванні проявляють певні 

закономірності: йдуть одна за одною у певному порядку і порівняно близько 

розташовані одна до одної. Обґрунтувати експериментальні наслідки в 

спектрах атома Гідрогена покликано адекватній теоретичній моделі. Вочевидь, 

що на цьому етапі дослідження теоретичні та експериментальні методи 

пізнання не лише взаємозумовлені і взаємодоповнювальні, а на засадах 

математичного моделювання інтегровані.  

Останнім етапом розв’язування задачі про атом Гідрогену є складання і 

розв’язання радіального рівняння Шредінгера, яке для електрона в 

одновимірному центральносиметричному полі є операторною 

Гамільтоніановою формою представлення стаціонарного рівняння Шредінгера 

для радіального складника хвильової функції електрона: 
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E  – повна енергія електрона,  rU  – одновимірне потенціальне поле, в якому 
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перебуває електрон, em  – маса електрона, l  – орбітальне квантове число для 

електрона на відстані r  від центру поля  rU ,  rR  – радіальна хвильова 

функція електрона, квадрат модуля якої описуватиме ймовірність реалізації 

енергетичного стану електрона в атомі. 

Очевидно, що розв’язок цього рівняння залежить вид вигляду функції 

 rU , яку визначають експериментально. Поле нерухомого точкового ядра має 

наступний вигляд: 
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 , 

що в непоганому наближенні задовольняє полю гідрогеноподібних атомів H, 

He+, Li++, Be+++, B++++ та ін. Це поле – стаціонарне, центральносиметричне, а 

тому для опису енергетичного стану електрона біля ядра такого атома можна 

застосувати радіальне рівняння Шредінгера. При цьому під час складання цього 

диференціального рівняння необхідно дотримуватись аналітичних 

математичних правил у зведенні рівняння до канонічної форми, тоді очевидним 

виявляється фізичний зміст безрозмірних змінних, які доцільно ввести в 

процесі перетворень: ar  і 1EE , де 0529,0
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em
E e  еВ, a  – радіус першої борівської орбіти, 1E  – енергія 

електрона на цій орбіті, що вже на цьому етапі вказує на узгодженість 

параметрів рівняння з експериментально відомими фактами. У нових змінних 

     vR  рівняння Шредінгера має безрозмірний вигляд: 
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Якщо врахувати загальні властивості радіальних хвильових функцій, тоді 

доцільно підібрати загальний розв’язок цього рівняння як: 

     efv , 

де  , що дозволяє скласти рівняння для амплітуди  f : 
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це рівняння має особливі точки в околі 0 , тому розв’язок рівняння 

представляють у вигляді степеневого ряду, який на певному граничному 
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значенні ...,2,1,0rn  (радіальне квантове число) слід обірвати, перетворюючи 

розв’язок у многочлен: 
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де коефіцієнти ряду пов’язані між собою рекурентним співвідношенням: 
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згідно якого, починаючи з rn  степеневий ряд перетворюється в многочлен, 

коли 0...;0 21   rrr nnn aaa , ...,2,1,0rn  Це можливо, тоді коли 

  0212  zlnr , звідки  

1


ln

Z
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. 

Якщо ввести головне квантове число 1 lnn r , тоді, враховуючи, що 

...,2,1,0rn ; ...,2,1,0l , отримуємо ...,2,1n  

Оскільки  , а 1EE , 59,13
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отримуємо енергетичний спектр електрона поблизу ядра атома: 
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Висновки: 1) спектр енергії електрона в гідрогеноподібному атомі – 

дискретний; 2) одержані рівні енергії співпадають із тими, що одержано в теорії 

Н. Бора; 3) на відміну від теорії Н. Бора, де спеціально потрібно було 

домовлятися, що 0n , в квантовій теорії є очевидним наслідком оскільки 

1 lnn r , ...,2,1,0rn , ...,2,1,0l    1min n ; 4) картина рівнів енергії в 

гідрогеноподібному атомі має вигляд діаграми Гротріан. 

Хвильові функції атома Гідрогену, зважаючи на логіку виконаного нами 

математичного аналізу, мають наступне представлення: 

     vR ;      efv ;   
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1 , 

де коефіцієнти ряду, пов’язані між собою рекурентним співвідношенням (2.62). 

Щоб остаточно визначити всі коефіцієнти необхідно відшукати 0a , наприклад, 

з умови нормування: 



 

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики 
 

 

~ 350 ~ 

 

(2.64) 

(2.65) 

(2.66) 
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Досить часто замість змінної   використовують інші змінні: 
n

Z


2
 або 

an

Zr2
 , тоді радіальна хвильова функція буде представлена в канонічному 

вигляді як поліноми Лагерра [86, с. 156–158]. 
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   – звичайний поліном Лагерра k-го порядку; 
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у нашому випадку 12;  lslnk . 

Поліном задовольняє диференціальному рівнянню Лагерра: 
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узгоджуючись із (2.61). 

З умови нормування (2.63) знаходять nlN : 
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Остаточно одержуємо: 
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Основною перевагою аналітичних математичних представлень є їх 

детальність і можливість зв’язування фізичного змісту кожного з отриманих 

квантових станів досліджуваного мікрооб’єкта, проте для навчальних цілей 

великим недоліком є їх не наочність. Непоодинокі випадки, коли студенти 

втомлюються під час сприйняття такого інтегрованого потоку фізико-

математичної інформації. На нашу думку, допомогти розв’язати цю проблему 

мають засоби комп’ютерного моделювання. У найліпшому випадку коли 
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фізичний зміст отриманих інтегральних розв’язків рівняння Лежандра або 

Лагерра буде представлений не лише в вигляді аналітичного виразу, а графічно, 

що зрештою нескладно зробити на засадах інформаційного підходу. З цього 

погляду можливі два варіанти реалізації: на засадах предметно-інформаційного 

підходу можна написати програму, яка буде обраховувати зазначені поліноми 

(і це потребує досвіду програмування), причому зобразити графічно не сам 

поліном, оскільки він не має фізичного змісту, а квадрат його модуля з 

урахуванням відповідного нормувального коефіцієнту, тоді студенти зможуть 

побачити щось більш реальне – ймовірність перебування частинки в 

досліджуваному центральносиметричному полі. Другий варіант – це 

інформаційно-комунікаційний підхід, що в загальному випадку доцільніше (бо 

простіше, та й зрештою не всі вчителі фізики мають стати програмістами), тому 

скористатись готовим програмним продуктом для отримання того ж самого. 

Обчислення радіальних функцій доцільно виконати за допомогою 

інформаційних математичних пакетів і продемонструвати шукані поліноми і 

відповідні їм хвильові функцій наочно.  

На рис. 2.81–2.82 представлено один з варіантів реалізації інформаційно-

комунікаціного підходу до обрахунку поліномів Лагерра для електрона в 

розглянутій вище моделі атома Гідрогена за допомогою стандартного 

інформаційного математичного пакету Mathcad.  

 
Рис. 2.81. Обрахунок зведених поліномів Лагерра для електрона в Гідрогені 

 

При цьому слід наголосити студентам, що сама хвильова функція 

фізичного змісту не має, за де Бройлем – це лише математичний образ того 

хвильового поля, яке описує квантовий стан частинки в атомі. Фізичний зміст 

має квадрат модуля цієї функції як густина ймовірності реалізації квантового 

стану, у даному випадку (n , l ). 
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Рис. 2.82. Розподіл густини ймовірності перебування 1s електрона в Гідрогені 

 

Висновки: Хвильова функція гідрогеноподібного атома має вигляд: 

      ,,, lmnl YrRr , 

 rRnl  являє собою зведений поліном Лаггера;  ,lmY  – зведений поліном 

Лежандра, тобто залежить від трьох квантових чисел n , l  і m . Енергія атома:  
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залежить від n  і не залежить від l  і m . Таким чином заданому nE  відповідає  

кілька різних хвильових функцій. Скільки їх? Якщо задане l , тоді число m  

набуває 12 l  різних значень, а кількість хвильових функцій, які 

відповідатимуть n  визначатиметься за арифметичною прогресією: 

  2
1

0

12 nlN
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l
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Отже, заданому nE  відповідає 2n  різних хвильових функцій, тобто стан 

електрона і гідрогеноподібному атомі є виродженим, кратність виродження 

дорівнює 2n . Оскільки цього виродження бути не повинно, то його називають 

«випадковим». Це виродження за квантовим числом l  пов’язано із тим, що 

потенціальна енергія електрона обернено пропорційна його віддалі до ядра, що 

віддзеркалює тип симетрії простору – ізотропність (ідеальну гіпотетичну умову). 
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Описати квантовий стан електрона в атомі можна за допомогою хвильової 

функції, але її математична форма представлення є складною, тому шукають 

більш прості способи, один з них, – це представлення квантового стану частинки 

за допомогою спектра власних значень тих операторів, які одночасно 

спостережувані (енергія, орбітальний момент імпульсу й одна з його проекцій): 

222
0
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42

32 n

eZm
E e

n


 , ...,2,1n ;  1 llL  , ...,2,1,0l ; mLz  , 

...,2,1,0 m , 

або замість спостережуваних величин можна обрати трійку чисел  mln ,, . 

Зрозуміло, що на цьому етапі дослідження властивостей атомних систем 

не завершується, проте модель атома Гідрогену є базовою для подальшого 

вивчення теоретичних і математичних основ квантової механіки. Зокрема 

доповнення моделі атома Гідрогену спіновими власними функціями і власними 

значеннями відповідного оператора та вивчення математичного апарату, 

розробленого Паулі; потреба введення принципу тотожності; вивчення й 

застосування наближених методів квантової механіки в зв’язку з ускладненням 

моделі для багатоелектронних атомів, й зрештою для пояснення природи 

багатьох властивостей твердих тіл у межах теоретичної схеми квантової фізики 

в електронній теорії речовини. Експериментальні дослідження макроскопічних 

властивостей феромагнітних матеріалів досить добре узгоджуються з 

теоретичними наслідками дослідження електронної структури атомів, які 

мають властивість феромагнетизму [88, с. 202–212].  

Наведені приклади переконливо демонструють важливість застосування 

ММФ у навчанні ТФ. На рівні узгодження теоретичного й емпіричного в 

навчальному пізнанні відповідні методи є не лише взаємодоповнювальними й 

взаємозумовленими, а й інтегрованими на засадах математичного 

моделювання. При цьому в студентів формуються спеціальні знання й уміння 

математичного аналізу фізичних систем, а також розуміння фізичного змісту 

наслідків такого аналізу. Динамічна комбінація знань, умінь і навичок 

визначатиме здатність студента застосовувати методи математичного 

моделювання до розв’язування фізичних задач за допомогою стандартних 

(аналітичних) і нестандартних (синтетичних) методик, сприяючи розумінню 

теоретичних основ фізики як науки, її місця в загальній системі наук і цінності; 

розвитку мислення в процесі навчально-пізнавальної діяльності з властивою їй 

навчальними, розвивальними й виховними функціями; формуванню в 

студентів уміння користуватися методами індукції та дедукції, аналізу й 
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синтезу, робити висновки та узагальнення, набувати досвід відбору 

раціональних математичних методів для розв’язування завдань у пізнавальній 

та практичній діяльності; розвитку інформаційно-комунікаційних умінь, 

заснованому на досвіді роботи з інформацією, та інших компетенцій. 

Інтегративними чинниками взаємозв’язку методів математичного 

моделювання в навчанні теоретичної фізики є емпіричні закони фізики, 

теоретичні принципи, математичні моделі вихідних фізичних величин, теоретичні 

схеми. Зокрема, класична механіка на основі математичної теорії поля та теорії 

диференціальних рівнянь формує не лише свої основні моделі (механічного руху, 

матеріальної точки, швидкості, прискорення та ін.), але й ядро (основне рівняння 

динаміки, теореми та ін.). Теоретичні принципи фізики (незалежності дії сил, 

дальнодії, інваріантності, симетрії, збереження, перетворення, причинності) 

доповнюють ядро механіки і забезпечують формування в студентів розуміння її 

практичної значущості та перспектив розвитку. Висновки класичної механіки 

охоплюють більшість її практичних задач, які застосовуються в технічній галузі, 

розв’язування яких у пізнавальній діяльності студентів у навчанні теоретичної 

фізики є доцільним для унаочнення розвитку науково-технічного прогресу 

людства. 

Прогностичні властивості теоретичних узагальнень на рівні математичних 

гіпотез указують на перспективи подальшого розвитку фізики. Зокрема 

феноменологічна теорія Максвелла, розбудована на математичній теорії поля, 

віддзеркалює всі емпіричні закони класичної електродинаміки, отримані 

людством до її створення, і ті, які спрогнозовані її теоретичними розрахунками. 

Базові моделі операторної алгебри є інструментарієм сучасної квантової 

механіки, яка є математичною основою новітніх розділів теоретиної фізики – 

ядерної фізики, фізики твердого тіла та інших модельних теорій, які мають 

перспективи подальшого розвитку для ще невинайдених теоретичних схем. 

Теорія ймовірності й математична статистика є основою сучасної статистичної 

фізики не лише в обґрунтуванні законів термодинаміки, але й у розумінні 

електронної теорії речовини.  

Отже, застосування математичного моделювання в навчанні теоретичної 

фізики є не лише важливою умовою, що забезпечує курс теоретичної фізики 

адекватним математичним інструментарієм, а підґрунтям для віддзеркалення 

предмета дослідження теоретичної фізики. З огляду на це навчання студентів 

теоретичної фізики без ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки з 

математики не виявляється можливим. Культурологічні традиції методу 
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математичного моделювання в прикладних задачах теоретичної фізики 

дозволяють продемонструвати студентам варіативні способи їх розв’язування й 

навчити обирати з-поміж них раціональні, що доводить значущість 

математичного моделювання в пізнавальній діяльності з теоретичної фізики. 

Методи математичного моделювання щодо вивчення властивостей 

фізичних систем є настільки різноманітними, що їх вичерпний опис навряд чи 

можливий, проте з-поміж функцій моделювання можна виокремити ті, що 

визначають їхні дидактичні можливості в курсі теоретичної фізики (ТФ): 

методологічну (завдяки використанню в змісті навчання ТФ категоріально-

понятійного апарату та теоретичних основ математичної фізики); професійно 

орієнтувальну (через проникнення змісту навчання фізики до структури 

практичного складника курсу ТФ); інтегративну (пов’язану з формуванням 

системності знань з природничих наук на основі глибокого розуміння сучасних 

проблем ТФ); розвивальну (забезпечує формування теоретичного й критичного 

мислення, пізнавальної активності, самостійності та творчих здібностей 

студентів); прогностичну (спрямовану на визначення перспектив подальшого 

розвитку моделей ТФ на рівні математичних гіпотез). 

Дидактичні лінії навчання природничих наук у змісті курсу ТФ забезпечують 

такі міждисциплінарні зв’язки: фактичні – завдяки зорієнтованості на 

поглиблене і розширене вивчення студентами фактичних даних про метод 

математичного моделювання в теоретичній фізиці; понятійні – спрямовані на 

усвідомлене засвоєння теоретичних знань, які входять до змісту дисциплін; 

теоретичні – зорієнтовані на усвідомлене засвоєння теорій, що являють собою 

основу сучасної математичної та теоретичної фізики. Вагомим є також 

хронологічний критерій, який дає змогу впорядкувати попередні, супутні та 

перспективні напрями освітнього процесу, забезпечуючи логічну послідовність 

викладання навчального матеріалу. 
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ВИСНОВКИ 

Використання інформаційно-цифрових і хмарних технологій є актуальним 

напрямом формування і розвитку сучасного освітнього середовища. Їх 

застосування в освітньому процесі дає такі переваги як зручність зберігання 

усіляких даних; доступ до цих даних з будь-якого пристрою, місця та в будь-

який час; збільшення кількості різноманітних навчальних матеріалів; 

ефективність контролю навчальної діяльності; раціональне використання 

ресурсів та часу; розширення можливостей спілкування та співробітництва; 

безкоштовність хмарних сервісів тощо. 

1. На основі проведеного аналізу та дослідження законодавчо-

нормативних документів у галузі освіти, науково-педагогічної літератури з 

психології, педагогіки, дидактики встановлено, що методика навчання фізики 

та інформатики потребує сучасного інтегративного підходу в природничих 

науках і технологіях, доповненого новітніми відкриттями та досягненнями. У 

праці виокремлено властивості ХООС з фізики та запропоновано трактування 

ХООС з фізики як середовища, в якому, базуючись на особистісно 

зорієнтованому, компетентнісному, системному та діяльнісному підходах, 

забезпечено досягнення дидактичних цілей, наукового розуміння природи і 

сучасних технологій, уміння спостерігати, аналізувати, збирати дані, 

проводити експерименти, аналізувати результати, здійснювати пошук та 

здобувати нові знання, набувати нові вміння і навички, вміти визначати 

навчальні цілі та способи їх досягнення, оцінювати власні результати навчання, 

застосовувати знання, уміння та навички в практичній діяльності. 

2. Також у роботі досліджено особливості формування та розвитку поняття 

хмаро орієнтованого освітнього середовища, що характеризується вільним 

доступом до навчального матеріалу та супутнього контенту з будь-якого 

пристрою та в будь-який час, завдяки чому реалізується принцип доступності. 

Уточнено та сформульовано теоретичні основи, поняття та принципи 

функціонування хмаро орієнтованого освітнього середовища. Конкретизовано 

поняття хмаро орієнтованого освітнього середовища. Описано вітчизняний і 

зарубіжний досвід впровадження хмарних технологій в освітній процес, зазначені 

переваги та ризики такого впровадження.  

3. У праці висвітлені особливості створення ХООС для навчання фізики та 

інформатики з використанням платформ MOODLE, W3Schools, Java, що дало 

змогу забезпечити навчальну мобільність, зручність та впорядкованість 

навчального матеріалу, самостійну та колективну роботу суб’єктів навчання, 
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направлену на навчально-експериментальну діяльність. Наведені особливості 

організації проектної діяльності з фізики та впровадження принципів STEM-

освіти в умовах хмаро орієнтованого освітнього середовища. Проаналізовано 

інтегрований підхід до реалізації функції моделювання в навчанні теоретичної 

фізики майбутніх учителів природничих наук із застосуванням стандартного 

математичного пакету Mathcad. 

Отже, впровадження інформаційно-цифрових і хмарних технологій в 

освітній процес сприяє підвищенню ефективності навчання; формуванню 

професійної та інформаційно-цифрової компетентностей; реалізує 

міжпредметну інтеграцію; надає зручний доступ до різноманітних навчальних 

матеріалів; значно розширює можливості комунікації між учасниками 

освітнього процесу. 
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