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КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
Анотація. У статті наведений ретроспективний аналіз програмних засобів з фізики. Розглянуті:
«ППЗ Бібліотека електронних наочностей 7-11 клас» (2008 р.), «ППЗ Електронний задачник з фізики
7-9 клас» (2009 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2010 р.), «Навчальне
програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2011 р.), «Революція в навчанні. Фізика» (2011 р.), «1С:
Физический конструктор» (2014 р.), «Crazy Machines 1 "Запрацювало!"» (2014 - 2017 р.), PhET (2011 р.),
VirtualLab (2015 р.), Еinstein (2014 р.), Архимед (2014 р.). Наведені їх переваги, недоліки, класифікація, мета
та клас, у якому доцільна така компютерна підтримка для вивчення курсу фізики, на основі цього
аргументовано доцільність використання майбутніми вчителями фізики програмних засобів в
навчальному процесі. Обґрунтовано значення програмних засобів, які дозволяють організувати
моделювання, емуляцію та фізичний експеримент: віртуальні та цифрові лабораторії.
Ключові слова: ретроспективний аналіз, інформаційні технології, програмний педагогічний засіб,
комп’ютерні програми, технологій навчання фізики, віртуальна лабораторія, цифрова лабораторія,
фізика.
Постановка проблеми. Інформатизація освітньої галузі обумовила активне впровадження
спеціалізованих програмних засобів в навчання різних дисциплін. Розробники програмного забезпечення
пропонують різного рівня, наповненості та інструментарію середовища, покликані унаочнити або
змоделювати процес, віалізувати залежності, автоматизувати розрахунки. Знайомство с такими засобами
наразі вважаємо актуальною навчальною задачею майбутнього вчителя, оскільки повсюдне захоплення і
використання підлітками інтернет-технологій спонукає використовувати таку активність в організації
навчального процесу. Особливо це стосується питань підготовки вчителів фізики, вивчення якої у школі
асоціюється у тому числі з проблемою небажання вивчати складні шкільні предмети , і розв’язанню якої може
сприяти залучення спеціалізованих комп’ютерних засобів.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемами впровадження комп’ютерних засобів у навчальний
процес з фізики займалися: О. Бугайов, Є. Коршак, М. Головко, В. Заболотний, Ю. Жук, О. Ляшенко,
Н. Сосницька, М. Шут та інші. У працях вчених розглядаються питання удосконалення шкільного фізичного
експерименту засобами інформаційно-комунікаційних технологій, поєднання традиційних засобів навчання,
зокрема підручника з фізики, з електронними, розробки програмно-педагогічних засобів з вивчення окремих
тем шкільного курсу фізики.
Наразі в навчанні фізики широко застосовуються різні програмно-педагогічні засоби (ППЗ), під якими
розуміють дидактичні засоби, призначені для часткової або повної автоматизації процесу навчання за
допомогою застосування комп'ютерної техніки [1].
Метою створення таких засобів є не лише доповнення і розширення можливостей традиційних
засобів навчання фізики для підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу, а і активізація
пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів [1].
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Удосконалення таких засобів обумовлено активним розвитком інформаційних технологій та
програмного забезпечення, що забезпечує осучаснення шкільного курсу фізики. Водночас відсутність
уявлення про розвиток таких засобів та їх класифікацію збіднює професійну підготовку сучасного вчителя
фізики, а тому актуальним вважаємо знайомство студентів, майбутніх вчителів фізики з ретроспективним
аналізом таких засобів, що і складає мету даної статті.
Виклад основного матеріалу. Для вчителя фізики важливо орієнтуватися в основних програмних
засобах, їх призначенні, а також знати, для яких дидактичних цілей вони можуть бути використані. Тому нами
було систематизовано у ретроспективі окремі ПЗ які використовувались на уроках фізики (табл. 1):
Таблиця 1
Програмні засоби підтримки навчання.
Назва

Клас

Розробник

Рік

Сайт

«ППЗ Бібліотека електронних
наочностей 7-11 клас»

7-11

Розробка "КвазарМікро"

2008

[6]

«ППЗ Електронний задачник
з фізики 7-9 клас»

7-9

Розробка "КвазарМікро"

2009

[8]

«ППЗ Віртуальна фізична
лабораторія 7-11 клас»

7-11

Розробка "КвазарМікро"

2010

[7]

«Навчальне програмне
забезпечення з фізики для 710 класу ЗНЗ.»
«ППЗ ФІЗИКА 11 клас»

7

Розробка "КвазарМікро"

2011

[4]

11

Розробка "КвазарМікро"

2011

[9]

«Революція в навчанні.
Фізика»

7-11

Ісак Регев
Видавництво: ULC
Український центр
освіти

2011

[10]

"1С: Физический
конструктор"

7-11

ООО «1СПаблишинг»

2014

[11]

«Crazy Machines 1
"Запрацювало!"»
Crazy Machines 2
"Запрацювало! Нові
випробування"
(українізована версія)
Crazy Machines 3
"Запрацювало! Володар
механізмів" (українізована
версія)

9-11

2014–
2017

[14]

PhET

7-11

2011

[2]

FAKT Software

УніверситетКолорадо,
США
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Призначення
Інформаційні,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі, довідкові
Контролюючі,
демонстраційні,
довідкові,
розрахункові
Контролюючі,
демонстраційні,
довідкові,
розрахункові
Інформаційнодемонстраційні
Інформаційні,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі
Інформаційні,
контролюючі,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі, довідкові
Демонстраційні,
імітаційномоделюючі,
тренажерні,
довідкові,
розрахункові
Контролюючі,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі,
тренажерні

Контролюючі,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі,
тренажерні,
розрахункові
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Розробник

Рік

Сайт

VirtualLab

7-11

BinaryBiz, США

2015

[3]

Еinstein

7-11

Институт
новых
технологий, Россия

2014

[13]

Архимед

7-11

Институт
технологий,
Россия

2014

[12]

новых

Призначення
Контролюючі,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі,
тренажерні,
розрахункові
Контролюючі,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі,
тренажерні,
розрахункові
Контролюючі,
демонстраційні,
імітаційномоделюючі,
тренажерні,
розрахункові

Аналіз зазначених та інших програмних засобів виявив, що вони мають переваги над іншими
засобами навчання фізики. Зокрема, їх використання активізує сприйняття фізичних законів, понять, процесів
учнів за рахунок використання звукових і зорових демонстрацій; зменшує матеріальні витрати на
демонстраційне обладнання; дозволяє у будь-який момент повернутися до вивченого раніше матеріалу,
отримати необхідну допомогу, перервати процес навчання в будь-якому місці, а потім до нього повернутися;
сприяє контакту вчителя з аудиторією; надає можливість відтворення на екрані великого обсягу інформації.
Водночас до недоліків використання ПЗ віднесемо перевтому зору, точкове дотримання норм
ДСанПіН, загрозу для учнів втрати чіткої границі між віртуальним і реальним світом, природним явищем і
фізичною моделлю.
Також нами розглянуто програмні засоби, які дозволяють організувати моделювання, емуляцію та
фізичний експеримент і не вимагають при цьому додаткового спеціального обладнання. До таких програмних
засобів ми відносимо віртуальні та цифрові лабораторії.
Віртуальна лабораторія являє собою програмно-апаратний комплекс, який дозволяє проводити
експерименти без безпосереднього контакту з реальною установкою або за повної відсутності такої. Такі
лабораторії доцільно використовувати для демонстрації фізичних експериментів, які неможливо провести в
реальному часі з тих чи інших причин: через загрозу здоров’я, відсутність складного та дорогого обладнання,
через складність виконання чи довго тривалість експерименту.
Віртуальні лабораторії представлені у форматі 2D та 3D. Коротко опишемо на прикладі двох:
VirtualLab (розробник BinaryBiz) [3] – віртуальне середовище для організації і проведення віртуальних
лабораторних робіт для учнів з фізики, хімії, біології, екології. Такі лабораторні роботи реалізовані за
допомогою технології Flash.
PhET [2] – віртуальна лабораторія розроблена Університетом Колорадо(США), включає різні
віртуальні лабораторії, які демонструють природні явищ в області фізики, біології, хімії, наук про Землю.
На освітньому ринку України у 2011 році з`явилися цифрові лабораторії (ЦЛ), вже поширені за
кордоном. ЦЛ складаються з цифрових датчиків для вимірювання фізичних, хімічних, біологічних параметрів
в процесі проведення дослідів, і підтверджують необхідність практичних експериментів та важливість
точності кількісних вимірів у фізиці.
Найвідоміші цифрові лабораторії Ейнштейн [13] і Архімед [12].
Як показує досвід, цифрові лабораторії для навчального процесу мають суттєві переваги над
віртуальними, оскільки істотно розширюють ефективність шкільних лабораторних робіт як активної форми
освітнього процесу, в той час коли віртуальні лабораторії виконують більш демонстраційні та емітаційномоделюючі функції.
Висновки. Таким чином, проведений ретроспективний аналіз ПЗ в галузі підготовки навчання фізики
виявив достатню кількість спеціалізованого ПЗ, яке з розвитком інформаційних технологій розширювало
власні функції та збільшувало кількість точок дотику зі шкільним курсом фізики. Можемо говорити про те, що
з часом програмні засоби набули більше моделюючих, розрахункових та імітаційних функцій і відійшли від
демонстраційних.
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Також варто зауважити про орієнтацію засобів на точність вимірювання у проведенні великої
кількості експериментальних випробувань, що дозволяє підтвердити статус фізики як експериментальної
науки.
Зазначені аспекти мають враховуватися майбутніми вчителями фізики під час реалізації професійної
діяльності.
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COMPUTER SUPPORT FOR PHYSICS TRAINING: RETROSPECTIVE ANALYSIS
Valentine Stoma
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine
Abstract. The article presents a retrospective analysis of the software tools in physics. Reviewed: "the PPP
Library e-clarity 7-11 class" (2008), "PPS Electronic book of problems in physics 7-9 class" (2009), "Educational
software in physics for class 7-10 of the POPS" (2010), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS"
(2011), "Revolution in training. Physics "(2011)," 1C: Physical designer "(2014)," Crazy Machines 1 "Earned!" "(2014
- 2017), PhET (2011) VirtualLab (2015) , Еinstein (2014), Archimedes (2014).
Given their advantages, disadvantages, classification, purpose and the class in which such appropriate
computer support for learning physics course based on this arguments the feasibility of using future teachers of
physics software in the educational process. We prove the value of software tools that allow you to organize the
modeling, simulation and physical experiment: the virtual and the digital lab.
Key words: retrospective analysis, information technologies, program pedagogical means, computer
programs, technologies of teaching physics, virtual loratory, digital laboratory, physics.
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