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Вступ. Модернізація системи освіти передбачає запровадження 

ефективних сучасних технологій та новітніх досягнень, зокрема, засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Процес навчання у закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО) передбачає формування в учнів умінь 

досліджувати, інтегрувати знання, практично застосовувати отримані знання та 

вміння. Це передбачає удосконалення усіх аспектів навчального процесу, 

використання більш ефективних сучасних методів наукового пізнання.  

Використання методичних систем навчання, які ґрунтуються на ІКТ, 

вносить значні зміни у всі компоненти освітнього процесу, в тому числі, і 

організацію самостійної пізнавальної діяльності учнів.  

Метою статті є обґрунтувати методичні основи застосування 

комп’ютерних моделей для активізації самостійної пізнавальної діяльності 

учнів ЗЗСО у процесі вивчення фізики. 

Аналіз попередніх досліджень. Проблему запровадження ІКТ та 

розвитку й активізації самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти у 

процесі вивчення фізики досліджували провідні науковці П. С. Атаманчук, 

В. Ю. Биков, С. П. Величко, М. І. Жалдак, Ю. О. Жук, О. І. Іваницький, 

О. І. Ляшенко, В. Ф. Заболотний, О. С. Мартинюк та ін. 
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Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались методи 

аналізу педагогічної, науково-методичної літератури, дисертаційних 

досліджень, електронних ресурсів; здійснювалася систематизація та 

узагальнення результатів вітчизняного і зарубіжного досвіду.  

Результати й обговорення. У процесі вивчення фізики вчителю ЗЗСО 

необхідно так організовувати і реалізовувати освітній процес, щоб навчити 

здобувачів освіти здатності творчо мислити, використовуючи набуті у процесі 

діяльності знання, навички та вміння, сприяти активізації пізнавального 

інтересу, активності на заняттях, самостійності в одержанні знань. Тобто, 

учитель повинен організовувати освітній процес, використовуючи технології, 

методи, прийоми, засоби навчання, які сприятимуть підвищенню рівня 

пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу. Така активізація 

самостійної пізнавальної діяльності має здійснюватися систематично з 

урахуванням й у взаємозв’язку основних психолого-педагогічних та 

організаційно-методичних засад, які відображають певний період чи етап 

розвитку як науки, так й освітньої галузі суспільства в цілому. 

Активізацію самостійної пізнавальної діяльності учнів можна 

здійснювати різними шляхами: моделювання фізичних явищ чи процесів 

використання творчих фізичних задач; проблемних завдань, застосування 

електронних ресурсів в освітньому процесі; проведення творчих семінарів, 

застосування проєктних технологій, тощо.  

Самостійна діяльність є засобом отримання якісних і міцних знань учнів, 

розвитку їх розумових здібностей; є ефективною тоді, коли самостійна 

діяльність є одним з основних елементів навчального процесу, якщо для неї 

передбачений час і вона є систематичною.  

Учні можуть застосовувати ІКТ у відповідності зі своїми 

індивідуальними бажаннями та потребами – наприклад, під час виконання 

вправ, розв’язування задач у процесі самостійної та домашньої роботи учнів, у 

ході самостійного вивчення окремих законів, з метою заповнення прогалин у 

своїх знаннях, які з різних причин з’явилися у ході навчання тощо.  
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Під час організації самостійної роботи здобувачів освіти, застосовуючи 

засоби ІКТ учні можуть виконувати індивідуальні завдання, опрацьовувати 

додаткову інформацію, необхідну для виконання цього завдання; самостійно 

шукати методи, способи та засоби виконання завдання; виконувати розрахунки 

й увести відповідь; одержати аналіз і оцінку відповіді і за необхідності 

одержати додаткові вказівки чи додаткове завдання для детальнішого і 

повнішого усвідомлення та глибшого опанування навчальним матеріалом чи 

для остаточного узагальнення одержаних результатів у ході експериментування 

та формулювання висновків. 

Організація самостійної пізнавальної діяльності під час вивчення фізики в 

ЗЗСО має низку переваг: учень може обрати вільну траєкторію своєї навчальної 

діяльності і властивий саме йому режим і темп роботи; учень у своїй 

самостійній діяльності не відчуває впливу вчителя, однокласників однак 

зростає роль самооцінки та самоконтролю на основі запропонованих і чітко 

сформульованих критеріїв.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

просторі забезпечує розвиток особистості учня, підготовку їх до результативної 

життєдіяльності в умовах достатньо розвинутого та насиченого інформаційного 

суспільства, що передбачає: розвиток мислення; формування навичок і вмінь 

приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти виважених рішень у 

складній навчальній ситуації; формування інформаційної культури, умінь 

здійснювати обробку інформації; естетичних та інтелектуальних якостей учня 

за рахунок можливостей комп’ютерних програм та мультимедійних технологій. 

Використання ІКТ у процесі навчання фізики має особливі предметні 

ознаки: використання комп’ютерних вимірювальних систем, віртуальний 

фізичний експеримент, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна обробка 

результатів фізичного досліду, візуальне його зображення (графіки, діаграми, 

гістограми) тощо [1].  

Застосування ІКТ в освітньому просторі забезпечує формування 

наступних умінь: робота з інтерактивними мультимедійними системами; 
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розробка власного або адаптація існуючого прикладного програмного 

забезпечення відповідно до дидактичної мети; робота з фізичними приладами, 

установками та навчальними комплектами; створення мультимедійних 

дидактичних матеріалів; організація навчально-виховного процесу з 

використанням інтерактивного ППЗ тощо. Таким чином, у процесі класної чи 

самостійної роботи учнями здобуваються певні уміння роботи з ІКТ у контексті 

саме фізичної освіти. 

На користь використання моделей при вивченні фізики свідчить не тільки 

висока ступінь їх наочності, а й те, що учні самі мають змогу впливати на хід 

віртуального експерименту, що викликає у них зацікавленість до проведення 

реальних дослідів. 

Наведемо приклади завдань з використанням комп’ютерної симуляції 

«Лабораторія гравітаційних сил» [2]. 

Комп’ютерна модель «Лабораторія гравітаційних сил» дозволяє учням 

спостерігати силу тяжіння, з якою діють два об’єкти один на одного, учні 

мають можливість змінювати маси тіл, відстані між ними, аналізувати 

досліджувані процеси. Використовуючи цю симуляцію, учні мають змогу 

встановити зв’язок між силою тяжіння та масами тіл, відстанню між тілами, 

пояснити третій закон Ньютона для гравітаційної сили, визначати гравітаційну 

сталу. 

Наведемо приклади завдань. 

1. Використовуючи симуляцію «Лабораторія гравітаційних взаємодій» 

проаналізуйте: як залежить сила гравітаційної взаємодії від мас тіл; відстані 

між тілами. 

2. Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома кулями, якщо 

а) зменшити масу першої кулі, не змінюючи другу масу; б) масу однієї кулі 

зменшити у 2 рази; в) відстань між їх центрами зменшити в 2 рази. Перевірте 

одержані дані за допомогою комп’ютерної моделі. 

3. На якій відстані сила притягання між двома кулями масою 1 т 

дорівнюватиме 0,667 мкН? 

https://phet.colorado.edu/uk/simulations/gravity-force-lab


235 

4. У скільки разів сила взаємодії двох куль, зображених на рис. 1 а) 

відрізняється від сили взаємодії двох куль, зображених на рис. 1 б). 

5. Визначте силу гравітаційної взаємодії двох куль у момент їх зіткнення 

рис. 1 в), якщо діаметр куль 4 см. 

6. Складіть задачу за рис. 1 в), 1 г). 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 1. «Лабораторія гравітаційних сил» 

 

Робота учнів з комп’ютерними моделями є корисною та ефективною, 

оскільки комп’ютерні моделі дозволяють в широких межах змінювати 

початкові умови фізичних експериментів і виконувати численні віртуальні 

досліди. Така інтерактивність відкриває перед учнями величезні пізнавальні 

можливості та забезпечує їх безпосередню участь у проведенні експериментів. 

При використанні моделей комп’ютер надає можливість візуалізації спрощеної 

моделі певного явища природи. Крім того, комп’ютерне моделювання дозволяє 

продемонструвати учням фізичні явища та процеси. Очевидно, що 
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використання комп’ютерних моделей сприяє формуванню в учнів більш 

ґрунтовних знань, підвищенню рівня їх фундаментальної підготовки з фізики. 

Застосування ІКТ на уроках фізики не лише підвищує інтерес учнів до 

предмета вивчення, а й стимулює вчителя підвищувати свою педагогічну 

майстерність та методичний рівень власної професійної підготовки. Сучасні 

вимоги до освітнього процесу якраз і пов’язані саме з уміннями вчителя 

кваліфіковано обирати й успішно реалізовувати ті технології, які найбільше 

відповідають змісту та цілям вивчення конкретної дисципліни і поряд з цим 

оптимально сприяють досягненню гармонійного розвитку учнів, сприяють 

формуванню компетентностей учня. 

Ефективність застосування комп’ютерних моделей ґрунтується на змінах 

навчальної діяльності учня та кардинальній модернізації діяльності вчителя 

фізики, який повинен володіти певними методичними прийомами, а саме знати: 

методологічні аспекти, цілі та завдання застосування інформаційних технологій 

навчання фізики; функції, значення і місце інформаційних технологій та засобів 

навчання фізики в навчально-виховному [3]. 

Звичайно, що використання комп’ютерних моделей не може замінити 

реальні лабораторні роботи чи роботи фізичного практикуму, але їх 

використання дає можливість учням перевірити закони та закономірності, які 

вивчаються. Адже важливо зацікавлювати учнів, робити їхню роботу 

вмотивованою, осмисленою.  

Висновки. Комп’ютерне моделювання є важливою складовою освітнього 

процесу. Використання комп’ютерного моделювання на уроках фізики 

стимулює самостійну діяльність учнів, активізує творчу діяльність та 

позитивно впливає на успішність учнів, розширює межі розуміння фізичних 

явищ та процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі. Комп’ютерні 

моделі забезпечують високий ступінь наочності, учні мають змогу самостійно 

втручатися в перебіг експерименту, змінювати умови його проведення, що 

сприяє розвитку мотивації, зацікавленості та бажання експериментувати, 

проводити самостійні дослідження в галузі природничих наук.  
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