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ВИКОРИСТАННЯ ВIРТУАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ ПРИ ПРОВЕДЕННI
ФIЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ В 11 КЛАСI ЗОШ

Впровадження вiртуального лабораторного практикуму в навчальний процес, як пiдготов-
чого етапу до виконання робiт фiзичного практикуму з реальними фiзичними приладами,
дозволяє пiдвищити ефективнiсть навчання та якiсть формування практичних вмiнь i
навичок учнiв.
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Вступ
У системi викладання фiзики як навчального предмету склалася трiада:

• лекцiї;
• семiнари (або практичнi заняття);
• практикум (або лабораторнi заняття).

Призначення практикуму – експериментальне спостереження основних,
найбiльш яскравих i виразних, фiзичних ефектiв i вивчення законiв, що їх
описують. Вiн виступає одночасно як метод навчання, джерело знань i засiб
навчання.

Одним iз завдань курсу фiзики старшої школи є – розвиток в учнiв уза-
гальненого експериментального вмiння проводити природничо-науковi дослi-
дження методами фiзичного пiзнання (планування експерименту, вибiр мето-
ду дослiдження, вимiрювання, обробка та iнтерпретацiя одержаних резуль-
татiв). Навчальний фiзичний експеримент пiдводить учнiв до розумiння су-
часних фiзичних методiв дослiдження, формує у них практичнi вмiння i на-
вички.
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Без експерименту немає, i не може бути рацiонального вивчення фiзики.
Одне лише словесне пояснення призводить до формалiзму та механiчного
заучування.

Досвiд проведення фiзичного практикуму з фiзики в 11 класах показує,
що виконання i сприйняття учнями лабораторних робiт пов’язане з рядом
труднощiв [1, 2]:

• в силу недостатнього фiнансування освiти обмежується можливiсть до-
ступу учнiв до найцiкавiшого i унiкального сучасного устаткування, те-
хнiчних об’єктiв, наукових i технологiчних експериментiв, якi часом ви-
кликають найбiльше зацiкавлення i стимулюють отримання знань; як
наслiдок – вiдсутнiсть наочностi при його виконаннi;

• багато явищ в умовах шкiльного фiзичного кабiнету не можуть бути про-
демонстрованi. Це стосується явищ мiкросвiту, або процесiв, якi швидко
протiкають, або дослiдiв з приладами, якi вiдсутнi в кабiнетi. В резуль-
татi учнi стикаються з труднощами в їхньому вивченнi, так як не в змозi
подумки їх уявити.
Одним iз варiантiв вирiшення даної проблеми, на нашу думку, є впрова-

дження нових iнформацiйних технологiй у навчальний процес – iнтерактивнi
вiртуальнi лабораторнi роботи.

Основна частина
На вiдмiну вiд традицiйного подiлу методiв навчання у вiтчизнянiй педа-

гогiцi на:
• методи органiзацiї та здiйснення навчально-пiзнавальної дiяльностi;
• методи контролю за ефективнiстю навчально-пiзнавальної дiяльностi;
• методи стимулювання навчально-пiзнавальної дiяльностi,

у практицi навчання iснують i iншi пiдходи до визначення методiв навчання,
якi заснованi на ступенi усвiдомленостi сприйняття навчального матерiалу.
[3]. Серед яких слiд виокремити iнтерактивнi. Iстотна рiзниця iнтерактив-
них вправ i завдань вiд звичайних у тому, що виконуючи їх учнi не тiльки
закрiплюють вже вивчений матерiал, але й вивчають новий.

Слово «iнтерактив» англiйського походження, вiд слiв «inter» – разом,
«act» – дiяти. Iнтерактивний – означає здатнiсть взаємодiяти чи перебувати
в режимi бесiди, дiалогу з будь-ким (людиною) або чим-небудь (наприклад,
комп’ютером).

Для успiшної органiзацiї навчального процесу педагог завжди знаходи-
ться в стадiї пошуку нових форм, методiв i засобiв подачi матерiалу.

В даний час провiдне мiсце займають методи i прийоми навчання, за-
снованi на використаннi сучасних iнформацiйних технологiй, що призвело до
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корiнних змiн у теорiї та практицi навчання. Персональний комп’ютер i Iн-
тернет дуже мiцно увiйшли в наше життя, а сучасна молодь виявляє до них
неабиякий iнтерес. I в зв’язку з цим завдання вчителя полягає в тому, щоб
i персональний комп’ютер, i Iнтернет перетворити у свого безпосереднього
помiчника.

Питання впровадження у шкiльний фiзичний практикум нових iнфор-
мацiйних технологiй розглядаються в роботах [4–6] та iн. Аналiзування цих
праць виявило, що найбiльш складним видом занять у навчальному процесi
на базi iнформацiйних технологiй є лабораторна робота. Разом iз тим ком-
п’ютерний фiзичний практикум, що мiстить комп’ютернi програми дослiдни-
цького характеру, за певних умов, може стати найбiльш ефективним.

Фiзичний практикум у 11 класi ЗОШ являє собою заключний етап у ви-
вченнi курсу фiзики. На цей час, згiдно Державному освiтньому стандарту з
освiтньої галузi «Iнформатика» в середнiх навчальних закладах, учнi мають
вiдповiднi знання, умiння i навички, необхiднi для рацiонального використа-
ння засобiв сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй при вирiшеннi
задач, пов’язаних з опрацюванням iнформацiї, її пошуком, систематизацiєю,
зберiганням, наданням i передачею.

У зв’язку з впровадженням нових iнформацiйних технологiй у процес на-
вчання суттєво змiнюється пiдхiд до лабораторних робiт, виникли новi види
лабораторних робiт – вiртуальнi, iнтерактивнi лабораторнi роботи. Термiн
«вiртуальний» походить вiд англiйського слова «virtual» – схожий, не вiдрi-
зняється.

Величезну роль в активiзацiї дiяльностi учнiв пiд час виконання вiрту-
альних лабораторних робiт вiдiграє пошуковий метод. Учнi не просто зна-
йомляться з матерiалами робiт, але й займаються активним пошуком науко-
вої iнформацiї. Це досягається шляхом постановки проблемних питань перед
виконанням роботи або отриманням певних творчих завдань. Пiд час прове-
дення лабораторних робiт учнi можуть копiювати матерiали з сайту, запи-
сувати тези в свої зошити, робити позначки, переглядати вiдео фрагменти в
Iнтернет ресурсах та таке iнше.

Крiм того учнi можуть використовувати готовi програми комп’ютерного
моделювання [7–10], якi дозволяють вiзуально подати спрощенi моделi бага-
тьох фiзичних явищ. При цьому можна поетапно включати в розгляд дода-
тковi фактори, якi поступово ускладнюють модель i наближають її до ре-
ального фiзичного явища. Комп’ютер може не тiльки створити модель таких
явищ, але також дозволяє змiнювати умови протiкання процесу, «прокрути-
ти» з оптимальною для засвоєння швидкiстю. Також комп’ютерне моделюва-
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ння дозволяє отримувати наочнi динамiчнi iлюстрацiї фiзичних експеримен-
тiв та явищ, вiдтворювати їх тонкi деталi, якi часто вислизають при спосте-
реженнi реальних явищ i експериментiв. Деякi моделi дозволяють одночасно
з ходом експериментiв спостерiгати за побудовою вiдповiдних графiчних за-
лежностей, що пiдвищує їх наочнiсть. Розробка до iснуючих програм комп’ю-
терного моделювання запитань, задач i завдань творчого характеру, тестiв,
сприяє бiльш глибокому вивченню, узагальненню i закрiпленню матерiалу.

Таким чином, при використаннi вiртуальних лабораторних робiт з фiзики
учнi мають змогу:

• самопiдготовки до виконання лабораторних дослiджень;
• формування орiєнтовних основ дiяльностi для виконання лабораторних
дослiджень;

• отримання iнформацiї про фiзичний процес i про кiлькiснi значення фi-
зичних величин, що його характеризують (характер їх змiни) – вiдео-
фрагменти;

• знайомитись iз приладами, якi будуть використовуватись в процесi ви-
конання лабораторної роботи;

• перевiряти шляхом тестування ступiнь сформованостi вiдповiдних пра-
ктичних умiнь i навичок.

Тому використання вiртуальних лабораторних робiт ми розглядаємо як
пiдготовчий етап до виконання робiт фiзичного практикуму, тобто як пiд-
ґрунтя для виконання лабораторних робiт з реальними фiзичними прилада-
ми. Адже лише натурнi експерименти дають адекватне уявлення про реаль-
ний перебiг фiзичних явищ.

Такий дiяльнiсний пiдхiд до виконання лабораторних робiт дозволяє ви-
рiшувати i виховнi цiлi: формування особистостi, здатної орiєнтуватися в по-
тоцi iнформацiї; розвиток цiкавостi до фiзичних знань, науково-популярних
статей, життєвих проблем; усвiдомлення учнями ролi фiзики в науцi та ви-
робництвi, виховання екологiчної культури, розумiння моральних та етичних
проблем, пов’язаних з фiзикою.

Висновки
Поєднання iнформацiйно-комп’ютерних технологiй (в тому числi i вiрту-

альних лабораторних робiт) з натурним експериментом робить процес навча-
ння i викладання бiльш цiкавим, якiсним, результативним. Саме за допомо-
гою такої єдностi можна:

• полiпшувати наочнiсть;
• пiдвищувати iнтерес до вивчення фiзики;
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• формувати вмiння учнiв отримувати знання самостiйно, працюючи з на-
вчальними комп’ютерними програмами, та в мережi Iнтернет;

• здiйснювати диференцiйований пiдхiд до учнiв при вивченнi фiзики;
• формувати творчу особистiсть учнiв;
• удосконалювати практичнi навички учнiв роботи на ПК.
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