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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
ПРИ ВИКЛАДАННI РОЗДIЛУ «МЕХАНIКА»

В КУРСI ФIЗИКИ 10 КЛАСУ ЗОШ

В данiй статтi наведенi деякi особливостi використання комп’ютерних технологiй на уро-
ках фiзики, зокрема, при викладаннi роздiлу «Механiка». Розглянутi питання пiдвищення
ефективностi навчального процесу шляхом використання комп’ютерної технiки.
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Вступ
Питання як викладати сьогоднi фiзику багато в чому ще дискусiйне. На

сьогоднi поступово вiдбувається змiна ролi комп’ютера в навчаннi: iз засо-
бу, що використовується лише на уроках iнформатики для вивчення мов
програмування, комп’ютер перетворюється на активного помiчника вчителя-
предметника. У зв’язку з цим зрозумiло, що назрiла гостра необхiднiсть в
адаптацiї вчителiв до нових умов роботи. Адже на уроцi з використанням
комп’ютера iнформацiйна функцiя вчителя перестає бути основною, а на пер-
ший план повиннi виходити органiзуюча i керуюча функцiї. Основною роллю
вчителя є постановка цiлей навчання, органiзацiя умов, необхiдних для успi-
шного вирiшення освiтнiх завдань

З поширенням у свiтi iнформацiйно-комп’ютерних технологiй та у зв’язку
з iстотними структурними змiнами в освiтнiх системах склалися передумови
для широкого використання iнформацiйних технологiй (IТ) в загальноосвi-
тнiх навчальних закладах взагалi i в процесi вивчення фiзики зокрема.

Основна частина
Традицiйна система освiти застарiла i потребує значних нововведень. Ви-

ходом з положення може служити використання КТ в системi сучасної освi-
ти. Але застосування подiбних технологiй в освiтi виправдане тiльки в тих
випадках, в яких вони дають iстотну перевагу в порiвняннi з традицiйними
формами навчання [1, 2].

c© Ткаченко В.М., Читанава С.Д., 2013

204



Ткаченко В.М., Читанава С.Д. Використання комп’ютерних технологiй ...

Також виокремлюють психологiчнi принципи, якi впливають на якiсть
навчання з використанням КТ: ретельне та детальне планування навчальної
дiяльностi, її органiзацiя, чiтка постановка цiлей i завдань навчання; роз-
робка таких навчально-методичних матерiалiв, якi базуються на психологi-
чних закономiрностях сприйняття, пам’ятi, мислення, уваги, а також вiкових
особливостей учнiв; наявнiсть такого зворотного зв’язку мiж учнем i викла-
дачем, який забезпечує учневi психологiчний комфорт у процесi навчання;
здатнiсть учня самостiйно працювати з iнформацiєю.

Впровадженням КТ у навчальний процес з фiзики займалися: О. Буга-
йов, Є. Коршак, М. Головко, В. Ляшенко, Н. Сосницька, М. Шут та iн. У
працях цих вчених розглядаються питання вдосконалення шкiльного фiзи-
чного експерименту засобами комп’ютерної технiки; поєднання традицiйних
засобiв навчання, зокрема пiдручника з фiзики, з електронними пiдручни-
ками; розробки програмних засобiв з вивчення окремих тем шкiльного кур-
су фiзики. Так Селевко А.Г. пише: «Новi iнформацiйнi технологiї можуть
застосовуватися на всiх етапах навчально-виховного процесу: для навчання
основ iнформацiйної культури, при вивченнi навчальних дисциплiн, у вихов-
ному процесi. Комп’ютер може використовуватися на всiх етапах процесу
навчання: при поясненнi нового матерiалу, закрiпленнi, повтореннi, контролi
знань...» [3]. Проблеми дидактики i методики використання IТ у процесi на-
вчання фiзики у старшiй школi розглядаються в роботах Романової О.В. [4],
Н.С. Пуришевої, А.В. Хуторського [5] та iн.

Використання КТ дозволяє рацiональнiше розподiлити навчальний час.
Застосовуючи на уроках фiзики обчислювальну технiку, вчитель може за ко-
роткий час демонструвати процеси, якi проходять впродовж мiсяцiв, рокiв i
навiть столiть. Це дозволяє вивести сучасний урок на якiсно новий рiвень:
пiдвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес IТ; розши-
рювати можливостi iлюстративного супроводу уроку; використовувати рiзнi
форми навчання та види дiяльностi в межах одного уроку; сприяє покращен-
ню емоцiйного сприйняття навчального матерiалу, пiдвищенню його iнфор-
мативностi, доступностi та наочностi.

Педагоги-практики [4, 5] свiдчать, що зараз спостерiгається зниження рiв-
ня мотивацiї й пiзнавальної активностi учнiв пiд час вивчення фiзики, що
вказує на необхiднiсть вдосконалення методики навчання, модернiзацiї форм
i прийомiв роботи вчителя. Отже, можна видiлити наступнi тенденцiї:
• стали придiляти велику увагу питанню впровадження КТ в навчальний
процес,
• для шкiльного курсу фiзики розробляються комп’ютернi демонстрацiї i
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методики їх використання.
Але iснують певнi складностi:

• навчальнi програми з фiзики змiнюються значно швидше, нiж створює-
ться їх комп’ютерна пiдтримка;
• недостатньо комп’ютерних демонстрацiй розроблено для учнiв старшої
школи, а бiльшiсть вже iснуючих орiєнтованi на програми шкiл РФ;
• одним з факторiв є вiдсутнiсть у багатьох вчителiв навичок володiння
комп’ютерним забезпеченням.

Таким чином, є протирiччя мiж сучасними задачами навчання фiзики та
недостатньою теоретичною i практичною розробкою експериментальної пiд-
тримки вивчення фiзики у старшiй школi з використанням КТ. Це протирiч-
чя визначило актуальнiсть проведеного дослiдження. Гiпотеза дослiдження
полягала в тому, що впровадження в навчальний процес КТ сприятиме пiд-
вищенню якостi рiвня знань учнiв при вивчення роздiлу «Механiка» в курсi
фiзики учнями 10 класу ЗОШ, розвитку мотивацiї в його вивченнi. Отже, чо-
му саме «Механiка»? Цей роздiл один з базових у 10 класi. Учнi вже знайоми-
лись з цим роздiлом в курсi основної школи, а в старшiй школi коригуються i
поглиблюються знання. Через брак часу у навчальнiй програмi, КТ спрощу-
ватимуть i прискорюватимуть процес пояснення нового матерiалу, перевiрку
вже iснуючих знань, здiйснення контролю.

Iснуючi електроннi розробки компанiї «Физикон»: «Физика. Механика,
молекулярная физика», «Живая физика», «Физика. Основная школа. 7–9
классы: часть I», «Физика 7–11 классы. Практикум», «1С: Репетитор. Физи-
ка: версия 1.5» та [6], по-перше, адаптованi пiд навчальну програму РФ, яка
вiдрiзняється вiд української; по-друге, бiльшiсть з них охоплюють програму
основної школи, а не старшої. Бiльшiсть необхiдних тем курсу цими програ-
мами фiзики не охоплено. А також використання цих програм передбачає за
собою вiльне володiння ними вчителем фiзики.

Ми пропонуємо комплекс розробок планiв-конспектiв з зазначеного роздi-
лу iз використанням КТ. При плануваннi урокiв ми намагалися знайти опти-
мальне поєднання КТ з традицiйними засобами навчання. Наявнiсть зво-
ротного зв’язку з можливiстю комп’ютерної дiагностики помилок учнями в
процесi роботи, дозволяє проводити урок з урахуванням iндивiдуальних осо-
бливостей учнiв. Ми використовували можливостi комп’ютера при проведеннi
рiзних форм уроку.

Наприклад, на уроцi перевiрки знань з теми «Кiнематика» основна мета
— перевiрка знань i розумiння основних термiнiв теми (тiло вiдлiку, систе-
ма вiдлiку, траєкторiя та т. i.). Учням пропонується самостiйно вiдповiсти
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на питання, використовуючи комп’ютерну модель, i отримати результати у
вiдповiднiй кiлькостi балiв. Звичайно, такий урок можна проводити тiльки в
комп’ютерному класi.

На уроцi вивчення нової теми «Прямолiнiйний рiвномiрний рух» з викори-
станням комп’ютерних анiмацiй та моделей комп’ютер надає можливiсть вiзу-
алiзацiї спрощеної теоретичної моделi рiвномiрного руху з поетапним вклю-
ченням до розгляду додаткових факторiв, чисельних даних, що поступово
наближають цю модель до реального явища. Анкетування учнiв, проведене
пiд час педагогiчної практики, виявило, що впровадження КТ в навчальний
процес пiдвищує iнтерес учнiв до предмету, полiпшує запам’ятовування ма-
терiалу.
Висновки

Таким чином вирiшення нових освiтнiх завдань вимагає вiдповiдної пiд-
готовки вчителя. Впровадження комп’ютера в навчальний процес дозволяє
розширювати можливостi подання навчальної iнформацiї; пiдвищувати мо-
тивацiю навчання; активiзувати навчальний процес, сприяючи забезпеченню
бiльш повної зайнятостi всiх учнiв; розширювати набори навчальних завдань,
здiйснюючи управлiння процесом вирiшення таких проблем, якi важко пiдда-
ються аналiзу в традицiйних умовах; якiсно змiнювати контроль за дiяльнi-
стю учнiв; сприяти формуванню в учнiв рефлексiї дiяльностi, оскiльки вони
можуть наочно надати результати своєї роботи.
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