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Abstract 
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ВСТУП 

 

 Необхідність створення і впровадження нових підходів до навчального 

процесу в вищих технічних навчальних закладах призвела до змін в системі 

освіти. Основною проблемою на сьогоднішній день є необхідність 

модернізації практичних занять в напрямку створення системи навчання, 

зосередженої на покращенні якості освіти з використанням сучасних 

інформаційних технологій для підготовки фахівців високої кваліфікації. 

 Проведений аналіз науково-методичних праць показав, що для 

технічних університетів існують певні проблеми в галузі методичного 

забезпечення практичних занять з використанням новітніх інформаційних 

технологій. Розв’язання цих проблем надасть викладанню фізики 

прикладного значення. 

  Опираючись на вищезазначені фактори можна стверджувати, що для 

розвитку фізичного мислення, активізації пізнавальної діяльності, створення 

особистості з технічним мисленням та зацікавленості студентів в 

особистісному розвитку високо кваліфікаційних фахівців необхідно 

розробити методичне забезпечення практичних занять з курсу загальної 

фізики.  

Ці обставини визначили актуальність нашого дослідження і зумовили 

вибір теми дипломної роботи: «Застосування ІТ під час проведення 

практичних занять з фізики (на прикладі теми ʺКінематика матеріальної 

точки ʺ)». 

 

  



Розділ 1 Загальні питання методики проведення практичних 

занять з курсу фізики 

1.1 Етапи розв’язування задач 

 

В  основу  кожної  фізичної задачі  покладені  окремі  прояви 

законів або їх наслідки. Тому, перш ніж розглядати наведені приклади 

чи виступати до самостійного розв'язування задач, необхідно 

ознайомитися з теорією та опрацювати рекомендації, що наведені вище. 

У кожному розділі фізики використовуються свої специфічні методи 

та прийоми розв'язування задач (їх називають окремими алгоритмами). 

Однак існує і загальний план дій (загальний алгоритм), використання якого 

полегшує розв'язування задач. Цей алгоритм для більшості задач включає три 

етапи: 

• фізичний, 

• математичний, 

• етап аналізу. 

Фізичний етап передбачає аналіз явищ, що описані в умові задачі, та 

з'ясування законів яким вони підпорядковані. Для цього треба: 

 вивчити умову задачі,  намагаючись  уявити описані  в  ній 

події   та усвідомити сутність поставленого завдання; 

 якщо дозволяє зміст, зобразити схематичні рисунки та графіки,  

що ілюструють умову задачі. Це допоможе зрозуміти умову і 

полегшить розв'язування; 

 записати у колонку дані задачі і перевести числові значення в 

основні одиниці СІ. При цьому для зручності записів і обчислень дуже 

малі числа слід виражати  в  показникові  формі  (наприклад,  замість  

т= 1000кг, записати т=10
3
кг). 

Математичний етап передбачає отримання конкретної відповіді задач 

і полягає у складанні, та розв'язуванні необхідних рівнянь, які являють 

собою, 



математичні вирази відповідних фізичних законів і співвідношень між 

величинами з урахуванням умови задачі. При цьому слід мати на увазі таке: 

 якщо необхідні властивості тіла не задані в умові, але вказана його 

речовина, то потрібні характеристики  беруться з довідникових таблиць. 

Це ж стосується астрономічних тіл; 

 якщо, крім шуканих, в складанні рівняння входять інші невідомі 

величини, котрі не можна виразити через задані в умові, то їх тимчасово 

потрібно вважати відомими. В процесі подальших викладок всі або 

частина таких величин "щезнуть", тобто скоротяться; 

 перед початком розв'язування рівнянь слід перевірити, чи є складена  

система повною, тобто, чи відповідає кількість рівнянь кількості 

невідомих величин, які в них фігурують; 

 розв'язання системи рівнянь слід починати з виключення тих невідомих 

величин, які відсутні у запитанні задач; 

 у переважній більшості випадків розв'язання рівнянь доцільно проводити 

у загальному (алгебраїчному) вигляді, а числові дані підставляти на  

завершальному етапі. Остаточну числову відповідь слід розумно 

округлити (рекомендуємо залишати на одну значущу цифру після коми 

більше, ніж у вихідних даних). 

Етап аналізу найчастіше пов'язаний з оцінкою правильності отриманої 

відповіді, якщо вона не вказана в тексті задач. Для цього потрібно: 

 пересвідчитись, що результат має необхідну розмірність; 

 зробити аналіз одержаного числового результату; 

 спробувати розв'язати задачу іншим способом і порівняти отримані 

результати.  

  



1.2 Система online навчання Moodle 

 

За допомогою системи online навчання Moodle можна допомогти 

студентам самостійно підготовитися до практичних занять. Ця система 

дистанційної освіти характеризується доступністю навчальних матеріалів, 

наявністю засобів для групової роботи, можливістю перегляду результатів 

проходженя тесту та ін.. З кожним роком система online навчання Moodle 

вдосконалюється, відкриваючи перед користувачами все нові і нові 

можливості. 

  Використовуючи Moodle, можна надсилати повідомлення студентам, 

розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та 

присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу. Ця система може бути 

встановлена на веб-сервері, або на власному комп’ютері ,або на веб-хостингу 

компанії. 

 Головним розробником системи є Martin Dougiamas з Австралії. Метою 

було створення платформи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, яка 

враховувала б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної 

психології, а особливо одній з її течій, яка іменується конструктивізмом. 

Процес навчання з використанням програмно-інструментальної платформи 

дистанційного навчання Moodle, має переваги, які дозволяють реалізовувати такі 

методичні принципи: 

 відповідність принципам розвивального навчання; 

 можливість багаторазового повторення навчального матеріалу; 

 зростання  інтерактивності; 

 модульність; 

 доступність; 

 індивідуалізація; 

 наявність постійної активної довідкової системи; 

 можливість здійснення самоконтролю; 

 динамічність доступу до інформації; 



 забезпечення наочності та багато варіативності представлення інформації; 

 конфіденційність. 

Платформа Moodle не є статичною, навколо неї створено та успішно 

розвивається міжнародне співтовариство професійних ІТ - спеціалістів та 

викладачів, які займаються впровадженням електронних технологій в освітній 

процес. Важливим фактором на її користь є і те, що з самого початку вона 

проектувалась для організації діяльності навчання, в основі якого лежить 

взаємодія усіх учасників. 

  



1.3  Застосування математики під час розв’язування задач з теми : 

«Кінематика матеріальної точки» 

 

Аналіз літературних джерел свідчить, що причина низького рівня 

використання знань з математики полягає в слабкій математичній підготовці 

студентів, в незнанні ними цілого ряду теоретичних розділів курсу 

математики. А також, коли студенти володіють знаннями по цих розділах в 

достатній мірі та добре уміють застосовувати ці знання, тільки, в ситуаціях, 

специфічних для курсу математики, а коли мова йде про фізику, то вони 

почуваються невпевнено. 

Щоб глибше розібратися в причинах такої невідповідності в 

оволодіння студентами одними і тими ж математичними знаннями на 

заняттях математики і фізики, розглянемо окремі етапи процесу 

математизації фізичних знань(у нашому разі фізичних задач). Умовно можна 

виділити три таких етапи: 

1. Переклад запропонованої фізичної задачі на мову математичної 

теорії. 

2. Розв’язування задачі в рамках відповідної математичної теорії, на 

математичній мові. 

3. Переклад результату розв’язку  задачі на мову фізики. 

При розв’язуванні фізичних задач на першому етапі процесу 

математизації студенти повинні визначити, який з відомих ним розділів 

математики можна використати при рішенні даної задачі, співвіднести 

задачу, що розглядається, з класом математичних задач, розв’язок яких 

студентам або відомо, або пошук рішення не повинен викликати значних 

ускладнень, якщо відповідний математичний матеріал засвоєний ними в 

достатній мірі. 

При розв’язуванні фізичних задач, які передбачають використання 

математичних знань, особливі труднощі у студентів викликає саме пошук 



потрібного розділу математики (1 етап), а не їх погані знання по цьому 

розділу (2 етап, на якому фізичні знання не використовуються). 

Цей висновок зумовлений, з одного боку, неякісним проведенням 

процесу математизації задачі, що розглядається на узаняттях фізики, з 

іншого боку (це нас цікавить особливо), вузькістю області використання 

математичних умінь, тобто рівень цих умінь визначається лише потребою 

одного навчального предмета — математики. 

Відсутністю якісної методичної роботи на заняттях математики по 

розширенні області прикладання цілого ряду математичних умінь, 

відсутністю довгої уваги до організації процесу формування математичних 

умінь, який би враховував використання цих умінь в інших предметах 

природно-наукового циклу, і пояснюються багато які недоліки і нерідко 

невдачі у використанні математичних знань при рішенні фізичних задач. 

Таким чином, розробка методики формування математичних умінь, 

необхідних для вивчення курсу фізики, є актуальною проблемою. 

 

  



ВИСНОВКИ 

Для підвищення ефективності проведення практичних занять на тему 

«Кінематика матеріальної точки» у дипломній роботі подано комплекс 

методичного матеріалу із застосуванням ІТ. 

Результати роботи дали підстави для таких висновків: 

1. Аналіз та узагальнення даних стосовно теми дослідження на основі 

психолого-педагогічної та науково-методичної літератури та змісту 

курсу фізики дав змогу висунути та обґрунтувати ідею про 

необхідність модернізації проведення практичних занять з кінематики 

матеріальної точки з використанням ІТ. 

2. Розроблено комплекс методичного матеріалу, що розміщений в 

систему online навчання Moodle, який складено відповідно до діючої 

програми курсу фізики для студентів технічного університету, що 

вміщує: плани практичних занять; е-конспект; таблицю основних 

формул, законів та рівнянь; методичні вказівки до розв’язування задач; 

приклади розв’язування типових задач; задачі для самостійного 

розв’язування під керівництвом викладача; контрольні запитання; 

тестові завдання; контрольну роботу; задачі для домашньої роботи; 

фільмотеку відеофільмів. 

3. Методичне забезпечення на тему «Кінематика матеріальної точки» з 

використанням ІТ дає можливість раціонально використовувати 

зусилля та час викладачів при підготовці та проведені практичних 

занять. 

Розроблений методичний підхід проведення практичних занять може 

бути використаний для вивчення інших розділів курсу загальної фізики. 

На нашу думку, перспективи подальших досліджень полягають у 

розроблені подібних методичних підходів з використанням ІТ не лише для 

практичних занять, а й для лекційних та лабораторних занять, що 

підвищить інтерес студентів до вивчення фізики. 

 



P.S. Повний варіант дипломної роботи знаходиться в архіві кафедри 

загальної фізики та фізики твердого тіла. 


