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      Кожен викладач хоче, 

щоб його студенти добре 

навчалися, з цікавістю і 

бажанням займалися в 

навчальному закладі.  

Але найчастіше ми 

зустрічаємося з тим, що у 

студента не сформувалися 

потреби у знаннях і немає 

інтересу до навчання.  
 



     Проте такого роду проблему 

можна подолати шляхом 

запровадження до навчального 

процесу інноваційних технологій 

навчання – технології навчання, в 

якій зафіксовано принципові зміни 

механізмів відтворення 

функціональних і матеріально-

організаційних структур 

навчального процесу. Інноваційні 

технології навчання є зразком 

педагогічної діяльності, які 

дозволяють виділити і 

об’єктивізувати  межі освоєних і 

апробованих на даний момент 

інваріантів діяльності викладача й 

студентів, застосування яких 

потенційно може принести якісно 

нові позитивні результати навчання 

[2, с. 222]. 



Сильні сторони використання комп’ютера: 

 новизна роботи з комп’ютером - підвищенний інтерес до 

навчання та посилення  мотивації; 

 колір, мультиплікація, відео та голосовий супровід - розширює 

можливості подавання інформації; 

 розширення набору навчальних задач; 

 доступ до важливої літератури через інтернет-ресурс;  

 змога розвя’зувати складніші задачі та робити обчислення без 

помилок; 

 можливість «збирати»  віртуально прилади; 

 тощо.  

 

 



Як мотивувати студентів до вивчення фізики? 

Цікавість – найсильніша мотивація навчання! 
               Причини низької: 

недостатня зацікавленість  матеріалом; 

страх  перед невдачею; 

хибні цінності; 

потреба уваги; 

емоційна перевтома. 

 



      У зв’язку з інтенсифікації 
навчального процесу в ВНЗ 
особливу актуальність набула 
комп’ютеризація – один із 
важливих напрямків у навчанні. 
Можливості сучасного комп’ютера 
дозволяють інтенсивно 
застосовувати комп’ютерну техніку 
у навчальному процесі. Це 
дозволяє відкрити нові можливості 
викладання навчального матеріалу. 
Шляхом використання 
комп’ютерної техніки під час 
лекцій та лабораторних занять. 
Застосування комп’ютерного 
моделювання та анімації дає нові 
можливості викладачеві зробити 
навчальний процес більш цікавим 
й ефективним. У зв’язку з цим 
виділено дві групи технологій: 
локальні та узагальнені технології 
комп’ютерного навчання фізики. 





Стимулом до навчання фізики 

може бути: 
 висвітлення новизни навчального матеріалу; 

оновлення знань, що вже засвоєні, їх поглиблення; 

розкриття наукового та практичного значень знань і 

способів дій; 

 історія відкриття фізичних явищ і законів; 

демонстрація досягнень сучасної фізики та перспектив 

її розвитку. 

нові враження; 

 активні пізнавальні дії; 
 



  Під комп’ютерними 

моделями ми розуміємо 

комп’ютерні програми, 

які імітують фізичні 

досліди, явища або 

ідеалізовані модельні 

ситуації, що 

зустрічаються у 

фізичних задачах. 



     Іншою ж групою інноваційних 
технологій викладання фізики є 
узагальнені технології 
комп’ютерного контролю знань 
студентів, що  грунтуються на 
комп’ютерних контролюючих 
програмах. Це дозволяє в свою 
чергу викладачу фізики проводити 
поточний і підсумковий контроль 
знань і умінь, а також відповідних 
способів навчальної діяльності 
студентів, набутих ними у процесі 
навчання фізики. Як правило, це 
тестові програми з вибором 
відповіді. Ці програми дозволяють 
оперативно проаналізувати знання 
великих груп студентів та 
надрукувати результати на 
принтері. Деякі програми 
забезпечують статистичну обробку 
відповідей студентів, що дозволяє 
викладачу фізики зрозуміти, які 
розділи курсу вимагають більш 
якісного опрацювання або 
повторення.  





Успішний розвиток пізнавальної 
мотивації студентів можливий лише за 
умови, якщо лектор одночасно виступає в 
трьох ролях: 
 оратора 

а)  який переконує аудиторію;  
б)  обґрунтовує фізичні теорії; 
в)  розглядає фізичні явища і закономірності; 
г) спонукає студентів до наукового мислення, самостійності та творчості. 

 педагога 
а)  який озброєний педагогічними знаннями,  
б)  володіє дієвою методикою читання лекцій. 

 психолога 
а)  відчуває аудиторію в цілому та кожного студента ; 
б)  стимулює студентів до використання різноманітних способів виконання 
завдань на занятті без побоювання помилитися, одержати неправильну 
відповідь 

 



      Але зрозуміло, жоден віртуальний викладач не зможе замінити реального 

спілкування під час навчання, скоріше віртуальний викладач йде як додаткова 

допомога викладачеві під час самостійної пізнавальної діяльності студента з 

вивчення процесів, явищ, ефективного рішення завдань у сфері професійної 

діяльності. Найкращий ефект і якість при комп’ютерному навчанні дають 

програми з такими властивостями: 

 * універсальність – програмне забезпечення має бути доступне для 

користувачів з різним рівнем підготовки до предмета. 

 * простота – необхідно створити найбільш просту взаємодію з користувачем. 

 * образність – матеріали з теорії дисципліни мають даватися за допомогою 

образів (графіки, таблиці, малюнки, відеокліпи тощо). 

 * структурність – поетапний показ тем, які складають розділ предмета.. 

 Якщо раніше доступ студентів до навчальної літератури з різних причин був 

дещо обмежений, то зараз завдяки мережі Internet викладач і студент рівні, у 

викладача більше нема переваг. Internet доступний усім, і студенти можуть 

отримати будь-яку інформацію з нього. Традиційне уявлення про освіту більше 

не має сили. Теоретично це дійсно так, а ось на практиці стан справ дещо 

інший. Яку ж роль може грати викладач для здійснення студентам допомоги в 

оволодінні знаннями за допомогою мережі  Internet ?  

 



  По-перше, викладач здійснює роль провідника. Хоча Internet усім дає однакові 

можливості, викладач отримав професійну систематичну освіту, має глибокі 

спеціалізовані знання, у той час як студент ними ще не володіє. 

 По-друге, викладач грає роль порадника. Викладач, завдяки власному досвіду й 

широким знанням, може вибрати більшу кількість корисної інформації й 

допомогти студентам правильно займатися самоосвітою. Коли у студентів 

з’являються питання й трудності, викладачеві слід спрямовувати їх з допомогою 

евристичних методів правильним шляхом пошуку необхідних матеріалів в 

мережі Internet або в літературних джерелах. Після проходження кожного етапу 

навчання викладач контролює й оцінює знання студентів. Без наставника й 

порадника студенти не зможуть працювати плідно й творчо, не зможуть знайти 

потрібної інформації. 

 По-третє, викладач стимулює заохочення й здійснює контроль. Можна зробити 

усне обговорення отриманих електронною поштою листів, провести в групах 

обговорення, дискусію з тієї чи іншої проблемної інформації, отриманої із 

мережі Internet, організувати загальну дискусію (круглий стіл). Internet дозволяє 

також використовувати матеріали електронних довідників, словників, матеріалів 

дистанційних курсів, що почали з’являтися у відкритому доступі. Викладач має 

бути організатором спілкування, обміну інформацією за допомогою Internet, 

стимулюватиме і спрямовувати навчальну діяльність. Використання сучасних 

інноваційних технологій дозволяє зберегти й опрацювати необмежену кількість 

різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео), компонувати її у 

зручному вигляді. 



Це сприятиме: 

· розкриттю, збереженню й розвитку індивідуальних здібностей 
студентів, належного кожній людині унікального сполучення 
особистих якостей; 

· формуванню у студентів пізнавальних можливостей, прагнення 
до самовдосконалення; 

· забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, 
безперервності взаємозв’язку між науками; 

· динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних 
процесів. 
 



     Застосування електронних технологій вимагає від викладача 

перегляду традиційних форм організації навчального заняття, 

розширює діапазон дидактичних засобів, активізує навчальний процес, 

покращує якість засвоєння навчального матеріалу, зацікавлює 

студентів, підвищує їхню успішність. 

Зрештою слід зауважити, що комп’ютерні й телекомунікаційні 

технології суттєво змінюють викладацьку діяльність, місце й роль 

викладача в навчальному процесі, його основні функції. Розвиток 

нових інформаційних технологій дозволяє суттєво модернізувати 

навчальний процес і підвищити ефективність освіти шляхом 

управління процесом викладання на основі розподілення праці. Без 

цього неможливо досягнути значного зросту кількості студентів. 

Основними спеціалізаціями викладачів можуть стати: розробник 

навчальних курсів, консультант із методів навчання, спеціаліст з 

інтерактивного надавання навчальних курсів, спеціаліст із методів 

контролю за результатами навчання. Треба зазначити також, що 

розширення комп’ютерних дисциплін і використання комп’ютерних 

технологій у навчанні вимагає перерозподілу лекційних і практичних 

занять у бік збільшення останніх. 

 



Висновок 
     Застосування технологій комп’ютерних навчальних програм 

забезпечує ознайомлення студентів з навчальним матеріалом, актуалізує 

деякі етапи формування основних фізичних понять, дозволяє закріпити 

основні уміння і навички шляхом їх активного застосування в різних 

навчальних ситуаціях. Оскільки мережа Internet стає одним з 

найпотужніших джерел інформації і засобом спілкування мільйонів 

людей, то підвищується його роль як одного з факторів мотивації у 

навчанні. Але важливо зрозуміти, з якою метою потрібно 

використовувати його можливості й ресурси: або задля включення 

інтернет-матеріалів у зміст заняття, тобто інтегрувати в програму 

навчання, або задля самостійного пошуку інформації студентами. Отже, 

система диференційованого контролю на заняттях з фізики у сучасному 

українському коледжі повинна включати в себе  діагностику знань або 

тестування в комп’ютерній програмі, що технологічно породжує 

інтерактивний діалог між викладачем та студентом який дозволяє 

оцінити знання, вміння, навички й уявлення. 
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