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ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Активна комп’ютеризація навчального процесу в школі у останні роки безпосередньо вплинула на підготовку майбут-
ніх викладацьких кадрів. У статті розглянуто можливості вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізики 
новітніми засобами експериментування. Наводяться приклади використання інтерактивних технологій при виконанні де-
монстраційного та лабораторного експерименту при вивченні законів постійного струму. 
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ваних умінь та навичок використовувати новітні інтерактив-
ні засоби експериментування в своїй викладацькій діяльнос-
ті, які дозволяють імітувати фізичні явища, доповнювати та 
заміщати традиційне виконування усіх видів ШФЕ.

З метою підвищення рівня професійної підготовки май-
бутніх вчителів фізики з питань використання сучасних ін-
терактивних технологій нами було запропоновано вже на тре-
тьому курсі спеціальності 6.040203 «Фізика» впровадження 
практичних занять з дисципліни «Шкільна фізика та методи-
ка викладання», основною метою яких є формування інфор-
маційної грамотності студентів як майбутніх спеціалістів. Під 
час цих лабораторних занять студентам було запропоновано 
виконувати демонстраційний та фронтальний експеримент 
як з використанням традиційних засобів навчання, так і з ви-
користанням універсального комп’ютерного вимірювального 
приладу (датчиків), для яких було підготовлено методичні 
вказівки. Універсальний комп’ютерний вимірювальний при-
лад використовується в навчальному процесі природничих та 
технічних дисциплін для вимірювання фізичних величин, для 
створення «мультимедійних проектів» – електронних засобів 
навчання на основі даних вимірювань та відеозаписи. 

Вимірювальний прилад призначений для роботи з ана-
логовими та цифровими вимірювальними датчиками, а так 
само джерелами цифрових і аналогових відеосигналів. У 
комплект цього приладу входять програмне забезпечення і 
датчики, які дають можливість виконувати наступні функції, 
а саме: вимірювання фізичних величин; запис результатів 
вимірювань; відображення результатів вимірювань у вигля-
ді цифрового табло, таблиць, графіків на екрані комп’ютера 
або проекційному екрані; експорт даних у формат Excel; за-
пис даних вимірювань та відеозаписи процесу; одночасне 
вимірювання декількох фізичних величин; активізація про-
цесу вимірювань за амплітудою вимірюваного сигналу, або 
за сигналом зовнішнього пуску; створення мультимедійного 
проекту експерименту (у складі: текстовий файл опису, віде-
оролик з поясненнями суті експерименту, група файлів з   да-
ними процесу експерименту) з наступним відтворенням на 
будь-якому комп’ютері. Перелічені функції такого оснащен-
ня дозволяють не тільки імітувати реальні фізичні явища та 
процеси, а й автоматизувати навчальний експеримент. 

Принцип роботи приладу заснований на перетворенні 
сигналів датчиків вимірювання фізичних величин на цифрові 
дані та їх подальшій обробці. Сигнали від аналогових і цифро-
вих датчиків підключаються до відповідних входів електронно-
го блоку. З входів сигнали передаються на аналогово-цифровий 
перетворювач. Дані через порт USB передаються комп’ютеру 
[5]. Докладний опис подальших дій при проведенні експери-
менту додається у технічному паспорті приладу. 

До набору входять електронний вимірювальний блок, 
датчики температури, тиску, вологості, провідності, іонізу-
ючих випромінювань, числа обертів і кута повороту, фото-
елемент, мікрофон, а також додаткове обладнання для прове-
дення різноманітних експериментів. Інформація з датчиків 
автоматично обробляється і демонструється на екрані моні-
тора в зручній для учнів формі (рис. 1, 2). 

Дані, отримані в результаті вимірів можна експортува-
ти у формат Excel (рис. 6).

Для запису самого хода експерименту можна викорис-
товувати різні типи відеокамер. Для цього комп’ютер пови-
нен бути оснащений портом USB (WEB камера), відеокар-
тою з аналоговим або цифровим входом. Портом ІЕЕ–1394. 
Найкращий результат можна отримати за допомогою цифро-
вих камер (рис. 7).

Реформування сучасної освіти відбувається в умовах 
бурхливого розвитку інформаційних технологій. Ком п’ю-
те ри за ція освіти, створення електронних засобів навчання, 
впровадження новітніх програмних і комп’ютерних техно-
логій, формування інформаційного середовища в освіті – 
все це сучасні компоненти інформатизації освіти. Тому одне 
з головних завдань освіти – навчити вчителів використову-
вати сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології у 
навчально-виховному процесі. 

Спеціальні педагогічні дослідження, а також практика ви-
користання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
освіті переконують, що ІКТ позитивно впливають на результат 
навчального процесу, зокрема, на вивчення предметів природ-
ничого циклу. Використання сучасних засобів інформаційно-
комунікаційних технологій і методів інформативного підходу 
до процесу навчання в багатьох випадках виявилися продук-
тивними як з точки зору досягнення педагогічних цілей, так і з 
точки зору організації навчального процесу. Це підтверджуєть-
ся появою в Україні навчальних посібників нового покоління 
для всіх ланок системи освіти, в яких докладно висвітлюються 
методики використання ІКТ у навчальному процесі. При цьому, 
як справедливо акцентує увагу І.С. Войтович [2], для сучасних 
навчальних закладів провідною проблемою є саме ефективне 
використання сучасної комп’ютерної техніки при підготовці 
майбутніх кваліфікованих педагогічних кадрів. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить про те, що ви-
світлення проблем та перспектив використання ІКТ у на-
вчальному процесі досліджували С.П. Величко, М.І. Жал-
дак, Ю.О. Жук, О.В. Іваницький, М.П. Лапчик, А.Н. Пет-
риця, І.В. Роберт; роль ІКТ у процесі підготовки майбут-
ніх учителів та подальший вплив у майбутній професії 
І.М. Богданова, С.П. Величко, І.С. Войтович, В.В. Мен-
дерецький, Н.О. Цодікова та ін.

Мета статті полягає у розкритті особливостей впрова-
дження та перспективи використання у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів фізики новітніх інтерактив-
них засобів експериментування у вигляді універсального 
комп’ютерного вимірювального приладу. 

Враховуючи специфіку фізики, можна сказати, що на 
даному етапі комп’ютер стає не розкішшю, а необхідністю, 
продиктованою вимогами до сучасної освіти, робочим ін-
струментом. Він розширює способи викладання, дозволяючи 
глибше проникати в суть розглянутих явищ. ІКТ забезпечу-
ють прискорення темпу уроку, наочність подачі матеріалу, 
можливість повернення до повторення раніше вивченого, за 
рахунок накопичення інформаційних наочних посібників. 
Серед нових експериментів можна відзначити досліди з ви-
користанням фотодатчиків, з’єднаних з комп’ютером. Крім 
того, в сучасних програмних продуктах є відео зйомки різних 
цікавих іграшок, які особливо цікаві для учнів. Комп’ютерні 
інтерактивні моделі, що представляють собою схеми, графіки, 
імітації процесів і експериментів, завдання, ігри, вихідні пара-
метри яких задаються користувачем, протікання процесів роз-
раховується з використанням фізичних законів. Результат роз-
рахунків представляється у вигляді статичної або динамічної 
картини. На основі моделей можна вести виклад матеріалу, 
складати завдання для тренінгу по засвоєнню понять і фізич-
них законів. На сучасному етапі розвитку ІКТ наявність ПК у 
навчальному процесі все частіше стає звичайним явищем. 

Аналіз робіт [1; 2; 3; 4] доводить, що вирішення про-
блеми підвищення рівня професійної підготовки майбутніх 
учителів фізики, в першу чергу, залежить від рівня сформо-
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Рис. 1. Відображення результатів вимірювання у вигляді 

цифрового табло

 

Рис. 2. Відображення результатів вимірювання у графічному 
вигляді

Зазначимо, що даний комп’ютерний вимірювальний 
комплекс дозволяє проводити численні шкільні експеримен-
ти з різних тем фізики, біології, хімії, але й має вже готові 
презентації проведення експериментів у «Бібліотеці експе-
риментів», вибір якої можна зробити у відчиненому вікні 
«Навчальна лабораторія ІТМ», яке з’являється при запуску 
програми установки ITMLabSetup.exe (рис. 3).

Рис. 3. Зовнішній вигляд вікна «Навчальна лабораторія ІТМ»
На зазначених нами заняттях студенти за допомогою 

датчиків повинні були підготувати методичні рекомендації до 
виконання демонстрацій та фронтальних робіт, що містяться 
у бібліотеці експериментів (рис. 4-7). Ще одне завдання для 
студентів: виконати за допомогою датчиків усі демонстрації 
та фронтальні роботи з теми «Постійний струм», які перед-
бачені діючою програмою з фізики для ЗНЗ рівня стандарт, 
та підготувати до кожного експерименту методичні вказівки 
у вигляді презентацій, які можуть бути використані на уро-
ках фізики як самим учителем, так й учнями. 

На цих заняттях студенти виконували наступні завдан-
ня, а саме: 

вивчення теоретичного матеріалу відповідно до чинної – 
програми з фізики для ЗНЗ рівня стандарт; 
підготовка до виконання фронтального та демонстрацій-– 
ного експерименту за допомогою датчиків і традиційни-
ми методиками;
підготовка додаткового (творчого) завдання до фрон-– 
тальних лабораторних робіт;
підготовка шкали оцінювання діяльності учнів для 2-х – 
варіантів;
підготовка методичних вказівок у вигляді презентацій.– 

 

Рис. 4. Титульна сторінка презентації демонстраційного експери-
менту «Вимірювання коефіцієнта тертя»

• Знайдіть на робочому столі та натисніть іконку «Навчальна
лабораторія». На екрані з’явиться вікно вибору режимів
роботи.

• Наведіть курсор на напис «Робота з вимірювальним
приладом» і натисніть ліву кнопку миші.

 
Перейдіть до вікна «Новий експеримент».  Для цього у рядку меню 

виберіть
Файл >  Вихід або закрийте вікно експерименту,  натисканням „х” в  

правому  верхньому куті екрану.  Підключіть  роз’єм датчика 
атмосферного тиску до вибраного входу електронного блоку. Виберіть 

режим «Проведення».
Впорядкуйте вікна. Почніть вимірювання. Для цього натисніть ліву 

кнопку («Вимірювання») панелі керування «Хід експерименту». 
Зупиніть вимірювання кнопкою «Стоп» (четверта зліва кнопка панелі 

«Хід експерименту»).
На екрані з'явиться графік

Завдання

Експеримент

Графік

Рис. 5. Вигляд методичних рекомендацій щодо проведення експери-
менту за допомогою датчиків

 

Залежністьсили струму від часу I(t)

I, A

t, c

Рис. 6. Вигляд сторінки методичних рекомендацій, яка містить 
графік залежності вимірюваної величини від часу

Кожна така презентація містить не тільки методичні 
вказівки з докладним описом дій, які повинен виконати сту-
дент (учень) (рис. 5), а й саме завдання, відеоролик вико-
наного експерименту (рис. 7), вже готові дані вимірюваних 
величин у графічному вигляді (рис. 6).

Кожна така презентація рекомендується до викорис-
тання учителем фізики, так і для використання учнями не 
тільки в класі, а й за його межами у якості ознайомлення з 
алгоритмом виконання фронтального експерименту дома.
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Рис. 7. Вигляд сторінки методичних рекомендацій з відеороликом 
виконаного експерименту 

Не слід забувати, що використання віртуального екс-
перименту веде до скорочення практичної роботи школяра 
як експериментатора, що суперечить сучасним вимогам до 
формування практичних знань, умінь і навичок. Тому при 
проведенні фронтальних лабораторних робіт у школі слід 
взаємодоповнювати реальний експеримент віртуальним, на-
приклад, в якості ознайомлення з обладнанням і самим хо-
дом проведення фронтального досліду.

Системно-структурний аналіз досліджень з проблеми 
використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів 
фізики відповідно до останніх тенденцій в освіті дають мож-
ливість зробити наступні висновки:

1. Під готовністю майбутнього вчителя до професійної 
діяльності, можна приймати наявність відповідних знань, 
умінь і навичок, педагогічної спрямованості, педагогічно-
го мислення, особистих якостей, що в цілому забезпечують 
здійснення професійної діяльності. В ході професійної під-
готовки повинні формуватися всі виділені компоненти, але 
не слід забувати, що у сучасних умовах засоби ІКТ виступа-
ють основним важелем при формуванні практичної складо-
вої професійної підготовки майбутнього фахівця. 

2. Рівень практичної складової професійної підготов-
ки майбутнього фахівця залежить в першу чергу від рівня 
сформованості експериментальних знань, умінь та навичок, 
які повинні враховувати в тому числі можливості викорис-
тання засобів ІКТ.

3. Використання учителем засобів ІКТ на уроках фі-
зики дає можливість: розширити знання учнів у сфері за-
стосування методів статистичної обробки результатів вимі-
рювання; збільшити кількість параметрів, які визначаються 
за результатами експерименту; графічно і аналітично дослі-
джувати явища, які визначаються без застосування знань ви-
щої математики та ін. 

Органічне поєднання традиційного уроку з інтерактив-
ним сприяє активному залученню учнів до процесу пізнання 
шляхом виконання інтерактивних вправ та творчих завдань, 
комп’ютерного моделювання, що веде до активізації їх піз-
навальної діяльності.

4. Проведення запропонованих занять значно підви-
щить рівень інформаційної грамотності студентів як майбут-
ніх учителів фізики. Розробка таких методичних вказівок до 
проведення фронтальних лабораторних робіт та демонстра-
цій для 9 класу за темою «Постійний струм» дозволять фор-

мувати і вдосконалювати наявні експериментальні вміння і 
навички у студентів, що веде до підвищення рівня професій-
ної підготовки випускників як майбутніх учителів фізики.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

Активная компьютеризация учебного процесса в школе 
в последние годы непосредственно повлияла на подготовку 
будущих преподавательских кадров. В статье рассмотрены 
возможности совершенствования профессиональной под-
готовки будущих учителей физики новейшими средствами 
экспериментирования. Приводятся примеры использования 
интерактивных технологий при выполнении демонстраци-
онного и лабораторного эксперимента при изучении зако-
нов постоянного тока.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, ин-
фор мационно-интерактивные технологии, школьный физи-
ческий эксперимент
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INTERACTIVE MEANS OF EXPERIMENTATION IN THE 
PREPARATION OF FUTURE TEACHERS IN PHYSICS

Active computerization of educational process at school in 
recent years directly infl uenced training of future teaching per-
sonnels. In the article possibilities of future teachers professional 
preparation improvement in Physics are considered by the newest 
facilities of experimentation. Examples of using interactive tech-
nologies are made at implementation of demonstration and labora-
tory experiment at the study of laws of direct-current. 

Key words: professional preparation, informatively-inter-
active technologies, school physical experiment.
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