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Мета статті – показати можливості навчального обладнання пілотного проекту “Фізика” (ППФ) для розвитку творчих можливостей учнів старших
класів шляхом використання рухомих когнітивно-візуальних зображень.
У 2005–2006 н. р. започатковано пілотне випробування навчального обладнання для кабінетів фізики різних фірм-виробників у 62 навчальних закладах країни. Під час експерименту заплановано провести апробацію новітніх засобів навчання, комплектів обладнання та методик їх застосування на базі пілотних навчальних закладів. У вересні 2006 року Українська гімназія №1 ІваноФранківської міської ради також включилася у пілотний проект “Фізика” [1].
Впровадження такого обладнання у практику роботи загальноосвітніх
шкіл та навчальних закладів нового типу надає змогу ширше впроваджувати
принцип когнітивної візуалізації, оскільки його використання не тільки ілюструє процеси протікання різноманітних фізичних явищ, але й сприяє природному інтелектуальному одержанню нових знань через практичну діяльність та на
основі безпосереднього сприйняття перш за все візуальної інформації. Велике
значення візуальної інформації було ще раз підкреслено американськими вченими в 60-х роках ХХ ст. Тоді було висунуто концепцію візуальної грамотності. В основі концепції знаходиться положення про провідну роль зорових образів у процесах сприйняття та розуміння в сучасних умовах, коли відбувається
дедалі більша “візуалізація” світу та зростає інформаційне навантаження. Ви1

никло навіть окреме відгалуження педагогіки, яке займається проблемами розвитку навиків використання візуальної та аудіовізуальної інформації. Візуальні
наглядні засоби навчання (картини, схеми, таблиці, діапозитиви, діафільми і
т.п.) завжди вважалися необхідним елементом викладання та засвоєння предметів природничого циклу. ППФ створив нові дидактичні можливості використання візуальних наглядних засобів навчання завдяки простому використанню
відеограм та відеофонограм на мультимедійній дошці. Термін “відеограма”
вперше був запропонований М. В. Ляховицьким. Це вид аудіовізуальних засобів навчання, розрахований на зорове сприйняття тексту або різноманітних зображень. Відеофонограма ж розрахована на одночасне зорове та звукове
сприйняття навчального матеріалу [2].
Відомо, що людське пізнання використовує два механізми мислення: символічний (алгебраїчний) та геометричний. Символічний механізм мислення
активізує потенціал лівої півкулі мозку та розвиває абстрактне мислення. Наявність “крену” в сторону лівої півкулі в традиційній освіті є однією з причин неуспішності певної частини учнів, а значить, спотвореного розвитку особистості.
Учні з розвиненою протилежною півкулею не встигають засвоїти навчальний
матеріал через нерозуміння та невміння опанувати інформацію з одних тільки
формул та рівнянь без допомоги ілюстративних прикладів. Поєднання двох
способів подання інформації (у вигляді послідовних символів та у вигляді картин-образів), вміння працювати з ними та співставляти обидва способи уявлення якраз і забезпечують феномен людського мислення. “Графічний образ є інструментом прямого впливу на інтуїцію людини”, – пишуть сучасні психологи.
Вони впливають на підсвідомість людини. Про це говорив ще А. Ейнштейн в
роботі “Фізика та реальність”: “Наше мислення протікає в основному, минаючи
символи (слова), та до того ж несвідомо” [3].
Хоча сказане вище свідчить про важливе значення візуальної інформації,
але в жодному разі не йдеться про обмеження тільки нею, ігноруючи вербальну. Необхідно поєднувати методи – вербальний та візуальний – під час представлення інформації.
2

Кабінет фізики обладнаний сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійною дошкою, дає широкі можливості при вивченні нового матеріалу чи
розв’язуванні задач не обмежуватись словесним методом при викладанні, а
зробити матеріал більш пізнавальним за допомогою візуалізації картин-образів,
схем, рисунків. Йдеться не лише про статичні рисунки й картини, а про показ
усього процесу в динаміці, можливість графічно або за допомогою діаграм показувати зміну фізичних величин та функцій під час протікання фізичного процесу.
Таке сучасне обладнання дало змогу розробити мультимедійну модель застосування авторського методу опорної задачі. Метод узагальнено в обласній
картотеці передового досвіду Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і представлено автором на Всеукраїнському конкурсі “Учитель року – 2005” та на сайті Всеукраїнської професійної Асоціації
учителів фізики “Шлях освіти – ХХІ”.
Мультимедійні презентації, виготовлені за допомогою стандартного додатка PowerPoint із офісного пакета MicrosoftOffice зараз дуже широко використовуються багатьма учителями як ефективний інструмент для візуального супроводу викладу навчального матеріалу. Ми ж пропонуємо застосовувати їх і
на етапі розв’язування задач.
Комп’ютерні презентації розроблено для ланцюжка задач з тем “Молекулярна фізика” та “Магнітне поле” (10 кл.). Під ланцюжком задач розуміємо систему розвивальних задач, сконструйовану на основі логічного ядра – опорної
задачі – з урахуванням певних критеріїв (новизна, поступовість, інтегрованість,
цілісність та адаптованість). Опорною називаємо задачу, яка відповідає оптимальному рівню засвоєння знань учнів з даної теми, може бути точкою відліку
при визначенні фактичного рівня його навченості [4].
При розробці презентацій використовувалися стандартні прийоми роботи
із поширеною прикладною програмою PowerPoint. Завдяки притаманним їй
функціям настроювання анімації легко добитися поетапного послідовного демонстрування окремих об’єктів кожного слайда синхронно із ходом уроку.
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Окремі графічні об’єкти можуть створюватися як вбудованими графічними функціями самої програми, так і стандартною вставкою готових файлів поширених графічних форматів.
Для кожної задачі ланцюжка формується окремий слайд. На ньому динамічно виводяться поетапно умова задачі (мал. 1а), малюнок (мал. 1б), а також
послідовно етапи її розв’язку (Мал. 1в,г).

а)

б)

в)

г)

Мал. 1
При потребі малюнки до задач створюються у вигляді анімацій, для того
щоб показати динаміку фізичних процесів. Засобами PowerPoint за наявності
певних навиків зробити це досить легко. Етапи розв’язку задачі також виводяться на екран динамічно: спочатку демонструються основні формули, дальше – відповідні математичні перетворення і, насамкінець, остаточний розв’язок
задачі. Учні працюють самостійно, а демонстрації на мультимедійній дошці
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служать або підказками в разі виникнення певних ускладнень, або для перевірки правильності ходу розв’язування задач учнями.
Презентації різних типів дають можливість оживити малюнки, схеми фізичних дослідів та численні уявні експерименти, які містяться у підручнику з
фізики, компенсуючи таким чином недостатню наочність рисунків. Крім того
дають змоги уникнути розповсюдженої серед учнів помилкової методики розв’язування фізичних задач шляхом підбирання формул без реального уявлення
про процеси, що відбуваються. Презентації спочатку показують фізичну картину, а вже потім математичний розв’язок.
Пропонований нами матеріал можна використати замість висновків на
уроці, оскільки вони активізують вербальний та образний компоненти мислення, водночас сприяючи ефективнішому та надійнішому закріпленню інформації
у пам’яті, зростанню інтересу до фізики. Завдяки презентаціям деякі поняття
для учнів стають менш абстрактними, а викладання фізики – більш сучасним.
Хоча мультимедійні презентації позбавляють вчителя необхідності проведення громіздкого “крейдового” експерименту, вони в жодному випадку не
повинні підміняти справжній експеримент, а лише ґрунтовно розширювати його можливості при використанні ППФ. Впровадження ППФ – це крок назустріч
нашим дітям, це шанс для вчителя почати працювати по-новому, це спосіб перевести наш старий потяг на нові рейки. Використання ППФ дає можливість
впровадити новітні інформаційні технології в учбовий процес, реалізувати напрацьовані викладачами розробки динамічних схем та комп’ютерних презентацій до ряду навчальних тем з фізики та астрономії, використати практичні навички роботи учнів з домашніми персональними комп’ютерами. За допомогою
ПК стало реальним в кабінеті фізики досліджувати часові залежності фізичних
величин (сили, відстані, тиску, температури і ін. від різних факторів), вивчати
швидкоплинні процеси (приміром коливання різної природи), а головне, представити результати досліджень в простій і наочній формі.
В учнів також появилася можливість поєднати навички роботи з прикладними програмами (PowerPoint, графічними й мультимедійними редакторами
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та ін.) зі створенням та практичним представленням презентацій під час захисту
власних науково-дослідних робіт на учнівських конференціях.
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