
 

1 

 

22-25 вересня 2014 року  

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

науково-методичної Інтернет-конференції 

 

 

 

 

«ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ . МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ» 

 

м. Полтава, АКУП ПДАА 



 

 2 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Аграрний коледж управління і права 

Полтавської державної аграрної академії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

науково-методичної Інтернет-конференції 

«ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ» 

 

 

м. Полтава, АКУП ПДАА, 

 

22-25 вересня 2014 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2014 

 

 



 

 3 

Матеріали науково-методичної Інтернет-конференції «Фізика та 

астрономія. Методика викладання у сучасних умовах» / укл. І. І. Худолій, 

О. В. Саєнко. – Полтава: АКУП ПДАА, 2014. – 72 с.  

 

Укладачі:  

Худолій Іван Іванович, викладач фізики та астрономії, викладач 

вищої категорії, викладач-методист АКУП ПДАА  

Саєнко Олег Васильович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

 

Програмний комітет 

Саєнко Олег Васильович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри загальної фізики і математики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Іванко Володимир Вікторович, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри загальної фізики і математики Полтавського 

національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 

Кононец Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

інформатики та комп’ютерних технологій, викладач-методист вищої 

кваліфікаційної категорії Аграрного коледжу управління і права 

Полтавської державної аграрної академії  

Худолій Іван Іванович, викладач фізики та астрономії, викладач 

вищої категорії, викладач-методист Аграрного коледжу управління і права 

Полтавської державної аграрної академії 

 

Організаційний комітет 

Руденко Олександр Пантелеймонович, доктор фізико-

математичних наук, професор кафедри загальної фізики і математики 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка, академік АН ВШ України 

Левківський Михайло Іванович, директор Аграрного коледжу 

управління і права Полтавської державної аграрної академії  

Козаченко Олена Михайлівна, заступник директора з навчальної 

роботи Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної 

аграрної академії  

Балюк Вікторія Олександрівна, магістр економічної кібернетики, 

викладач економічної кібернетики Аграрного коледжу управління і права 

Полтавської державної аграрної академії 

 

Текст доповідей розміщено на Web-сторінці АКУП ПДАА за 

адресою: 

http://acup.poltava.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Ite

mid=97 



 

 4 

1. Матеріали подані в оригіналі. 

2. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.  

3. Автор гарантує, що стаття є оригінальною, не містить 

запозиченої інформації без відповідного посилання чи попереднього 

узгодження.  

4. Авторські права на всі матеріали належать їх авторам.  

 

Рекомендовано до друку методичною радою АКУП ПДАА 

(протокол № 1 від 26.09.2014 року) 

 

 

 



 

 5 

ЗМІСТ 

 

Басістий Павло, Крамар Наталія ЯКІСНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ  
7 

Іванко Володимир ВІЛЬНІ ВІСІ ОБЕРТАННЯ В КУРСІ  МЕХАНІКИ 

ШКОЛИ 8 

Мохун Сергій, Кравчук Назар ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ВМІНЬ І НАВИКІВ ПІД ЧАС  ВИВЧЕННЯ АСТРОНОМІЇ 910 

Макаренко Катерина, Макаренко Сергій ДЕМОНСТРАЦІЙНІ 

ЕКПЕРИМЕНТИ І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 11 

Дідора Тарас, Гордій Мар`яна ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ 

ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА ЯК 

СКЛАДОВА ЧАСТИНА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 13 

Рижкова Тетяна, Кузьменко Григорій РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ  16 

Кононец Наталія РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З 

ФІЗИКИ ЯК ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН 

КОМП`ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ 19 

Худолій Іван, Саєнко Олег ВПЛИВ ПРЕДМЕТНИХ ГУРТКІВ НА 

ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 24 

Худолій Іван ОСВІТНІЙ РЕСУРС ВИКЛАДАЧА – ДОПОМОГА 

СТУДЕНТАМ У ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ З 

ПРЕДМЕТА 28 

Касяненко Микола, Семено Лідія ВИДАТНІ ФІЗИКИ 

ПОЛТАВЩИНИ НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ФІЗИКИ 34 

Нікуліна Ольга ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З 

ФІЗИКИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ) 43 

Кіяшко Володимир, Прокопенко Віталій ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОГРАМИ STELLARIUM ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І МОДЕЛЮВАННЯ 

АСТРОНОМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 45 

Вергал Наталія АЛГОРИТМИ РОЗВ`ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ 

ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 47 

Балюк Вікторія ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ ПРИ 

ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ (ЦИКЛ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ) 49 



 

 6 

Боряк Лідія НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ З ФІЗИКИ 51 

Бардаченко Світлана ТИТАН ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ 54 

Ніжніченко Олександра І  ВСЕ-ТАКИ  ВОНА  КРУТИТЬСЯ 

(до 195 річниці від дня народження Жана Бернара Леона Фуко, 

французького вченого)  
57 

Горда Тетяна ФІЗИКА МОВОЮ МАТЕМАТИКИ 59 

 



 

 7 

Павло Басістий  

кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та методики її 

викладання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 

Наталія Крамар 

магістрант кафедри фізики та методики її викладання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка 

 

ЯКІСНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ 

УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ  

 

Розв’язування якісних задач сприяє більш глибокому і міцному 

засвоєнню фізичних законів, розвитку логічного мислення, кмітливості, 

ініціативи, викликає інтерес до фізики. Вони слугують також засобом 

перевірки знань. Даний тип задач не містить у собі математичних 

обрахунків, складних графіків, є зрозумілим для учнів за своїм змістом, 

сприяє позитивній мотивації до вивчення фізики. У якісних задачах 

закладені конкретні явища та процеси, що нас оточують і це дозволяє нам 

вільно застосовувати фізичні закони на практиці. Вони розвивають творчу 

фантазію учнів, а також уміння застосовувати теоретичні знання для 

пояснення явищ природи, побуту і техніки; розширюють технічний 

кругозір учнів, підготовлюють до практичної діяльності, поглиблюють 

зв'язок теорії з практикою, з життям. 

До практичних методів навчання ми можемо віднести розв’язування 

задач. Це є складовою навчання фізики і вона виконує такі функції: 

контролюючу, виховну, навчальну, розвиваючу. Розв’язування задач 

виховує в учнів самостійність у міркуванні, волю і характер, інтерес до 

навчання. М.Є. Тульчинський [3] один із перших дав визначення якісної 

задачі: «Задача, в якій ставиться для розв’язку одна з проблем, яка 

пов’язана з якісною стороною розглянутого фізичного явища, і яка 

розв’язується шляхом логічних умовиводів, що ґрунтуються на законах 

фізики, побудови креслення або виконання експерименту, але без 

застосування математичних дій, називається якісною задачею». 

Виділяють евристичний, графічний та експериментальний методи 

розв’язування якісних задач. 

Евристичний спосіб поєднує в собі творчу і пізнавальну діяльність. 

Учитель не дає учневі готові знання, він надає йому об'єкт для вивчення. 

Об'єктом може виступати історична подія, природне явище, матеріал для 

конструювання і т.п. На його основі дитина створює продукт діяльності. 

Результат діяльності дитини може бути абсолютно непередбачуваним, він 

залежить від особистості учня. Лише після цього учень з допомогою 

вчителя зіставляє результат з відомими досягненнями, переосмислює його. 
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Кінцева мета евристичного навчання – не отримання конкретних знань, а 

творча самореалізація учня [1]. 

Графічний метод розв’язування застосовний до тих якісних задач, 

умови яких формуються за допомогою ілюстрацій. Використання його дає 

змогу відповісти на запитання якісної задачі у процесі дослідження 

відповідного креслення, графіка, рисунка, схеми, фотографії тощо. До 

переваг цього прийому треба віднести наочність і лаконічність розв’язку. 

Розвивається функціональне мислення учнів, вони привчаються до 

точності і акуратності в роботі. 

До якісних фізичних задач належать такі задачі, які ставляться з 

використанням певних фізичних приладів чи установок і не потребують 

для свого розв’язання кількісних даних і математичних розрахунків. В 

таких задачах учень повинен  передбачити явище, яке спостерігається, або 

показати певне явище, пояснити його. Способи завдання якісних 

експериментальних задач можуть бути різноманітними. Наприклад, учням 

показують установку і запитують, що відбудеться, якщо виконати ті чи 

інші дії [2]. 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що 

експериментальний, евристичний та графічний прийоми розв’язування 

якісних задач сприяють розвитку інтересу до науки фізики; формують 

науковий світогляд учнів; навчають аналізувати явища, змушують думати і 

діяти.  
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національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 

 

ВІЛЬНІ ВІСІ ОБЕРТАННЯ В КУРСІ МЕХАНІКИ ШКОЛИ 

 

У додаткових  параграфах та запитаннях до шкільного курсу фізики 

в розділі механіки обертального руху не передбачається програмою 

вивчення питань вільних осей та гіроскопічного ефекту. Але ці питання є 

завершальним етапом вивчення всього попереднього матеріалу з 

обертального руху,  без якого він незавершений логічно. 

В сучасній техніці  дистанційного автоматичного керування  різними 

видами рухомих систем гіроскопічні ефекти відіграють виняткову роль і 
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тому вивчення цих питань є актуальним  в методичному аспекті при 

викладанні цього матеріалу в шкільному курсі фізики. 

Тверде тіло може обертатися  навколо будь-якої вісі, яка є 

нерухомою. Це забезпечується, наприклад, при допомозі  закріплення вісі 

підшипниках (електродвигун, кривошипно-шатунний механізм у двигуні  

зовнішнього згорання  та ін.) або обмеження рух певними напрямними ( 

наприклад, скочування циліндра   з похилої площини). Зокрема останній  

обертається навколо геометричної осі, рухаючись по площині та буде, 

падаючи по параболі,  продовжувати обертання навколо тієї самої вісі при 

відокремленні від площини, яка зберігає незмінним свій напрямок у 

просторі. Такі осі обертання, які без допомоги зовнішніх сил можуть 

зберігати свій напрямок у просторі, називаються вільними осями тіла.  

Якщо тіло обертається навколо вільної осі, то доцентрові сили 

врівноважуються. 

В курсі механіки доводиться, що існують три взаємно 

перпендикулярні вільні осі для кожного твердого тіла, які називають 

головними осями інерції.  Обертання буде стійким відносно вільних осей. 

На досліді  учням демонструється  що замкнутий ланцюжок, підвішений за 

будь-яку ланку, при швидкому обертанні розташовується в горизонтальній 

площині і розтягується у вигляді кільця та поводиться як пружне тверде 

тіло. 

Гіроскопом називають будь-яке масивне  симетричне тверде тіло, яке 

обертається з великою швидкістю навколо вільної осі. Демонструється 

дитяча дзиґа, яка є найпростішим гіроскопом. Гіроскоп стійко зберігає 

напрям осі обертання. При дії короткочасної зовнішньої сили  його вісь не 

змінює  свого напрямку в просторі і прецесіює навколо свого напрямку в 

просторі. Це також демонструється за допомогою дзиґи. 

Властивості гіроскопа  широко використовується  для стабілізації  

нестійких і малостійких механічних систем. Найпоширеніше застосування 

гіроскопа – нарізна зброя. Гвинтові нарізи ствола надають кулі чи снаряду 

обертання навколо осі і перетворюють їх у гіроскоп з великим моментом 

імпульсу. Це і забезпечує прицільне влучання. В складніших варіантах 

властивості стійкості осі  використовується в гірозаспокоювачах - 

масивних  гіроскопах, які ослаблюють  коливання кораблів ,а також у 

будові деяких гіроскопічних приладів – гірорульових, гірогоризонтах, 

автопілотах та ін.. 

Учням пояснюється і ряд шкідливих проявів гіроскопічних ефектів. 

Гіроскопічні сили створюють додаткові напруження у підшипниках, вони 

зростають при різких поворотах. 

Матеріал теми про обертальний рух та вільні вісі обертання є 

достатньо складним і для глибшого засвоєння матеріалу теоретичне 

вивчення слід підкріпити  рядом лабораторних робіт та нескладних в 

технічному плані дослідах. Вони можуть бути направлені на встановлення 
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моменту інерції, перевірку  основного закону динаміки обертального руху 

та закону збереження моменту кількості руху твердого тіла. 

 

Сергій Мохун  

кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та методики її 

викладання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 

Назар Кравчук, 

магістрант Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 

 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ І НАВИКІВ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ АСТРОНОМІЇ 

 

Астрономія – фундаментальна дисципліна в системі фахової 

підготовки майбутніх вчителів фізики та астрономії. Її завдання: 

формування у студентів цілісного уявлення про Всесвіт; забезпечення 

опанування ними основних ідей, методів та досягнень сучасної астрономії.  

Астрономія є багатогранною наукою, яка відігравала важливу роль  в 

давнину,  і без якої ми не можемо обійтись і сьогодні. Сучасна астрономія 

стоїть на трьох китах. Першим китом є потужна світлосприймальна 

техніка. Другим – сукупність ідей і методів теоретичної фізики. Третім – 

потужний математичний апарат, зокрема нові методи розшарованих 

багатовимірних просторів. 

У зв’язку з розвитком астрономії зростає необхідність в реалізації 

науково-пізнавальної мети при формуванні практичних вмінь і навиків під 

час вивчення астрономії. На нашу думку, це і є рушійною силою для 

створення навчальних посібників, які, в свою чергу,  нагромаджували б 

задачі-питання теоретичного, світоглядно-пізнавального і 

культурологічного змісту. 

Враховуючи розвиток науки в наш час, вища освіта потребує нового 

навчально-методичного забезпечення (підручників, навчальних посібників, 

навчально-методичних комплексів тощо) і тому постала проблема у 

розробці збірника задач з астрономії, який би відповідав, по-перше, 

вимогам навчальної програми астрономії для педагогічних вузів та, по-

друге, реаліям сьогоднішнього рівня освіти.  

Саме тому нами розроблено навчальний посібник «Астрономія. 

Збірник задач», адже важливим видом навчальної діяльності студентів при 

вивченні астрономії є розв’язування астрономічних задач, в процесі якого 

вони знайомляться з основними методами астрономічних досліджень і 

розрахунків. 

Практичний матеріал посібника розбито на чотири розділи, 

відповідно до навчального матеріалу, що вивчається на лекційних 

заняттях, а саме: 
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  основи сферичної та практичної астрономії; 

  основи теоретичної астрономії і небесної механіки; 

  телескопи; 

  основи астрофізики і зоряної астрономії. 

Кожен розділ, в свою чергу, поділено на параграфи, структура яких є 

наступною: 

  короткий виклад теоретичного матеріалу; 

  приклади розв’язування типових задач;  

  задачі для самостійного розв’язування.  

Після основного матеріалу в посібнику наведено 24 додатки, в яких 

подано сучасні астрономічні дані про Землю, планети Сонячної системи, 

об’єкти Нашої галактики та позагалактичні об’єкти.  

Даний посібник містить 750 задач для самостійного розв’язування та  

відповіді до них, отримані при безпосередньому розв’язуванні,  

враховуючи сучасні астрономічні дані.  

Навчальний матеріал, який міститься в посібнику,  відповідає 

сучасному його трактуванню і науковому тлумаченню. Знання 

теоретичного матеріалу, що подається в кожному параграфі, повністю 

забезпечує студентів базою знань для розв’язування астрономічних задач. 

Також посібник практично повністю розкриває основні засади і 

наукові принципи курсу загальної астрономії, формує методологічні 

знання, розкриває причинно-наслідкові зв’язки, взаємозв’язок явищ і 

процесів у природі, пізнанні світу.  

Відповідно до Державних стандартів вищої освіти в Україні, 

астрономію, як обов’язковий навчальний предмет, незалежно від профілю 

навчання студенти  фізико-математичних факультетів вивчають в VІІI 

семестрі, але процес формування найпростіших уявлень й елементарних 

знань з астрономії починається значно раніше. Зростаюча роль астрономії 

в різноманітних галузях людської діяльності впливає на підвищення вимог 

до знань студентів з цієї дисципліни. 

Саме тому зростає необхідність у формуванні практичних вмінь і 

навиків студентів з даної дисципліни. В зв’язку з цим і виникла потреба у 

створенні навчального посібника, який би допоміг викладачеві навчити, а 

студенту зрозуміти основні, базові методи розв’язування типових фізико-

астрономічних задач. 

Список використаних джерел 

1. Мохун С. «Астрономія. Збірник задач»: Навч. посібн. – 

Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 226 с.: іл. 

 

Катерина Макаренко  

доцент кафедри загальної фізики і математики Полтавського 

національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 

Олександр Макаренко  
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викладач кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної 

фізики Вищого державного навчального закладу України «Полтавська 

медична стоматологічна академія» 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ І СУЧАСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

Виконання завдань дослідницького характеру в процесі проблемного 

навчання забезпечує формування у студентів дослідницьких умінь і 

навичок. 

Під час створення проблемних ситуацій не менш важливе значення, 

ніж інші, мають технічні засоби навчання. Проблемні ситуації можуть 

створюватися на основі екранних посібників. 

Розглянемо приклади проблемних ситуацій, які були запропоновані 

студентам на занятті з біофізики. Студенти вже мають досить знань, щоб 

вирішувати більшість проблем самостійно. Цікавий приклад стимулює 

студентів до необхідності розв’язку цієї проблеми: «На висоту більше 19 

км людина не може піднятися без спеціального костюму, і річ не лише в 

малій кількості кисню в повітрі на цій висоті». Можна запропонувати 

студентам зробити фронтальний експеримент: в шприц з запаяним кінцем 

для голки наливають на чверть об’єму воду і різко піднімають поршень – 

вода закіпає (з’являється багато бульбашок). Чому? 

Таке поетапне введення в проблемну ситуацію з використанням 

демонстраційного експерименту сприяє розвитку мислення студентів, 

появи і формуванню пізнавального інтересу. 

Проблемне навчання є ефективним при виконанні лабораторних 

робіт. При цьому його можна поєднати з груповим навчанням. У живому 

організмі вирішальну роль відіграють сили електромагнітної взаємодії 

(діяльність нервової системи, робота органів чуття, м’язові скорочення 

тощо). Тому важливим є усвідомлення електромагнітних процесів, що 

відбуваються в організмі людини, засвоєння теоретичних основ певного 

арсеналу методів лікування хворих і діагностики захворювань, що 

ґрунтується на законах електродинаміки, – електрографії, гальванізації, 

електрофорезу, магнітотерапії, реографії. Реалізація цих методів 

неможлива без електричної медичної апаратури. Ознайомлення з будовою 

і принципом дії є другим аспектом застосування електромагнітних явищ у 

медицині. Одним із елементів цієї апаратури є мостова схема. Так при 

вивченні теми «Аналіз роботи моста Уітстона» на лабораторному 

практикумі перед виконанням самостійної роботи студентами, викладач 

ставить проблеми: описати принцип роботи моста Уітстона; розкрити 

алгоритм вимірювання електричного опору за допомогою моста Уітстона; 

якою буде різниця потенціалів за рівноваги мостової схеми? 
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Протягом 7-10 хвилин всі студенти відповідають один одному на ці 

питання, працюючи у статичній парі. Потім оцінюють один одного 

відповідно до критеріїв, вказаних викладачем. 

Після цього студенти приступають до виконання самостійної 

лабораторної роботи. При цьому формуються мікрогрупи по 5 чоловік, 

отримуючи різні завдання. Прилади заздалегідь підготовлені. За даними 

приладами та схемою викладач пропонує студентам, в залежності від 

мікрогрупи, скласти різні електричні кола. Потім мікрогрупи обмінюються 

завданнями, що створює умови для допомоги один одному, дозволяє 

порівнювати результати та висновки. 

Біофізичний матеріал концентрує увагу студентів, розвиває навички 

застосування одержаних теоретичних знань на практиці та в нестандартних 

ситуаціях. Для більшості з них біофізичні приклади можуть слугувати 

засобом розвитку пізнавальних можливостей у фізиці та біології. 

Деякі лабораторні роботи сприяють організації гетерогенних груп, в 

яких студенти, в залежності від проблеми, виконують різні функції. Так, 

при виконанні лабораторної роботи «Визначення рухливості іонів» 

студенти розподіляються на 3 групи по 5 осіб, які отримують одне і те ж 

завдання визначити рухливість іонів гідроксильної групи за допомогою 

електрофорезу на папері. Кожен член групи виконує свою функцію, в 

залежності від ролі: розрахункова, конструкторська, вимірювальна, 

технічна і організаторська. Кожен член групи отримує завдання з описом 

функціональних обов’язків у групі. При цьому розкриваються особистісні 

якості кожного студента. Особливо, якщо роль в мікрогрупі визначає сам 

студент. 

 

 

Тарас Дідора  
доцент кафедри фізики та методики її викладання Тернопільського 

національного педагогічного університету ім.  

В. Гнатюка 

Мар’яна Гордій 

магістранта кафедри фізики та методики її викладання 

Тернопільського національного педагогічного університету ім.  

В. Гнатюка 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ 

КУРСУ ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Актуальність дослідження. Вивчення фізико-математичних 

дисциплін у ВНЗ має за мету підвищити рівень професійної підготовки 

майбутніх фахівців до високого рівня, який дозволить використовувати 

набуті знання при вирішенні завдань професійної діяльності на практиці. А 
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тому можна стверджувати, що особливо актуальною проблемою на сьогодні 

є створення нових об’єктивних і  ефективних моделей контролю і 

оцінювання успішності студентів у процесі навчання . 

Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідженням методики 

педагогічного контролю та обґрунтуванням його ефективності займалися 

Б. Бітінас, В. Беспалько, А. Кочетово, В. Максимов. Певний інтерес 

викликають роботи, що висвітлюють аспекти педагогічного тестування 

(В. Аванесов, Н. Волкова, В. Дружинін, К. Корсак, І. Підласий, 

Н. Тализіна, Г. Цехмістрова, М. Челишкова).  

Проблема організації самостійної роботи учнівської молоді у процесі 

навчання має давні корені. Зокрема, умови її організації було досліджено 

Демокрітом, Сократом, Платоном, Аристотелем, Сенекою та ін. Окремі її 

аспекти (розвиток самостійного мислення, уміння критичного аналізу 

явищ, які вивчаються) знайшли відбиття у педагогічній спадщині таких 

видатних зарубіжних і вітчизняних мислителів та педагогів, як 

Я. А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтень, М. Сумцов, 

К. Ушинський та ін.  

Мета дослідження: дослідити умови ефективного застосування 

тестування як форми контролю знань студентів ВНЗ, практичне 

використання тестування у Теоретичній фізиці. 

Методи дослідження – вивчення педагогічної і методичної 

літератури; педагогічний експеримент. 

Сутність дослідження. Раціональна організація самостійної роботи 

студентів значно посилює всі пізнавальні процеси – відчуття, сприйняття, 

пам’ять, увагу, уявлення, мислення .  

Важливим завданням викладача вищого навчального закладу є 

правильна організація самостійної роботи, забезпечення умов 

успішного її перебігу, що передбачає не лише базову, наукову, а й 

відповідну педагогічну його підготовку, вміння педагогічно доцільно 

активізувати пізнавальні сили студентів у навчальному процесі. А 

також викладач повинен так організувати навчальний процес, щоб 

контроль природно включався в систему навчання як обов’язковий 

функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та 

об'єктивність. 

Головною метою самостійної роботи є формування самостійності, для 

розвитку якої необхідно створити адекватні умови діяльності. Умови 

вибору, розв’язання суперечностей, подолання перешкод є найкращими 

умовами для проявлення самостійності як якості особистості. 

Контроль сприяє активізації роботи студента, підвищує його 

зацікавленість до навчального процесу. Мета контролю як педагогічної 

системи полягає в одержанні постійної інформації про те як студенти 

засвоюють матеріал на всіх етапах навчального процесу 

Необхідно планувати, організовувати та контролювати знання студен-

тів з тем, які виносились на самостійне опрацювання. Це дає змогу не тільки 
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виявити рівень знань, а й проблемні питання, які потребують додаткового 

опрацювання. 

До одних із головних  аспектів організації самостійної роботи 

відносять розробку форм і методів організації контролю за самостійною 

роботою студентів. 

Контроль знань студентів виступає важливим фактором в процесі 

самостійної роботи. На відміну від шкільної неперервності він є 

періодичним, що також сприяє організації студентами своєї самостійної 

діяльності. Але необхідно враховувати ще й критерії оцінки самостійності в 

роботі по кожній дисципліні, інакше не завжди вдається відокремити 

формальне виконання самостійної роботи від дійсно творчого включення в 

діяльність. 

Оцінюючи пізнавальну самостійність студентів, слід визначити рівні 

самостійної роботи студентів і їх критерії згідно з етапами засвоєння 

інформації. Необхідно намагатися збільшити вимоги в процесі навчання, 

постійно ускладнювати завдання, практикувати персональну 

відповідальність за їх виконання шляхом індивідуалізації завдань та 

насичуванням їх дослідницькими елементами. 

Перед викладачем стоїть завдання так організувати навчальний процес, 

щоб контроль природно включався в систему навчання як обов’язковий 

функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та 

об’єктивність. Найбільш ефективною на сьогоднішній день формою 

контролю є тест. По-перше, він сприяє досягненню оптимальної дії всіх 

елементів системи навчання завдяки забезпеченню зворотного зв’язку, 

спрямованого на навчальну діяльність учителя та учнів. По-друге, зворотній 

зв’язок зумовлює подвійну природу функціонування контролю. Це 

відображається у здійсненні його в поточній (інтегрованій) та підсумковій 

(відносно самостійній) формах. 

Придатність тестів для діагностики знань крім їх об’єктивності 

випливає з того, що цей вид контролю дає можливість скласти питання в 

об’ємі всього предметного курсу, до того ж результати їх можна добре 

порівнювати між собою. Все це одночасно дозволяє встановити діапазон 

індивідуальних відмінностей учнів. Деякі сторони знань, умінь та навичок 

тест діагностувати все ж таки не може, наприклад вміння виражати свої 

думки в усній формі, а також глибину знань в області даної теми; обмежені 

також можливості перевірки попередніх знань [3]. 

Та все ж таки тестовий контроль спрощує перевірку робіт викладачем і 

дає змогу організувати рубіжний та підсумковий контроль, активізувати 

діяльність учнів шляхом охоплення контролем їх велику кількість, перевірити 

знання значного за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу. 

Використання тестових завдань також є досить ефективним 

інструментом, що стимулює підготовку студентів  до кожного заняття і 

підвищує мотивацію до досліджуваного предмета. Основний педагогічний 

прийом, у такому випадку, полягає в тому, що учневі дають право 
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самостійного вибору способу роботи на уроці повторення з метою 

підготовки до заліку відповідно до особистих стратегіями отримання 

знань, з урахуванням його переваг і усвідомлення цілей навчання. 

Розроблено тестування для поточного контролю якості засвоєного 

студентами матеріалу із теоретичної фізики. 

Тестування для поточного контролю містить в собі завдання трьох 

рівнів складності. Завдання першого рівня не є важкими, однак 

важливими, оскільки вони перевіряють знання теорії без якої подальше 

розв’язуваня задач не можливе. 

Завдання другого рівня – це задачі середнього рівня складності. Не 

громіздкі, без складних перетворень і виведення формул, але вони 

потребують суттєвих знань з теоретичної фізики, логічного мислення, 

володіння математичним апаратом.  

В тестах третього рівня потрібно розв’язати задачі поглибленого 

рівня складності. 

Тестові задання були апробовані на фізико - математичному 

факультеті ТНПУ імені Володимира Гнатюка на прикладі розділу 

«Електродинаміка». Для проведення експеременту було залучено студентів 

групи Ф-31 

Основні висновки. Таким чином, отримана в ході експерименту 

інформація дає можливість, по-перше поступового створення надійних 

тестів і, по-друге, розробки методики їх ефективного використання у 

навчальному процесі. 
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РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З 

ФІЗИКИ 

 

Адаптація української освіти до Європейського простору сьогодні 

набула пріоритетного значення. Вагомою умовою підвищення якості 

підготовки фахівців є розвиток форм та методів контролю якості 

викладання дисциплін та навчальних досягнень студентів. Для 

цілеспрямованого керівництва процесом навчання та оцінювання 

ефективності методів і засобів навчання необхідний дієвий зворотній 

зв’язок через контроль за ходом і результатами навчального процесу. 

Контроль привчає студента не лише до систематичної роботи по 

засвоєнню навчального матеріалу дисципліни, але й сприяє формуванню 

самостійності, відповідальності, мотивації, прагнення до вищого рейтингу 

серед однокурсників [2].  

Дослідження сучасної науково-методичної літератури показали, що 

багато науковців розглядають проблему вдосконалення навчального 

процесу через пошук нових шляхів ефективного контролю знань, умінь та 

навичок. Її різні аспекти досліджувались в працях Т. Ільїної, Т. Лукіної, 

М. Берещук, І. Дмитрієвої, А. Ягодзинського, Л. Іванової, А.Майорова, 

Я. Рудик та багатьох інших науковців. Педагоги приходять до висновку, 

що дієвим засобом оптимізації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі виступає тестовий контроль. Причиною є достовірний 

та оперативний контроль знань студентів у відносно короткі проміжки 

часу, інтенсифікація навчального процесу, що дозволяє викладачу миттєво 

реагувати та корегувати навчальну діяльність студентів, стандартизована 

процедура проведення контролю, яка забезпечує рівні умови та однакові 

критерії оцінювання всіх студентів. Проблемою запровадження та 

вдосконалення тестового контролю знань студентів аграрних ВНЗ 

займаються, зокрема, В. Ільїн та П. Лузан. 

А. Малихін зазначає, що перевагами тестового контролю є: 

можливість контролю широкого діапазону набутих знань, перевірки 

результативності самостійної роботи студентів з теми або розділу 

навчального курсу; уникнення суб’єктивізму з боку викладача; 

забезпечення індивідуального підходу, можливість швидкого 

інформування про результати та можливість автоматизації процесу за 

допомогою комп’ютерної техніки [3]. 
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Результативність тестового контролю знань залежить від ряду 

психолого-педагогічних вимог щодо його застосування: необхідне 

поступове впровадження тестового контролю з навчальної дисципліни, що 

дає змогу психологічно підготувати студентів до нього; розпочинати 

необхідно з простих тестів, а з часом вводити у навчальний процес тести 

вищого рівня, обов’язково аналізувати результати тестування. Слід також 

зазначити, що тестування не суперечить іншим формам контролю, які 

ґрунтуються на безпосередньому спілкуванні викладача зі студентами. 

Проте, саме тест надає викладачеві об’єктивну інформацію про рівень 

знань студентів, про прогалини у підготовці та їх причини [1]. 

Розглядаючи проблему контролю знань студентів з фізики ми 

виділяємо наступні рівні їх засвоєння: відтворення, уміння працювати за 

зразком (прикладом), уміння застосовувати знання у змінених ситуаціях, 

уміння самостійно створювати нові для студента методи рішення завдань. 

Типова програма навчальної дисципліни фізика для студентів напряму 

підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання АПВ передбачає 

пізнання загальних закономірностей фізичних явищ і законів, формування 

умінь і навичок, відповідних фахівцям агропромислового виробництва, 

уміння вирішувати поставлені завдання з проведенням аналізу результатів 

та окресленням висновків, що випливають з них. 

Наше дослідження свідчить, що доцільно використовувати наступну 

класифікацію завдань з фізики під час тестового контролю: прості питання 

(перший рівень), з чотирма варіантами відповідей, що орієнтуються на 

закріплення фізичних понять, формул, визначень, законів; складніші 

питання (другий рівень), що вимагають уміння залучати раніше вивчений 

матеріал до аналізування конкретної фізичної ситуації та синтез методів її 

вирішення; складні завдання (третій рівень), що не передбачають 

відтворення вже відомих фактів, а вимагають від студента, на основі 

розуміння базових знань, отримувати під час рішення завдання нові 

знання. Така класифікація передбачає індивідуальний підхід до кожного 

студента, так як він може самостійно підбирати рівень знань та вмінь, 

відповідаючи на питання з фізики під час самоконтролю.  

Також ми враховуємо психолого-педагогічні умови, тому на початку 

вивчення дисципліни проводимо вхідний контроль знань за допомогою 

тестових завдань першого та другого рівнів і лише під час підсумкових 

модульних контролів застосовуємо питання третього рівня. На нашу 

думку, такий підхід розвиває готовність студента до продуктивної 

діяльності, а не лише до відтворення фактів. 

Нами розроблено трирівневу систему тестової перевірки знань 

студентів для підсумкового модульного контролю з фізики. Наприклад, 

пропонуються наступні питання. Перший рівень: за якою формулою та в 

яких одиницях вимірювання визначається кутове прискорення? а) 
0a

t
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обов’язкових ознак принципу роботи трансформатора не можна віднести: 

а) наявність зовнішнього електромагнітного поля; б) наявність вихрових 

струмів, що зумовлюють нагрівання осердя; в) обов’язкова наявність 

споживача; г) зростання ККД трансформатора зі збільшенням струму 

навантаження. Третій рівень: наближено визначити силу гальмування 

легкового автомобіля, що рухався з максимальною дозволеною швидкістю 

по місту, якщо його гальмівний шлях склав 18 м.  

Тестове питання першого рівня потребує чіткого відтворення 

формули та одиниці вимірювання. Слід зазначити, що варіанти відповідей 

можуть надаватись як правдоподібно зовнішньо, так і неправдоподібно за 

змістом. Питання другого рівня передбачає тісний зв’язок між розділами 

електрика та магнетизм та дослідження поняття електромагнітної індукції. 

Питання третього рівня вимагає залучення раніше невідомих або 

незаданих даних у завданні, внаслідок чого студент повинен вийти за межі 

розуміння стандартної інформації та раціонально застосувати свої знання. 

Запропоноване завдання вимагає від студента знання законів кінематики та 

динаміки поступального руху. Таке завдання потребує самостійного 

введення даних, зокрема, середньої маси легкового автомобіля та значення 

максимальної дозволеної швидкості в межах міста. Отже, даний рівень 

вимагає від студента прийняття правильного рішення в умовах реальної 

ситуації. 

Отже, застосування рівневої системи тестування підвищує 

організованість студентів у процесі навчальної діяльності з фізики, сприяє 

розвитку інтересу до навчання фундаментальних дисциплін, виступає 

дієвим механізмом у мобілізації професійних компетенцій майбутніх 

фахівців.  
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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ ЯК 

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН 

КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ 

 

Сучасні освітні стратегії у контексті світових стандартів 

орієнтуються на ресурсно-орієнтоване навчання (Resource Based Learning), 

яке базується на дистанційному (Distance Learning), електронному (Е-

Learning) та мобільному навчанні (M-Learning), оскільки саме такі форми 

забезпечують студентам зручні умови для освітньої діяльності. Основою 

упровадження таких форм навчання є електронні навчальні ресурси: 

електронні підручники, посібники, освітні веб-сайти тощо та процес їх 

розробки. Розробка електронних підручників – це новітня форма 

навчально-виховної діяльності, яка сьогодні змінює світ студента та 

викладача, сприяє не тільки забезпеченню педагогів науково-методичною 

інформацією та матеріалами з різних інформаційних джерел, але й мотивує 

студентів до самореалізації, значно змінює їх ставлення до співпраці, надає 

можливості реалізації власного потенціалу особистості [3]. Сьогодні 

розробка електронних підручників може розглядатися як інноваційний 

освітній проект, під яким ми розуміємо унікальну діяльність, 

регламентовану встановленими термінами, спрямовану на досягнення 

заздалегідь передбачуваного результату або створення певного, 

унікального навчального продукту чи послуги, відповідно наявних 

ресурсів та вимог до його якості. Таку діяльність доцільно та дидактично 

виправдано упроваджувати при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу, 

ставлячи перед студентами завдання створити електронний підручник у 

рамках освітнього проекту.  

В Аграрному коледжі управління і права Полтавської державної 

аграрної академії студенти на чолі з викладачами фізики та інформатики 

розпочали освітній проект «Електронний підручник з фізики», термін 

реалізації – 1 навчальний рік (або 1 навчальний семестр) у залежності від 

терміну вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». 

Студенти розбиваються на групи по 4-5 осіб і працюють над розробкою 

електронного підручника: підбирають контент та структурують його, 

консультуючись з викладачем фізики з одного боку, а з іншого – обирають 

програмне забезпечення для створення електронного підручника, вивчають 

основи роботи у конкретній програмі та створюють підручник, 

консультуючись з викладачем інформатики. Проект призначений для 

самостійного пошуку інформації з фізики, для самостійного вивчення та 

поглиблення знань з фізики та інформатики, для урахування сучасних 

тенденцій розвитку комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних 

технологій в галузі інформатики; для упровадження принципів ресурсно-

орієнтованого навчання студентів (самостійність, пошук та обробка 

інформації, комплексне використання різноманітних навчальних ресурсів, 

освіта протягом усього життя). Результат роботи студентів над проектом – 
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електронний підручник – це демонстрація їх знань, умінь використовувати 

ці знання на практиці, поглиблене вивчення і фізики, й інформатики, 

реалізація міжпредметних зв’язків, а також уміння працювати у команді, 

що дуже важливо для майбутньої професійної діяльності.  

У цілому, ми визначаємо електронний підручник (ЕП) як 

універсальний гіпермедійний засіб інтерактивного навчання, який містить 

зміст навчання однієї дисципліни (або різних навчальних дисциплін), 

викладений у компактній формі гіпертекстового середовища і призначений 

для використання у навчальному процесі (зокрема, аграрних коледжів) [2]. 

Але при роботі над освітнім проектом ми студентам пропонуємо створити 

не лише звичайні ЕП, але й їх різновиди: електронні словнички, 

енциклопедії, електронні конспекти лекцій, лабораторні практикуми, 

задачники, довідники тощо. Так, щоб студенти не повторювалися, одна 

група працює над звичайним електронним підручником, друга – над 

електронним задачником чи енциклопедією, третя – над довідником тощо. 

Спектр електронних засобів навчання досить широкий ще й у плані 

реалізації кожного спроектованого ЕП та у виборі програмного засобу для 

його розробки, що унеможливлює отримання двох однакових робіт.  

ЕП з фізики, які розроблено у нашому коледжі, дозволяють 

вирішувати такі основні педагогічні завдання, як: початкове ознайомлення 

з предметом, освоєння його базових понять і конструкцій; базова 

підготовка на різних рівнях глибини і детальності; контроль та оцінювання 

знань і умінь; розвиток здібностей до певних видів діяльності; відновлення 

знань і умінь [1].  

Загалом, ЕП з фізики повинен містити систематизований матеріал, 

забезпечувати творче і активне оволодіння студентами знаннями, 

вміннями і навичками в цій галузі. ЕП повинен відрізнятися високим 

рівнем виконання і художнього оформлення, повнотою інформації, якістю 

методичного інструментарію, якістю технічного виконання, наочністю, 

логічністю і послідовністю викладу. Перед тим, як приступити до 

створення ЕП, слід зазначити, що в програмному середовищі за способом 

зберігання інформації можна підготувати 3 види ЕП, у залежності від 

завдань, що стоять перед розробником:  

1. "Автономний ЕП" – підручник, який після редагування, 

збережений у вигляді виконуваного файлу з розширенням "exe". У один 

файл будуть збережені сторінки підручника, структура, зображення, 

об'єкти, стилі і т.д. На практиці це означає, що ЕП можна копіювати на 

будь-які носії інформації для самостійного ознайомлення з його змістом.  

2. "Корпоративний ЕП" – підручник, який можна розмістити на 

файл-сервері, для роботи з ним всередині локальної мережі коледжу.  

3. "Відкритий ЕП" – підручник, який створюється у мережі Інтернет 

засобами безкоштовного хостингу, і доступний будь-якому студенту з 

будь-якого пристрою, де підключено Інтернет.  
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Розроблені різновиди ЕП уможливлять організувати мобільне 

навчання студентів – своєрідну креативну стратегію навчання, яка фокусує 

свої можливості на здатності сучасних смартфонів, планшетів, лептопів 

стати повнофункціональними помічниками студентів у навчанні тоді, коли 

вони цього потребують [5].  

Студенти після консультацій з викладачем інформатики самостійно 

можуть обрати програмне середовище для створення ЕП. Популярністю 

користуються програми Dr.Explain, eAuthor CBT 3.3, Exelearning, Microsoft 

FrontPage, Document Suite, Конструктор Електронних підручників, SunRav 

BookOffice тощо.  

 
Рис. 1. Електронний конспект лекцій «Фізика: Механіка» 

 

На рисунку 1 зображено електронний конспект лекцій «Фізика: 

Механіка», розроблений студентами у програмі Конструктор 

Електронних підручників у рамках проекту. 

Електронний конспект лекцій «Фізика: Механіка» містить короткий 

конспект лекцій з розділу «Механіка», кожна проілюстрована рисунками 

лекція (рис. 2) представлена у зручному форматі і може бути експортована 

за необхідності у текстовий файл Word. ЕП містить зручну систему 

навігації та засіб контекстного пошуку (рис. 3), можливість роздрукування 

навчальних матеріалів та окреме збереження файлів. Головне вікно ЕП 

містить інформацію про його розробників, яке відкривається в окремому 

діалоговому вікні. Особливістю цього програмного середовища є те, що 

ЕП дуже легко створюється за умови попередньої підготовки та 

упорядкування текстових файлів з лекціями, які слугуватимуть навчальним 
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контентом ЕП: зібрані в одну папку, вони легко імпортуються у програмне 

середовище Конструктора.    

 
Рис. 2. Текст лекції 

 
Рис. 3. Система контекстного пошуку 

Особливості розроблених ЕП з фізики полягають в тому, що в них 

реалізовано новий принцип побудови навчального матеріалу, комплексне 

використання нових форм подання інформації, доступність, інтегрованість, 
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інтерактивність, гіпермедійність, що уможливлює підвищення якості 

навчання як з фізики (при подальшому використанні ЕП на заняттях з 

фізики чи при самостійній роботі), так і з дисциплін комп’ютерного циклу 

(саме у процесі проектування, форматування та створення ЕП). Важливо 

лише враховувати, що швидкі зміни в технологіях потребують знайдення 

адекватної відповіді на те, як забезпечити, щоб виготовлені нині 

електронні книги люди могли читати і через століття [4]. 
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Той, хто хоче щось робити - шукає 

засоби. Той, хто не хоче робити - шукає 

причини!  

С.П. Корольов 
 

Сучасна система вищого професійного навчання припускає в собі 

для студентів не лише відвідування лекцій, семінарів, практичних і 

лабораторних занять, але і активна участь в науковій, творчій, практичній 

роботі. Також можливе проведення досліджень, рішення професійних 

завдань, представлення своїх досягнень на різних заходах — науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», олімпіадах, 

конкурсах. 

Традиційною формою організації наукової студентської роботи, яка 

широко використовується для залучення студентів по спеціальних, 

загальнонаукових і громадських дисциплінах у ВНЗ являються студентські 

наукові гуртки. 

Студентські гуртки — це частина культури вищої освіти, без якої 

важко представити навчальну і наукову роботу будь-якого вищого 

навчального закладу.  

Робота в гуртках допомагає студентам розвиватися і розкривати свій 

потенціал, досягти успіху і професійного росту. Більшість студентів, які 

беруть участь в наукових гуртках, виділяють наступні мотиви своєї 

діяльності: пізнавальний інтерес і прагнення до самореалізації. 

Пізнавальний інтерес в даному випадку допомагає саморозвитку, 

оскільки, займаючись в науковому гуртку, студент освоює нові сфери в 

дослідницькому і творчому житті, освоює не звичні для себе галузі. 

Якщо розглядати прагнення до самореалізації, як головний критерій 

для студента, щоб займатися в науковій галузі, то виразно видно, як це 

допомагає розвитку самої особистості, а також її освоєнню у сучасному 

світі. 

Науково-дослідна робота у гуртках природничого циклу (фізика, 

астрономія) студентів у Аграрному коледжі управління і права ПДАА 

проводиться з метою популяризації фізики та  астрономії - наук, що 

вивчають й описують світ в якому ми живемо та є однією із складових 

частин підготовки кваліфікованих, високоосвічених, всебічно розвинутих 

фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання. 

Робота гуртка «Цікава фізика та астрономія» виконується відповідно 

до навчальних планів і програм і передбачає в роботі: 

 виконання індивідуальних науково-дослідницьких та творчих 

проектів під керівництвом керівника; 

 участь в наукових семінарах, конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; 
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 організація спеціальних 

занять для студентів схильних до 

наукової діяльності. 

Життя предметного гуртка 

«Цікава фізика та астрономія» 

«кипить». Проводимо цікаві досліди, 

знімаємо відеоматеріали та монтуємо 

фільми, розробляємо тематичні 

сайти. 

Тематика розробок велика, 

вивчаються питання історії розвитку фізики та астрономії, внесок 

Полтавщини у розвиток науки, проводяться цікаві досліди, досліджуються 

нові астрономічні відкриття, що пов’язані із Сонячною системою – нашою 

космічною домівкою, вивчаються екологічні аспекти розвитку 

природничих наук. 

 На цикловій комісії 

«Математики, комп’ютерних 

технологій та інформаційної 

діяльності» паралельно існує і 

успішно розвивається 

студентський предметний гурток 

«Вірус», основою діяльності якого 

є комп’ютерний дизайн. 

Результатом співпраці гуртків «Вірус» та «Цікава фізика та астрономія» є 

розробка сайту  

http://solarsyst.jimdo.com/   

«Сонячна система – наш рідний 

дім». Даний ресурс занесено до 

міжнародного каталогу освітніх 

сайтів на порталі «Банк інтернет – 

портфоліо вчителів» 

http://www.bankportfolio.ru/ 

Залучення студентів до 

участі в науково-дослідній роботі 

рамках циклів природничих дисциплін здійснюється з першого курсу 

навчання.  

За результатами проведених досліджень студенти виступають з 

доповідями на засіданнях наукових гуртків і що стали традиційними 

студентських наукових конференціях коледжу. Така організація роботи 

дозволяє навчити студентів виступати з науково - обґрунтованими і 

аргументованими повідомленнями, уміти захищати виводи своїх 

досліджень і брати участь в дискусіях, а в цілому підвищити рівень 

навчального процесу. 

http://solarsyst.jimdo.com/
http://www.bankportfolio.ru/
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Впродовж кожного року обов’язково проводяться конкурси на кращі 

студентські роботи. 

Одним з напрямків роботи 

нашого гуртка «Цікава фізика та 

астрономія» є співпраця з кафедрою 

загальної фізики Полтавського 

державного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка. 

Частина засідань гуртка та 

експериментальних досліджень 

проводиться на базі фізичних 

лабораторій кафедри з 

використанням більш професійних 

сучасних фізичних приладів, під керівництвом провідних викладачів 

кафедри. 

Результатом проведення відкритих 

засідань гуртка є відеоролик, що знято і 

змонтовано студентами. Тема відкритого 

заняття «Експериментальне підтвердження 

основних положень молекулярно – 

кінетичної теорії». Відео можна 

переглянути у глобальній мережі інтернет 

за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ

RgZ8GC8JQ&feature=youtu.be 

 Для підвищення ефективності 

проведення позааудиторної роботи 

студентів коледжу з фізики та контролю 

над нею було створено інформаційний 

ресурс «Цікава фізика». Даний ресурс 

також занесено до міжнародного каталогу 

освітніх сайтів на порталі «Банк інтернет 

– портфоліо вчителів» 

http://www.bankportfolio.ru/ 

З досвіду доцільно використовувати групову форму організації 

самостійної роботи над проектами. У рамках невеликої групи (2-4 людини) 

студенти працюють над рішенням однієї задачі. Кожен, проробляючи 

самостійно певну (але що має закінчений вигляд) частину роботи, потім 

«вносять» це «в загальний котел». 

Викладач надає консультативну допомогу кожному виконавцеві, 

оцінюючи його успіхи за якістю виконаної їм частини завдання. 

Організація науково - пошукової роботи студентів над проектами 

показує, що вона вимагає постійної уваги керівника гуртка. Тільки 

https://www.youtube.com/watch?v=VJRgZ8GC8JQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJRgZ8GC8JQ&feature=youtu.be
http://www.bankportfolio.ru/
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невпинна робота із студентами, пошук нових форм і шляхів залучення їх 

до пошуку та наукових досліджень дає необхідний ефект. 

Останнім часом в нашій країні і за кордоном ведеться інтенсивний 

пошук прийомів, методів і форм організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, сприяючих стимулюванню пізнавальної активності і 

самостійності студентів. Формування творчої особи майбутнього фахівця є 

актуальною проблемою не лише для вищої школи, але і найважливішим 

соціально-економічним завданням усього суспільства. Рішення цієї задачі 

полягає, передусім, в розвитку творчих здібностей студентів на усіх етапах 

навчання, підвищенні їх інтелектуального потенціалу, активності і 

самостійності. 

Список використаних джерел 
1. Дзюба Н. Організація проведення пошукової та науково-дослідної 

роботи.//Дзюба Н. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації. Випуск Х. Немішаєве.НМЦ. – 2007. – с. 57-68. 

2. Дудченко А. Основи наукових досліджень.//Дудченко А. 

Навчальний посібник . — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с. 

3. Зубак К. Організація науково-дослідної роботи студентів.//Зубак 

К. Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах 

І-ІІ рівнів акредитації. Випуск VІІ. Немішаєве. НМЦ, – 2005. – с. 213-218. 
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Навчальний посібник. – Харків, 2002. – 158 с. 
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викладач фізики та астрономії Аграрного коледжу управління і права 

ПДАА, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, 

hudoliy_ivan@mail.ru, konf_poltava@ukr.net  

 

ОСВІТНІЙ РЕСУРС ВИКЛАДАЧА – ДОПОМОГА 

СТУДЕНТАМ У ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ З 

ПРЕДМЕТА 

 

Позааудиторна робота студентів — це 

процес, в якому домінує елемент самореалізації. 

Вона дає змогу студентам гармонізувати внутрішні 

та зовнішні фактори формування професійної 

культури, створює додаткові умови для реалізації 

внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, 

які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. 

Позааудиторна робота має бути орієнтована на особистість студента. 

Зростання ролі позааудиторної та самостійної роботи є однією з 

провідних ланок перебудови навчання — виховного процесу у вищій 

школі. 

mailto:hudoliy_ivan@mail.ru
mailto:konf_poltava@ukr.net
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Самостійна позааудиторна робота — це не лише засіб зростання 

інтелектуального потенціалу, професійної культури, а й платформа 

формування відповідальності, оволодіння засобами самоактуалізації, 

самовиховання, самоосвіти. 

Розвитку творчості студентів сприяють різні форми та види 

позааудиторної навчально-виховної роботи (організація дискусійних 

студентських клубів, клубів за інтересами, індивідуальні консультації та 

ін.). 

У сучасній педагогічній літературі майже не узагальнено нові 

підходи до організації самостійної роботи студентів, різноманітних форм і 

видів позааудиторної роботи. Без самостійної роботи фахівець 

сформуватися не може. 

Дуже важливо, щоб у ВНЗ на кожній кафедрі функціонували гуртки, 

проводилися додаткові диспути, семінари, консультації, створювалися 

електронні інформаційні ресурсі з предметів. Добре, коли ці процеси 

мають усталений, організований характер, а студентське самоврядування 

значною мірою намагається вирішувати організаційно важливі питання. 

На нашу думку, до основних форм позааудиторної роботи студентів 

належать виконання домашніх завдань, науково-дослідна робота, 

безпосередня участь у конференціях, змаганнях, іграх, участь у роботі 

гуртків, допомога викладачеві у створенні та наповненні електронного 

інформаційного ресурсу, організація змагань, диспутів, круглих столів, 

страхування в державних закладах тощо. 

Чи потрібні якісь додаткові засоби контролю за самостійною 

позааудиторною роботою студентів? Лише частково. 

Контроль за самостійною та позааудиторною роботою студентів 

може бути опосередкованим або органічно вписаним у навчальний процес. 

До основних форм та засобів контролю можна віднести передсемінарські 

консультації, семінарські заняття, колоквіуми, індивідуально-теоретичні 

співбесіди, письмові контрольні роботи, передекзаменаційні опитування 

студентів за допомогою комп'ютера, державні іспити, вивчення основних 

інтересів, вад, настроїв студентів.  

Ресурс (resource) – все, що має ідентифікатор. Прикладами можуть 

бути документи, електронні об’яви, колекції ресурсів. Не всі ресурси 

можуть бути досягнуті в комп’ютерній мережі (наприклад, людські 

ресурси, зв’язка книг в бібліотеці), але їх опис теж може розглядатися як 

ресурс. 

Інформаційний ресурс (information resource) – будь-яка сутність 

(електронна чи інша), яка спроможна передавати чи підтримувати 

(зберігати) інтелектуальну інформацію або знання; наприклад, книга, лист, 

картина, скульптура, база даних. Інформаційний ресурс – це одиниця ін 

формації, яка є унікально іменованою сукупністю даних, структурованих у 

вигляді іменованих атрибутів. 

Електронний інформаційний ресурс (electronic information 
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resource) – інформаційний ресурс, що зберігається в електронному чи 

комп’ютеризованому форматі і може бути досягнутий, знайдений та пере-

творений засобами електронної мережі або іншої електронної технології 

обробки даних (наприклад, CD-ROM). 

Кожному інформаційному ресурсу відповідає певна множина 

сервісів, що забезпечують доступ до ресурсу та його опрацювання в 

інтересах користувача ресурсу. 

Сервіс (service) – система, що реалізує (забезпечує) одну або 

декілька функцій, які мають цінність для кінцевого користувача 

Для підвищення ефективності проведення позааудиторної роботи 

студентів коледжу з фізики та контролю над нею було створено 

інформаційний ресурс «Цікава фізика».  

Мета створення ресурсу: допомога студентам у організації 

самостійної роботи з предмета, популяризація фізики та  астрономії - 

наук, що вивчають й описують світ в якому ми живемо. 

На даний сайт можна потрапити декільками способами: 

 пряме введення адреси http://cikavafizika.jimdo.com/ у 

адресний рядок браузера; 

 через посилання на сайт зі сторінки автора у соціальній мережі 

Вконтакте 

 
 З офіційного сайту коледжу на якому створено посилання на 

навчальний ресурс 

 

http://cikavafizika.jimdo.com/


 

 31 

Інформаційний ресурс «Цікава фізика» – динамічний, постійно 

змінюється, але на даний момент містить такі сторінки: 

1. ГОЛОВНА – знайомить 

відвідувачів з метою створення сайту, 

містить навігаційну панель, календар, 

кнопки для рекламування сайту 

відвідувачами, поле для коментарів і 

спілкування з автором ресурсу та ін.. 

2. Новини та оголошення – 

сторінка, що містить новини, 

оголошення про різноманітні конкурси і 

заходи з предмета, що плануються. 

3. Теоретичні матеріали. Дана сторінка містить відео та файли, 

що пов’язані з вивченням нового матеріалу. 

4. Задачі, методика розв’язування задач. Розділ містить методичні 

рекомендації по розв’язуванню задач з фізики, завдання підвищеної 

складності, розв’язки задач, запропоновані викладачем. 

 
5. Сторінка «Цікаве відео» була створена з метою ознайомлення 

студентів з відеороліками, що 

розповідають про новинки науки і 

техніки, життєвий та науковий 

шлях великих науковців, цікаві 

відкриття з фізики та астрономії. 

6. Сторінка «Перевірка 

знань» створена з метою 

висвітлення самостійних, 

контрольних, лабораторних робіт, 

індивідуальних завдань та 
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фізичних диктантів 

7. Сторінка «Закони 

Мерфі. Трошки гумору» 

висвітлює гумористичні 

матеріали фізичного, 

астрономічного та 

математичного напрямків. 

Наприклад, з наукової точки 

зору розглядається Парадокс 

кішки з маслом - жартівливий 

псевдопарадокс, заснований на 

двох народних мудростях : 

- кішки завжди приземляються на лапи; 

- бутерброд завжди падає маслом вниз (закон бутерброда або 

закон підлості). 

8.  «Фотогалерея» висвітлює фотосторінки екскурсій до фізичних 

лабораторій, музею космонавтики та авіації та ін.. 

 
9. «Цікаві факти» 

 
10.  Цікавими дослідами та технологією їх проведення у домашніх 

умовах наповнена сторінка «Цікаві досліди» 
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11.  «Астрономія» - сторінка, що присвячена однойменному 

предмету, цікавим фактам, відкриттям, космічним дослідженням і 

спостереженням. 

12.  Сторінка «Наш чат» створена з метою онлайн – спілкування 

студентів між собою з тем фізики та астрономії, онлайн - консультацій з 

викладачем з питань виконання домашніх та додаткових завдань. 

 
Власний досвід показує, що вміння орієнтуватися в матеріалі, 

розміщеному на навчальному сервері допомагає студентам та викладачам 

вирішувати проблеми з навчальним матеріалом і консультуванням на 

відстані у зручний час. Досвід показує, що електронні навчальні матеріали 

більшість студентів використовує все частіше. Серед них є навіть ті, хто 

використовує їх щодня.  

Отже, традиційні паперові видання потрібно обов’язково 

доповнювати електронним Інтернет-ресурсом (сайтом), що дає змогу 

збільшити ефективність організації поза аудиторної роботи, і перейти від 

групового до індивідуального особистісно-орієнтованого навчання. 

Особливої уваги заслуговує врахування унікальних можливостей 

використання освітнього сайту викладача:  

 комп’ютерна візуалізація навчального матеріалу;  

 миттєвий зворотній зв’язок між студентом та викладачем;  

 зберігання великих обсягів інформації з можливістю її 

передавання;  

 швидкий дистанційний доступ студентів до центрального 

банку даних;  

 автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності;  

 опрацювання результатів навчального експерименту з 

можливістю багаторазового відтворення його фрагменту, або самого 

експерименту в цілому;  
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 автоматизація інформаційно-методичного забезпечення;  

 управління навчально-виховним процесом і контроль за його 

якістю.  

 

Список використаних джерел 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. 

посіб. / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 229с. 

2. Жук Ю.О. Характерні особливості поведінки у комп’ютерно- 

орієнтованому навчальному середовищі // Компютерно-орієнтовані 

системи навчання: збірник наукових праць./ Ю.О. Жук. – К.: НПУ ім. М.П. 

Драгоманова Випуск 4, 2001. – 230с. 

3. Мархель І.І. Нові інформаційні технології навчання в 

навчальних закладах України. / І.І. Мархель. – Одеса: Друк, 2001. – 242с. 

4. Наволкова Н.П. Практична педагогіка для вчителя. / Н.П. 

Наволкова, В. М. Андрєєва. – Ооснова, Х., 2009. – 120 с. 

5. Пєтоха О.М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. 

Пєхота, А.З. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: Вид-во А.С.К, 2003. – 255с. 

 

Микола Касяненко  
учитель фізики Полтавської гімназії № 21, учитель вищої 

кваліфікаційної категорії, вчитель - методист 

Лідія Семено  
методист навчальних дисциплін управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради, lidiyasemeno@rambler.ru  

 

ВИДАТНІ ФІЗИКИ ПОЛТАВЩИНИ. НА ДОПОМОГУ 

ВЧИТЕЛЮ ФІЗИКИ 

 

Зміст фізичної науки має величезний гуманітарний потенціал, значну 

частину якого становить історія науки й техніки, а також біографія та 

життєвий шлях її творців. 

Методичні аспекти проблеми використання елементів історії 

вітчизняної науки ґрунтуються на тому, що всі особистісні якості учнів 

формуються завдяки інтелектуально-емоційному зв’язку між знаннями та 

переживаннями, але не менш важливу роль відіграє активна діяльність 

самого учня. Це потребує від учителя фізики вміння бачити за тим чи тим 

явищем, законом, відкриттям особистість її творця, вимагаючи показувати 

його життя та діяльність як зразок для наслідування,  приклад служіння 

істині та рідній землі.  

Курс фізики для середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

зазвичай передбачає вивчення фізичних величин, а також класичних 

законів, що пояснюють явища природи. При цьому виникає потреба 

використовувати історичні факти про діяльність тих учених, які увійшли в 

історію фізичної науки як автори певної фізичної теорії. Адже за 
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неоціненний вклад у розвиток та досягнення науки прізвищами вчених 

названі одиниці виміру фізичних величин. 

Надзвичайно важливо вдало вибрати форми використання 

історичного та краєзнавчого матеріалів, які не повинні повністю заміняти 

основний зміст уроку, а логічно доповнювати його. У методичній 

літературі визначено такі форми використання історизму у шкільному 

курсі фізики: історичні огляди як обґрунтування нових знань, 

узагальнюючі історичні огляди, ознайомлення учнів з історією відкриттів 

та експериментів, біографічні довідки.  У цьому сенсі є смисл розповідати 

учням про діяльність та наукові досягнення відомих вчених Полтавщини, 

науковою спадщиною яких користується весь світ. Полтавці прославилися 

не тільки як поети, художники, музиканти, але серед наших земляків є 

багато винахідників, талановитих учених, що зробили вагомий внесок у 

розвиток механіки, електротехніки, ядерної фізики, космонавтики. 

Так, зокрема, згідно діючої програми з фізики для 8 класу відповідно 

до видання Генденштейн Л.Е. Фізика, 8 кл.: Підручник для середніх 

загальноосвітніх шкіл. – Х.: Гімназія, 2008. – 256 с.: іл., вивчається 

слідуючий матеріал: 

§14. Атмосфера Землі, дослід Торрічеллі, барометри, залежність 

атмосферного тиску від висоти. 

або Фізика. 8 клас: Підручник / Ф.Я. Божинова, І.Я. Ненашев, М.М. 

Кирюхін. – Х.: Ранок-НТ, 2008. – 256с.: іл. 

 §20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри. Залежність 

атмосферного тиску від висоти. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Ельяшевича 

Володимира Львовича. Він народився 12 грудня 1876 року  в небагатій 

дворянській родині у маєтку Ельяшевичів, що знаходився в Малих Будищах, 

під Полтавою.  

 Навчався у Полтавському кадетському корпусі, а з 1895 року в 

інженерному училищі в Петербурзі. З 1898 року В.Л. Ельяшевич 

навчається в Петербурзькому учбовому повітроплавальному парку, яким 

командував піонер вітчизняної аеронавтики О.М. Кованько. 

Використовуючи польоти на повітряних кулях він здійснював дослідження 

земної атмосфери. На підставі цього ним було написано і опубліковано 

ряд наукових статей. За винятковий внесок у розвиток фізики атмосфери 

В.Л.Ельяшевич обирається членом-кореспондентом Головної фізичної 

обсерваторії Російської академії наук. 15 лютого 1915 року  на 39-му році 

його життя раптово обірвалося. 

Генденштейн Л.Е. Фізика, 8 кл.: Підручник для середніх 

загальноосвітніх шкіл. – Х.: Гімназія, 2008. – 256 с.: іл., вивчається 

слідуючий матеріал: 

§2§28. Парова турбіна, реактивний двигун, двигун внутрішнього 

згоряння, теплові двигуни та захист довкілля.  
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або Фізика. 8 клас: Підручник / Ф.Я. Божинова, І.Я. Ненашев, М.М. 

Кирюхін. – Х.: Ранок-НТ, 2008. – 256с.: іл. 

§42. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. 

§43. Деякі види теплових двигунів. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Духова Миколу 

Леонідовича. Він народився 26 жовтня 1904 р. у селі Веприку Гадяцького 

повіту Полтавської губернії (тепер Гадяцького району Полтавської 

області) в родині фельдшера. З 1928 року по 1932 рік Духов М.Л. навчався 

в Ленінградському політехнічному інституті на механічному факультеті 

за спеціальністю „конструювання тракторів і автомобілів”. Після 

закінчення інституту він одержує направлення в конструкторське бюро 

Кіровського заводу, де займались конструкціями тракторів і танків. 

У 1939 р. М.Л. Духов розробляє конструкцію нового важкого танка 

КВ, який мав дизельний двигун потужністю 600 к.с. КВ-1 і КВ-2 відповідно 

мали масу 47 і 52 т., лобова броня – 100 мм. Широкі гусениці КВ дозволяли 

проводити бойові дії майже на будь-якій місцевості, за різних погодних 

умов. Дизельний двигун потужний, економний, добре працює і в спеку і на 

морозі. Наприкінці жовтня 1943 р. освоєно випуск танка ЙС, а в 1944 р. 

під керівництвом М.Л. Духова створюється новий важкий танк ЙС-3. 

У 1953 році М.Л. Духову було присвоєно вчений ступінь доктора 

технічних наук, його обрали членом-кореспондентом Академії наук СРСР. 

Помер М.Л. Духов 1 травня 1964 р. 

Згідно діючої програми з фізики для 9 класу відповідно до видання  

Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. зал./ М.І. Шут, М.Т. 

Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко – К.; Ірпінь: Перун, 2009.- 224с.: іл. 

вивчається слідуючий матеріал: 

. Прилади для виявлення електризації тіл. Дискретність 

електричного заряду. 

Або Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / 

Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін, О.О. Кирюхіна. – Х.: Видавництво 

„Ранок‖, 2009.- 224с.: іл. 

§2. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. 

§23. Електричний струм у напівпровідниках. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Йоффе Абрама 

Федоровича. Він народився 29 жовтня 1880 р. в м. Ромни (в минулому 

Полтавської губернії), тепер Сумської обл. У 1897 р. А.Ф. Йоффе закінчив 

Роменське реальне училище, а з 1897 по 1902 р. навчався у Петербурзькому 

технологічному інституті. Після цього за порадою Н.А. Гезехуса він 

вирішив поїхати навчатися фізичному експерименту до В.К. Рентгена в 

Мюнхен де перебував до 1906 р.  

У 1907 – 1913 рр. виконав ряд досліджень по обґрунтуванню 

квантової теорії світла і механізму фотоефекту, зокрема у 1907 р. 

показав, що результати дослідів із зовнішнього фотоефекту повністю 

вкладаються в рамки теорії Ейнштейна. У 1912 – 1913 рр. виконав 
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важливі експериментальні дослідження  на визначення заряду електрона. 

А.Ф. Йоффе вперше звернув увагу на вивчення напівпровідників як нових 

матеріалів для електротехніки та електроніки. Протягом багатьох років 

досліджував фотоелектричні й термоелектричні властивості 

напівпровідників, розробив теорію термоелектрогенераторів і 

термоелектричних холодильників, що поклало початок напівпровідниковій 

енергетиці. Помер  А.Ф. Йоффе у 1960 р. 

Згідно діючої програми з фізики для 9-11 класу відповідно до 

видання Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Ф.Я. 

Божинова, М.М. Кирюхін, О.О. Кирюхіна. – Х.: Видавництво „Ранок‖, 

2009.- 224с.: іл. 

§25. Магнітне поле Землі. 

або Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: 

Підручник для загальноосвіт. навч. зал. / В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, 

М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна.- Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011.- 320 с.: іл. 

 §35. Принципи радіотелефонного зв’язку. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Пильчикова 

Миколу Дмитровича. Він народився у м. Полтава 21 травня 1857 р. в 

сім’ї вчителя. У 1880 р. М.Д. Пильчиков успішно закінчив університет із 

ступенем кандидата і був залишений на кафедрі фізики для підготовки на 

звання професора. Молодий вчений у 1883 р. проводить дослідження в 

районі Курської магнітної аномалії, результати яких опублікував у 

статті „Магнитные наблюдения между Харьковом и Курском в 1883 г.” 

Він перший висловив думку про те, що подальші дослідження в районі 

Курська можуть привести до відкриття тут багатих покладів залізної 

руди. 

 М.Д. Пильчиков був одним із піонерів- винахідників радіо. 

Незалежно від О,С, Попова  та Шимкевича він винайшов і виготовив 

власний протектор бездротового телеграфування  для застосування у 

військовій і морській справі. З дозволу головного морського штабу 

Російської імперії, при сприянні командування Чорноморського флоту і 

портів Чорного моря вперше провів експеримент радіокерування на 

відстані. Досліди з бездротового телеграфування було проведено в 1903 р. 

на Чорноморському флоті між Херсонським маяком і транспортом 

„Днестр” у присутності М.Д. Пильчикова. На обговоренні доповіді М.Д. 

Пильчикова про проведення експерименту з його приладом був присутній 

відомий російський вчений-професор, винахідник радіо О.С. Попов. 

Пильчиков захоплювався музикою та українською поезією, сам писав 

вірші, кілька з яких надрукував у альманасі українського письменника і 

військового лікаря В.С. Александрова „Складка” під ініціалами М.П. 

Життя М.Д. Пильчикова обірвалося 19 травня 1908 р., коли вченому 

йшов 51 – й рік. 

Згідно діючої програми з фізики для 9-11 класу відповідно до 

видання Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Ф.Я. 
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Божинова, М.М. Кирюхін, О.О. Кирюхіна. – Х.: Видавництво „Ранок‖, 

2009.- 224с.: іл. 

§31. Атом і атомне ядро. 

або Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: 

Підручник для загальноосвіт. навч. зал. / В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, 

М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна.- Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011.- 320 с.: іл. 

§53. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Іваненка Дмитра 

Дмитровича – доктора фізико-математичних наук, професора 

Московського університету ім. М.В. Ломоносова. Він народився 29 липня 

1904 р. у м. Полтаві. В 1927 р. закінчив Ленінградський університет. 

Очолював відділ теоретичної фізики в Українському фізико-технічному 

інституті в Харкові. 

Після відкриття англійським фізиком Д. Чедвіком третьої 

елементарної частинки – нейтрона, про що він повідомив у кінці лютого 

1932 р. на сторінках англійського журналу „Nature”, Д.Д. Іваненко 28 

травня 1932 р. виступив на сторінках цього самого журналу із статтею 

„Гіпотеза про роль нейтронів”, в якій уперше висловив думку, що нейтрон 

є поряд з протоном структурним елементом ядра, і вперше сформулював 

протонно-нейтронну модель ядра, нині загальновизнану. На початку 1934 

р. разом з І.Є. Таммом, коли у фізиці першочерговою стала проблема 

пояснення природи сил, що утримують нуклони в ядрі, заклали основи 

теорії ядерних сил, що базується на так званому обмінному характері дії 

нуклонів у ядрі. Протягом 1944 – 1948 рр. разом з Т.Я. Померанчуком і 

А.О. Соколовим розробив теорію електромагнітного випромінювання 

електронів великих енергій у прискорювачах типу бетатрона і 

синхротрона. Виконав важливі дослідження з теорії космічних злив. Д.Д. 

Іваненко разом з В.О. Фоком розробив теорію паралельного перенесення 

спінарних хвильових функцій електрона, що дало змогу узагальнити 

квантове рівняння Дірака на випадок наявності тяжіння. 

Пасічник Митрофан Васильович народився 17 червня 1912 р. в м. 

Жирківці (тепер Машівського району Полтавської області. 

Основний напрям наукової діяльності – фізика атомного ядра. Він 

досліджує фундаментальні проблеми цієї галузі фізичних знань, тісно 

пов’язуючи свою наукову діяльність з роботами школи академіка І.В. 

Курчатова. При безпосередній участі і керівництві М.В. Пасічника в ІФ 

АН УРСР була створена велика експериментальна база для ядерних 

досліджень( у 1957 р. почав працювати тут споруджений циклотрон, а в 

1960 р. був запущений у дію атомний реактор типу ВВР-М потужністю 

10 МВт, завершується монтаж нового унікального циклотрону). Разом із 

співробітниками виконав ґрунтовні дослідження по вивченню взаємодії 

протонів і нейтронів з атомними ядрами і особливо непружного розсіяння 

нейтронів ядрами. Встановив залежність ефективності розсіяння від 

числа нейтронів і протонів у ядрі, досліджував поляризацію протонів при 
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пружному розсіянні. Дослідження, які проводилися в ІФ АН УРСР 

висвітлені М.В. Пасічником в монографіях „Вопросы нейтронной физики 

средних энергий”, „Нейтронная физика”.  

Згідно діючої програми з фізики для 9-11 класу відповідно до 

видання Фізика: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

(профільний рівень) / авт.: Т.М. Засєкіна, М.В. Головко. – К.: Педагогічна 

думка, 2010. – 304 с., іл.., табл. 

§31. Реактивний рух. Розвиток космонавтики. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Засядька 

Олександра Дмитровича.  
Він народився 27 лютого 1779 р. в селі Лютенька (нині Гадяцького 

району Полтавської обл.) в козацькій сім’ї. Батько Дмитро Данилович був 

головним гармашем Війська Запорозького. Після ліквідації Катериною II 

Січі в 1775 р. він одержав дворянське звання. В російській армії 

дослужився до чину генерал-майора. 

У 1799 р. О.Д. Засядько бере активну участь в італійському поході 

О.В. Суворова і в той же час цікавиться фізикою, хімією, механікою, 

вивчає іноземні мови. Експериментує з вибуховими речовинами, 

підбираючи різні суміші. 

Найбільше прославив О. Засядька талант конструктора та 

винахідника. В цей період посилюється інтерес до ракет, які стають 

новою зброєю. Власним коштом він дістав необхідне обладнання для своїх 

експериментів по створенню ракет. Він продає родовий маєток під 

Одесою, будує кузню, накупив пороху, різних матеріалів, відкриває 

піротехнічну лабораторію. І з 1815 р. розпочинає свої дослідження. 

Ним було створено ракети трьох калібрів: 4-, 2.5-,та 2- дюймові, а 

також спеціальну установку для залпового вогню. Його ракети летіли на 

віддаль 3700 м проти  2740 м кращих западноєвропейських. У 1828 р. 

ракетами О. Засядько було озброєно 2-гу армію, а пізніше ракетами 

оснащені Чорноморський флот та Дунайська флотилія. 

У чині генерал- лейтенанта О.Д. Засядьмо пвернувся з війни і з 1834 

р., в зв’язку з хворобою, пішов у відставку. Оселивя у Харкові. Помер 8 

червня 1837 р., похований в Курязькому монастирі.     

Побєдоносцев Юрій Олександрович. Народився 20 (за ст. ст. 7) 

лютого 1907 р. в Москві у сім’ї вчителя фізики і математики. У перші 

роки радянської влади, коли Москву, як і багато інших міст, охопив голод, 

сім’я Побєдоносцевих переїздить на Україну, а в 1922 р. сім’я переїхала до 

Полтави.   

Восени 1922 р. Ю.О. Побєдоносцев поступив в Полтавську 

Індустріально-технічну профшколу з дворічним терміном навчання, яка 

готувала висококваліфікованих робітників. Школа знаходилася в 

приміщенні колишнього реального училища (тепер вул. Пушкіна, 83а де 

зараз перебуває Полтавський політехнічний коледж). 
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У 1926 р. він поступив до Московського вищого технічного училища 

ім. М.Е. Баумана на авіаційний факультет. Разом з С.П. Корольовим і 

Цандером Побєдоносцев був організатор по вивченню реактивного руху 

(ГИРД). З 1933 р. Побєдоносцев повністю переключається на роботу в 

галузі ракетної техніки. Однією з великих заслуг вченого є створення в 

СРСР аеродинамічної труби надзвукових швидкостей. Він стає першим 

конструктором прямоточних повітряно-реактивних двигунів на твердому 

паливі, одним з творців теорії порохових ракетних двигунів.  

У передвоєнні роки  в Ракетному науково- дослідному інституті, 

який деякий час очолював Ю.О. Побєдоносцев, при безпосередній його 

участі, проводилася велика плідна робота по створенню зовсім нової на 

той час зброї: ракет „повітря-повітря” та „повітря-земля”. Перше 

успішне бойове застосування ракет було в боях на річці Халкін-Гол. 

Одночасно велась розробка наземної багатозарядної установки для 

запуску реактивних снарядів (БМ-13 у народі „Катюша”), яка відіграла 

велике значення в досягненні перемоги над фашизмом. Після війни Ю.О. 

Побєдоносцев працює разом з С.П. Корольовим, В.П. Глушком. Він є 

автором майже 100 наукових робіт. Життя вченого обірвалося від 

серцевого нападу 8 жовтня 1973 р. в м. Баку у день відкриття XXIV 

Міжнародного конгресу астронавтики.   

Челомей Володимир Миколайович. Народився 30 червня 1914 р. в 

м. Сідлець Привіслянського краю, тепер м. Седльце в Польщі. У період 

першої світової війни сім’я Челомей переїхала у Полтаву і поселилася на 

Келінському проспекті (до 1908 р. Інститутська вулиця, нині 

Першотравневий проспект) у невеликому одноповерховому будинку, який 

простояв до 1969 р. Розпочав навчання Володимир у десятій семирічній 

трудовій школі м. Полтави, на приміщенні якої у 1989 р. встановлено 

меморіальну дошку на честь видатного вченого. 

У 1926 р. сім’я Челомеїв переїхала до Києва і в 1927 р. Володимир 

вступає до Київського автомобільного технікуму, а в 1932 р. В.М. Челомей 

поступив до Київського політехнічного інституту на авіаційний 

факультет і в 1937 р. достроково закінчив його. 

Війна застала Володимира Миколайовича в Москві. За його 

ініціативою в Центральному інституті авіаційного моторобудування 

створюється відділ для розробки пульсуючого повітряно-реактивного 

двигуна. Цим відділом і почав керувати сам Володимир Миколайович. 

Через деякий час у цьому ж відділі на базі двигуна конструкції Челомея 

почали під його керівництвом розробляти безпілотний літаючий апарат.  

До грудня 1944 р. ракета ІОХСПуПРД (десята модифікація невідомої 

зброї з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном) була виготовлена і 

випробувана на літаках ПС-8, Ту-2 і пізніше Ту-4. Після війни Челомей 

продовжив роботу над крилатими ракетами. До 1954 р. на заводі де він 

був головним конструктором, було створено покоління крилатих ракет 

(ІОХН, 14Х, 16Х) з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. 
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У 1959 р. В.М. Челомей стає Генеральним конструктором 

підприємства, яке за п’ять років створило універсальну ракету-носій 

„Протон”. Орбітальні станції „Салют”, „Мир”, модуль „Квант”, 

геостаціонарні супутники виводилися на космічну орбіту „Протонами”. 8 

грудня 1984 р. Володимира Миколайовича нестало, але слід який він 

залишив у космонавтиці ніколи не зітреться. Ідеї вченого знаходять 

визнання і після смерті. 

§21. Рух штучних супутників Землі. Перша та друга космічна 

швидкість. 

Полтава – місто, в якому народився і проживав до дев’ятнадцяти 

років Юрій Васильович Кондратюк (О.Г. Шаргей), теоретичні роботи 

якого лежать в основі практичної космонавтики. Лише нещодавно 

вдалося зясувати, що Юрій Кондратюк – ім’я зовсім іншої людини, 

справжнє ж ім’я вченого – Олександр Гнатович Шаргей, старанно довгий 

час приховуване й забуте.  

О.Г. Шаргей народився 21 червня 1897 р. в Полтаві, на вулиці 

Стрітенській (нині Комсомольська), у флігелі будинку №4, хоч у всіх 

анкетах місце свого народження Юрій Васильович писав м. Луцьк, що 

відповідає „легенді”. 

Отримавши вдома добру фізичну і розумову підготовку, в 1910 р. він 

вступає до третього класу другої Полтавської гімназії. 28 травня 1916 р. 

він отримує атестат зрілості і 1 вересня того ж року стає студентом 

механічного відділення Петроградського політехнічного інституту. Свій 

перший „космічний рукопис” Ю. Кондратюк закінчив у березні 1917 р. Він 

включав у себе знаходження майже усіх основних положень космічного 

польоту. Але вчитися у інституті  йому так і не довелося. 11 листопада 

його мобілізують в армію, але перед відправленням на фронт направляють 

у школу прапорщиків. Після підписання Радянським урядом Брестського 

миру, Олександр Шаргей повернувся додому. По дорозі його мобілізували в 

Добровольчу армію, з якої він втік. У Полтаві зупинився у шкільного друга 

Миколи Скриньки, де дізнається про деякі праці К.Е. Ціолковського, а в 

червні переїжджає до Києва. Тут починає роботу над своїм другим 

рукописом  „Тим,хто буде читати, щоб будувати”. 

Щоб назавжди відвернути від себе білогвардійство, він приймає 

документи, роздобуті мачухою, стає Ю.В. Кондратюком і переходить 

працювати на Маловисківський цукровий завод кочегаром. Тут він 

створює в 1921 – 1925 рр. третій рукопис, який В.П. Ветчинкін пізніше 

назвав „Про міжпланетні подорожі”. У січні 1929 р. тиражем у 2 тис. 

Примірників виходить його книга „Завоювання міжпланетних просторів”. 

Тоді ж почалося листування та обмін працями Кондратюка і 

Ціолковського. 

 Влітку 1938 р. Кондратюк передає на зберігання всі свої космічні 

рукописи історику авіації і космонавтики Б.М. Воробйову.  
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 На початку ВВВ  Ю.В. Кондратюк вступає до комуністичного 

батальйону дивізії народного ополчення Київського району Москви. 25 

лютого 1942 року на Орловщині, у невдалій Болхівській операції, біля села 

Кривцово, забезпечуючи зв’язок східного берега Оки з плацдармом на 

іншому березі, Юрій Васильович Кондратюк загинув. 

Дуже багато ідей і винаходів Ю.В. Кондратюка були використані і 

використовуються у сучасній космічній техніці. Кондратюк, поруч з 

Ціолковським та Цандером вважається одним з основоположників 

теоретичної космонавтики, так як багато його ідей знайшли своє 

практичне застосування. А саме – „Траса Кондратюка” була здійснена 

при проведенні американської програми „Аполлон”, що передбачала політ 

і висадку людини на Місяці. Газета „Комсомольськая Правда” 

процитувала висловлення американського вченого – доктора Лоу, після 

вдалого польоту до Місяця: „... ми розшукали маленьку непримітну 

книжку, яку видали в Росії, відразу ж після революції. Автор її Ю. 

Кондратюк обґрунтував і розрахував енергетичну вигідність посадки на 

Місяць за схемою: політ на орбіту Місяця- старт на Місяць з орбіти – 

повернення на орбіту і стиковка з основним кораблем – політ на Землю”.                

Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник 

для загальноосвіт. навч. зал. / В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. 

Кірюхін, О.О. Кірюхіна.- Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011.- 320 с.: іл. 

§2. Електричне поле. 

При вивченні даних тем можна розповісти про Остроградського 

Михайла Васильовича. 

Він народився 24 вересня 1801 р. в селі Паш енна Кобеляцького 

повіту на Полтавщині (нині с. Пашенівка Козельщанського району) в сім’ї 

українського поміщика. У 8 років його віддали на навчання в Полтавську 

гімназію, помістивши в пансіон при ній, де наглядачем в той час працював 

відомий український письменник І.П. Котляревський. У 1816 р. Михайло 

Остроградський став студентом відділення фізичних та математичних 

наук Харківського університету. 

Для удосконалення математичних знань Остроградський поїхав до 

Франції де під впливом П. Лапласа, Ж. Фур’є, О. Коші та інших видатних 

французьких математиків він почав дослідження в галузі математичної 

фізики. У 1829 р. вчений дав загальне визначення методу Фур’є і дослідив з 

його допомогою коливання газу, пружних пластин та інших тіл. Йому 

вдалося узагальнити формулу інтегрального обчислення, що була виведена  

в одному загальному випадку К.Ф. Гаусом. Так з’явилася теорема 

Остроградського-Гауса, яка до цього часу має широке використання у 

фізиці.  

М.В. Остроградський плідно займався теоретичною механікою і 

математичним аналізом. За 40 років наукової діяльності він написав ряд 

праць з основних проблем механіки. Багато праць вченого мали прикладний 

напрямок – він займався зовнішньою балістикою та статистичними 
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методами. Значних результатів вчений досяг у галузі варіаційного 

числення. Його „мемуар про числення варіаційних кратних інтервалів” був 

ще за його життя перекладений і надрукований німецькою та англійською 

мовами. Важливі результати вчений одержав і в теорії чисел, геометрії, 

теорії ймовірностей. 

Вище наведено приклади використання матеріалів з історії 

вітчизняної науки та її творців. Але не слід переоцінювати їх значення для 

розвитку фізики взагалі. Треба порівнювати досягнення вітчизняних і 

зарубіжних учених, доводити учнів до розуміння паралельності відкриттів 

у науці, показувати, що наука робиться не зусиллями одного вченого, а 

наполегливою працею багатьох науковців із різних країн світу. 

Використовувати матеріал з історії вітчизняної науки доцільно не 

лише на уроках вивчення нового матеріалу, а й на узагальнюючих 

заняттях, розкриваючи зв’язок теоретичних і прикладних знань. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ (З 

ДОСВІДУ РОБОТИ) 

 

В епоху бурхливого інформаційного вибуху учням доводиться 

сприймати значно більший об’єм інформації, ніж у минулі роки. Тому 

наразі стає актуальною необхідність інтенсифікації навчального процесу.  

Інтенсифікація – intensification (фран.) – від латинського intension – 

напруження, зусилля і facio – роблю – збільшення продуктивності, 

дієвості. Стосовно навчально-виховного процесу – це означає досягнення 

високих результатів за рахунок удосконалення рівня організації навчально-

виховного процесу. 

У зв’язку з цим чимало вчених-дидантів і педагогів-практиків 

працюють над пошуками оптимальних шляхів швидкого засвоєння учнями 

навчального матеріалу. Найбільш перспективним серед них на сьогодні 

нам бачиться засвоєння навчального матеріалу великими блоками. 

Такий шлях забезпечує цілісне сприйняття всього курсу. Усі 

складові частини програмового матеріалу вивчаються на основі їх 

неперервного співвідношення з баченням цілісної картини тієї або іншої 

сторони реальної дійсності, відображуваної повним курсом навчального 

предмета. 

Говорячи про інтенсифікацію навчально-виховного процесу важливо 

торкнутися питання про обсяг навчальної інформації. У цьому відношенні 

не завжди правильно розуміємо поняття «навчання» і «розвиток». Широка 

поінформованість людини ще не є ознакою її високого розвитку, і навпаки. 

На уроці часто домінує інформативна частина. До інформації ми часто 

ставимося так, як недосвідчений турист до речей, що їх складає у свій 

рюкзак без розбору, а може будуть потрібні. А стабільним є лише ядро 

знань, решта їх змінюється кожні 3-5 років. Д. І. Менделєєв порівнював 

студента з грубкою: якщо в неї накласти надто багато дров – вона не 

горітиме. Психологи стверджують: надлишкова інформація так само 

небажана, як і надлишкова вага. Школа повинна дати людини більше, ніж 

знання інформації, – здатність швидко і легко орієнтуватися в ній і 

поповнювати себе нею, залежно від потреб майбутньої діяльності. Отже, 

виникає необхідність розвантажити канал інформаційного впливу на учня і 

цим вивільнити час і сили для його розвитку. Подавши інформацію 

«великими блоками», ми інтенсифікуємо хід засвоєння цієї інформації, а 

вивільнений час і сили учнів спрямовуємо у русло їхньої активної 

інтелектуальної діяльності. 

З вищесказаного випливає, що вчитель чітко щоуроку повинен 

уявляти, що саме і якими засобами він розвиватиме учнів. Розвиток особи 

– це процес якісних змін, які до речі, відбуваються завдяки накопиченню 

кількісних. Помилково думати, що здатність до творчих вчинків 

з’являється сама собою, її треба формувати. Розвиток особистості 

неможливо забезпечити шляхом репродуктивного засвоєння знань, адже 
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розвиток особистості є удосконаленням психічних функцій людини 

(інтелект, вольових, емоційних, мотиваційних). Репродуктивна навчальна 

діяльність, де головним «діячем» – є пам’ять, дає менші результати, ніж 

напружені творчі зусилля, під час яких працюють усі або майже усі 

психічні функції. 

Один із дієвих способів інтенсифікації навчального процесу є 

цілеспрямована робота по систематизації знань учнів. Під систематизацією 

розуміють розумову діяльність, у процесі якої структурні елементи знань 

організовуються в певну систему на основі вибраного принципу. 

Систематизація дозволяє більш продуктивно використовувати 

пам’ять, оскільки звільняє її від необхідності запам’ятовувати матеріал як 

суму окремих відомостей і фактів за рахунок групування їх у більш крупні 

одиниці (блоки інформації, які легше утримувати в пам’яті і відтворювати 

в потрібних випадках). 

Використання систематизації не лише упорядковує знання людини, 

але і слугує джерелом нових знань. Утворена система знань, що 

характеризує розумовий розвиток людини, визначає її можливості по 

перетворенню окремих компонентів знань, тобто її творчі можливості. 

Необхідною умовою здійснення систематизації знань учнів у процесі 

навчання є вміння учитися використовувати різноманітні прийоми 

систематизації навчального матеріалу. 

Упродовж останніх років з метою систематизації знань учнів мною 

розроблені і використовуються короткі конспекти – ядра знань з усіх тем 

шкільного курсу фізики, які включають основні ідеї, основні поняття та 

закони даної теми. В умовах роботи з виділеним ядром знань логіка руху 

по програмовому матеріалу стає принципово іншою: не від ідей до понять, 

від понять до законів, від законів до практики. 

Такі конспекти-ядра знань успішно використовуються як у процесі 

вивчення матеріалу, так і при підготовці до ДПА та ЗНО, що особливо 

важливо. 

Володимир Кіяшко  
учитель вищої кваліфікаційної категорії фізики і астрономії 

Полтавської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступеню № 2 імені Н. 

К. Крупської. 

Віталій Прокопенко 

старший викладач кафедри загальної фізики Полтавського 

національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 

 

Використання програми Stellarium для підготовки і 

моделювання астрономічних спостережень 

Програму Stellarium створено французьким програмістом Фабріаном 

Шеро. Цей проект запущено влітку 2001 року. Stellarium набув широкої 

популярності серед користувачів за рахунок своєї простоти у 

використанні, невимогливості до комп’ютерних ресурсів, потужних 
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можливостей програми. Серед згаданих можливостей слід відмітити 

значну кількість об’єктів неба представлених в програмі (стандартний 

каталог, який містить більше 600 000 зір; додатковий каталог з більшою 

чим 210 мільйонів зір; зоряні скупчення і зображення сузір’їв; повний 

каталог Месьє; планети та їх супутники; наявна реалістична атмосфера та 

моделювання сходу і заходу Сонця;); зручний інтерфейс (потужне 

масштабування з можливістю вибрати пункт з вказаними географічними 

координатами; контроль протікання часу; багатомовний інтерфейс; 

можливість моделювання спостереження в телескоп); можливість 

додавання нових об’єктів сонячної системи та власних космічних об’єктів, 

ландшафтів, зображень сузір’їв, сценаріїв і т.д. [1] 

Використання програми Stellarium для підготовки до аматорських 

спостережень можна проводити в двох напрямках. 

Перший напрямок – навчальний. Використовуючи дану програму 

учні (студенти) можуть вивчити розташування зір у сузір’ях; власні назви 

яскравих зір, зоряних скупчень, галактик; взаємне розташування сузір’їв на 

небі та особливостей їх обертання протягом доби та року; особливостей 

обертання планет і інших небесних тіл протягом доби чи року і т.д. 

Другий напрямок – моделювання. Використовуючи дану програму 

вчитель може визначити сузір’я, планети, скупчення, галактики, які 

знаходяться на небі на планований момент спостереження, фази Місяця, 

особливості обертання об’єктів (сходять, заходять) і т.д. 

Використовуючи формули для визначення характеристик оптичних 

телескопів: кутове збільшення /F f   ( F  – фокусна відстань об’єктива, f  

– фокусна відстань окуляра); поле зору телескопа 2000 /N   ; роздільна 

здатність телескопа 1,22 / D   (  – довжина хвилі спостереження, D  – 

діаметр об’єктива, у випадку спостереження без світофільтрів 

140 / ( )D ì ì  ), проникна сила телескопа 2,1 5lg ( )m

ãðm D ñì  . [2] 

Розрахувавши дані параметри для наявного для спостережень телескопа 

вчитель вибирає ті об’єкти, які доступні для спостереження у вказаний 

телескоп (проникна сила) та яке кутове збільшення доцільно використати 

(кутові розміри об’єкту та збільшення). Останнім кроком в моделюванні 

буде аналіз доступних об’єктів по значимості і особливостям обертання та 

вибору послідовності їх спостереження. Крім того доцільно підібрати 

інформацію про самі об’єкти спостереження, історію їх відкриття, легенди 

тощо.  

Як підсумок, підготовку та моделювання аматорських спостережень 

з використанням програми Stellarium можна провести за наступним 

чином: 

 на першому етапі, вчитель моделює вигляд неба, аналізує 

можливість спостереження об’єктів в залежності від наявного телескопа, 

моделює сценарій проведення спостережень; 

 на другому етапі, вчитель дає учням завдання на відшукання 

об’єктів на небі, вивчення розташування сузір’їв, зоряних скупчень, 
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галактик, планет та їх супутників для максимально ефективного 

проведення спостережень. 

При систематичному проведенні спостережень (робота гуртка), 

доцільно заносити в базу програми власноруч зроблені фото об’єктів, що 

полегшить обробку і систематизацію отриманих результатів, сприятиме 

більшій зацікавленості учнів вивченням астрономії.  

Список використаних джерел 

1. http://stellarium.org/  

2. Климишин І.А. Астрономія./ І.А. Климишин. – Львів: Світ, – 

1994р. – 384с. 

 

Наталія Вергал 

учитель фізики вищої категорії, учитель-методист Полтавського 

міського багатопрофільного ліцею №1 ім. І. П. Котляревського 

 

АЛГОРИТМИ РОЗВ`ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ ТА 

МЕТОДИКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ. 

 

У пояснювальній записці до програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з фізики, затвердженої Міністерством освіти і науки 

України, вказано: «Однією з найважливіших ділянок роботи в системі 

навчання фізики в школі є розв`язування фізичних задач». І це є 

правомірним: без розв`язування задач курс фізики не може бути 

засвоєним. 

Фізичною задачею у навчальній практиці зазвичай називають 

невелику проблему, яка в загальному випадку розв`язується з допомогою 

логічних міркувань, математичних дій та експерименту на основі законів 

та методів фізики. По суті на уроках фізики кожне питання, що виникає у 

зв`язку з вивченням навчального матеріалу, є для учнів задачею. У 

методиці ж під задачею розуміють цілеспрямовано підібрані вправи, 

головними цілями яких є :  

а) вивчення фізичних явищ і методів їх дослідження;  

б) озброєння учнів політехнічними знаннями і розвиток їх умінь 

застосовувати свої знання на практиці; 

в) розвиток мислення учнів. 

На розв`язування задач витрачається значна частина часу. І тим не 

менш саме розв`язування задач викликає найбільші затруднення в учнів. 

Однією із суттєвих причин цього є недостатньо ефективна методика 

навчання учнів розв`язуванню задач. Головний напрям удосконалення 

методики - це розвиток логічного мислення учнів. Задачі  з фізики повинні 

не тільки і не стільки сприяти закріпленню знань, тренуванню в 

застосуванні вивчених законів, скільки формувати сам дослідницький 

стиль розумової діяльності. 

http://stellarium.org/
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Фізичні задачі надзвичайно різноманітні, їх розв`язування – це 

творчий процес. Тим не менш перелік певних правил або кроків 

алгоритмічного типу при розв`язуванні задач просто необхідний. Їх можна 

розділити на три групи: 

 загальні алгоритмічні кроки, що визначають етапи і вимоги при 

розв`язуванні будь-якої фізичної задачі; 

 алгоритмічні кроки для розв`язування того чи іншого типу 

задач; 

 алгоритмічні кроки для виконання окремих операцій. 

Загальний алгоритм розв`язування фізичної задачі містить наступні 

дії: 

 глибокий аналіз умови задачі; 

 скорочений запис умови задачі, вираження числових   

значень величин у системі СІ; 

 чітке уявлення і усвідомлення ситуації, про яку йдеться в 

умові задач , що дозволить визначити, до яких фізичних явищ, законів, 

закономірностей, зв`язків між фізичними величинами вона належить; 

  якщо задача передбачає встановлення кількісних   

залежностей  між величинами, знайти або вивести відповідні формули і 

виразити невідомі величини через відомі; 

 перевірити розмірність шуканої величини; 

 виконати обчислення, оцінити реальність відповіді. 

Мною розроблені  АЛГОРИТМИ ДЛЯ РОЗВ`ЯЗУВАННЯ 

ОКРЕМИХ ТИПІВ ЗАДАЧ, які успішно використовуються упродовж 

багатьох років при розв`язуванні задач і які дають відчутні результати у 

формуванні в учнів уміння застосовувати теоретичні знання з фізики при 

розв`язуванні задач. 

Наприклад : 

АЛГОРИТМ  РОЗВ`ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РІВНЯННЯ 

ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ 

1. Зробити аналіз умови задачі. 

2. З`ясувати які тіла беруть участь у теплообміні. 

3. Визначити, які теплові процеси відбуваються у даній задачі. 

4.Записати для кожного теплового процесу відповідну формулу 

кількості теплоти. 

5. Скласти рівняння теплового балансу.  

6.Визначити невідому величину у загальному вигляді..    

7. Перевірити розмірність даної величини. 

8. Виконати обчислення, оцінити реальність відповіді. 

Розв’язуванню задач  цього типу за вищенаведеним алгоритмом 

навчаємо учнів у восьмому класі. В результаті завдяки тому, що у дітей 

сформований загальний підхід до розв’язування задач на теплообмін, вони 

без особливих затруднень навчаються розв’язувати і досить складні задачі 

з цієї теми. 
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Це є особливо важливим ще і з огляду на те, що у старшій школі (10 

клас) програмою навіть академічного рівня дуже мало відведено часу на 

цей матеріал. 

Звичайно, алгоритми не охоплюють всього  процесу розв`язування 

задач. Алгоритмизуються лише етапи застосування фізичних знань і 

математичних дій.  Це зовсім не заважає творчому підходу до інших етапів 

– вибору плану розв`язування, пошуку варіантів розв`язку та інш. 

Використання алгоритмів дозволяє програмувати навчальний процес 

успішно навчати учнів свідомо виконувати окремі  операції, що є  

спільними для даного типу задач. 

 

Вікторія Балюк,  

магістр економічної кібернетики, викладач Аграрного коледжу 

управління і права Полтавської державної академії, baliuk_vika@mail.ua 

 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ 

ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ (ЦИКЛ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ) 

 

Сучасний рівень розвитку комп'ютерної техніки і програмного 

забезпечення надає широкі можливості щодо модернізації та підвищення  

ефективності навчання. Використання мультимедійних технологій у 

навчальному процесі урізноманітнює його, підвищує ефективність 

засвоєння матеріалу, автоматизує процес навчання та контролю знань. 

Розвиток мережі Інтернет та зростання її впливу на всі сторони діяльності 

суспільства за останні роки зумовили в освітній системі істотні структурні 

зміни.  

У зв’язку з цим можна стверджувати, що з поширенням у світі 

інформаційно-телекомунікаційних технологій та істотними структурними 

змінами в освітніх системах склалися передумови появи і розвитку нового 

напряму в освіті – дистанційного. 

Сьогодні існує безліч визначень цього поняття. Найчастіше 

дистанційне навчання визначають як навчання, де знання доставляються 

учневі. 

Дистанційне навчання - це вид освітніх послуг, що набирає 

популярності по всьому світу. Таке навчання відноситься до вищої освіти, 

є однією з його форм і способом організації навчання. З часом технології 

навчання удосконалилися, завдяки передачі інформації і формуванню 

нових мереж інформації. Так, на сьогоднішній день форма дистанційної 

освіти існує практично у всіх університетах світу. 

Перевагою системи дистанційної освіти (СДО) є доступне надання 

школярам, студентам, громадянським і військовим фахівцям, безробітним, 

самим широким верствам населення в будь-яких районах країни та за її 

межами рівних освітніх можливостей, а також підвищення якісного рівня 

освіти за рахунок активнішого використання наукового і освітнього 
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потенціалу провідних університетів, академій, інститутів, галузевих 

центрів підготовки та перепідготовки кадрів, інститутів підвищення 

кваліфікації, які лідирують, та інших освітніх установ. СДО дозволятиме 

студенту отримати як базову, так і додаткову освіту паралельно з його 

основною діяльністю. Нарешті, система дистанційної освіти направлена на 

поширення освітнього середовища, на найповніше задоволення потреб і 

прав людини в галузі освіти. 

За рахунок створення мобільного інформаційно-освітнього 

середовища і скорочення питомих витрат на одного студента, СДО 

забезпечить принципово новий рівень доступності освіти при збереженні 

його якості. Дистанційне навчання є найперспективнішою формою освіти 

широких верств населення. 

Система дистанційного навчання дає більш гнучкі умови навчання 

для дітей, які не змогли чи не можуть здобути її традиційним шляхом через 

віддаленість від кваліфікованих навчальних закладів, фізичних недоліків, 

індивідуальних особливостей і потреб. 

Система дистанційної освіти доступна для всіх соціальних груп: 

 молодь, для якої не має можливості отримати високоякісні 

освітні послуги в традиційній системі освіти завдяки обмеженій 

пропускній спроможності цієї системи, необхідності суміщення навчання з 

роботою, географічній віддаленості від вузівських центрів та інших 

аналогічних чинників; 

 офіцери Збройних Сил, що скорочуються, та члени їх сімей; 

 особи, що виконують дійсну термінову службу в Збройних 

Силах; 

 звільнені й скорочені громадянські особи, що зареєструвалися 

в службі зайнятості; 

 керівники регіональних органів влади та управління; 

 працюючі, які вже мають освіту, але бажають придбати нові 

знання; 

 студенти, що мають бажання отримати другу паралельну 

освіту; 

 особи, що бажають отримати другу додаткову освіту; 

 особи, специфіка роботи яких (наприклад, вахтовики) не 

дозволяє навчатися в ритмі діючих освітніх технологій; 

 особи, які мають медичні обмеження для отримання регулярної 

освіти в стаціонарах, 

 менеджери різноманітного рівня, працюючі на підприємствах 

всіх форм власності; 

 викладачі різноманітних освітніх установ, включаючи вищі 

навчальні заклади; 

 особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі. 
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Таким чином дистанційне навчання – це ефективне використання 

часу, так як самостійно встановлюється графік занять і темп навчання. 

Дистанційне навчання – це економічно: не вимагає значних часових та 

матеріальних витрат. Дистанційне навчання доступно з будь-якої точки 

світу - достатньо тільки мати комп`ютер і доступ до мережі Інтернет. 

Дистанційне навчання – це перспективно: частка дистанційних технологій 

в навчанні зростає з кожним роком 

 

Лідія Боряк  

Вчитель фізики ЗОШ №15 м.Полтава, вчитель вищої кваліфікаційної 

категорії, вчитель-методист 

 

НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ З ФІЗИКИ  

 

Екскурсії сприяють виробленню в учнів таких рис, як 

спостережливість, уміння пізнавати, аналізувати, класифікувати, 

узагальнювати і робити висновки, прищеплюють навички науково-

дослідницької роботи. Там краще, ніж на інших заняттях, можна виявити 

творчі здібності учня, вміння систематизувати враження, робити наукові 

висновки і передбачати. 

Виходячи  з практики сучасної школи,  найдоцільнішим  можна 

вважати класифікацію екскурсій за: 

1. Місцем у навчальному процесі. 

2. Характером об'єкта. 

3. Обсягом матеріалу. 

4. Методом проведення. 

5. За кількістю учасників. 

Таким чином, усі екскурсії можна розподілити так. 

1.3а місцем у навчальному процесі: 

а) вступні, або попередні; 

б) заключні. 

2.3а характером об'єкта: 

а) виробничі; 

б) у природу; 

в) у музеї, на виставки та ін. 

3.    За   обсягом   матеріалу   (відповідно   до   тематичної 

побудови): 

а) тематичні (однотемні); 

б) оглядові (багатотемні); 

в) комплексні. 

4. 3а методом проведення: 

а) навчально-дослідницькі; 

б) ілюстративні. 

5. 3а кількістю учасників: 
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а) групові; 

б) індивідуальні 

Дуже важливо визначити тематику екскурсій і відповідно до цього 

вибрати об'єкти. При визначенні тем екскурсій треба враховувати: 

важливість даної теми з погляду її практичного застосування, характер 

виробничого оточення школи, підготовленість учнів. 

Обсяг і зміст матеріалу екскурсії визначається програмою, причому 

зміст екскурсії повинен повністю розкривати її тему, бути доступним і 

цікавим та відповідати навчально-виховним завданням школи. 

При виборі об'єкта треба враховувати вміння учнів «дивитись» і 

розбиратись у технічних установках. На перших етапах запровадження 

екскурсій бажано брати більш прості об'єкти: ремонтні майстерні, технічні 

кабінети, центральне водяне опалення, електроосвітлювальну мережу 

приміщення та інші, на яких порівняно легко можна простежити за 

фізичними процесами. На таких об'єктах часто зустрічаються установки в 

розібраному вигляді, Що дає можливість розглянути їх внутрішню будову. 

Незалежно від виду екскурсії вчитель повинен знати об'єкт, на який 

передбачається екскурсія, в цілому: характер продукції, сировину, основні 

технологічні процеси, технічне оснащення. 

Перед екскурсією вчитель з працівниками підприємства уважно 

оглядає об'єкт, розмовляє з робітниками і спеціалістами, робить зарисовки, 

збирає потрібні відомості. При цьому він з'ясовує, яких знань і вмінь 

можуть набути учні на екскурсії, як буде пов'язаний програмний матеріал з 

виробництвом, які спостереження і в якій послідовності треба провести, 

які схеми і рисунки треба виготовити, які графіки, схеми, рисунки можуть 

після екскурсії виготовити самі учні, які можна скласти задачі за 

матеріалом екскурсії, визначає, скільки часу потрібно для огляду об'єкта і 

уточнює дату проведення екскурсії. 

Готуючись до екскурсії, треба взяти до уваги й те, наприклад, що 

шум деяких машин перешкоджає поясненню, тому слід продумати, коли 

давати пояснення — у момент огляду об'єкта, до огляду чи після нього. 

Найдоцільніше, звичайно, пояснювати безпосередньо біля машин. З цією 

метою екскурсії інколи доводиться проводити під час припинення роботи 

заводу, цеху або окремих машин. 

Слід також визначити заздалегідь, яку роботу виконуватимуть учні 

під час екскурсії, що вони повинні взяти для цього з собою. 

Учитель повинен продумати і скласти список правил безпеки під час 

екскурсії Треба передбачити також тривалість екскурсії. Практика показує, 

що тематичні екскурсії тривають в середньому 1—1,5 год. Більш тривалі 

екскурсії стомлюють учнів. 

Практика показує, що кожна екскурсія до деякої міри виходить за 

межі програми, що вона дає щось нове, чого учні не вивчають у класі. Але 

це не суперечить навчально-виховним завданням школи, а навпаки, 
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підсилює їх. Тому, крім стабільного підручника, учням слід рекомендувати 

науково-популярну, а інколи і технічну літературу. 

Важливим засобом підготовки до екскурсій є лабораторні роботи, які 

до деякої міри можуть ознайомити учнів з об'єктом майбутньої екскурсії. 

Щоб зацікавити учнів і привернути їхню увагу до даного матеріалу, 

вчитель на початку вивчення теми може повідомити їх про проведення 

екскурсії. У процесі вивчення теми можна наводити приклади з матеріалу 

майбутньої екскурсії. 

Якщо екскурсія на якесь підприємство проводиться вперше, бажано 

ознайомити учнів з об'єктом у цілому: з його історією, економікою і 

організацією виробництва, технічним оснащенням, основними 

технологічними процесами. Першу екскурсію на дане виробництво 

доцільно зробити оглядовою. 

Попередня бесіда повинна обов'язково супроводжуватись 

демонструванням приладів, показом рисунків, схем, таблиць. 

Учнів треба ознайомити з правилами поведінки і заходами безпеки, 

їм даються конкретні вказівки щодо порядку огляду, фіксації 

спостережень, виконання індивідуальних робіт, повідомляється план 

огляду, вказується, які предмети треба взяти з собою (блокнот, олівець, 

папір, лінійку, рулетку, шпагат, термометр, фотоапарат, лупу тощо). 

При проведенні екскурсії можуть бути дві форми розподілу роботи і 

звітності учнів: усі учні мають одне і те саме завдання і звітують про 

нього; 

окремі групи мають різні завдання. У другому випадку всі учні 

ознайомлюються з об'єктом у цілому, але кожна група повинна більше 

уваги приділити своєму завданню. На заключній бесіді матеріал 

синтезується і в учнів складається достатнє і повне уявлення про весь 

об'єкт. 

Щоб підтримувати увагу учнів під час огляду об'єкта і пояснення, 

треба ставити їм запитання, які б примушували їх думати і стежити за 

екскурсоводом. 

Огляд об'єкта містить у собі елементи аналізу і синтезу: спочатку 

розглядаються окремі деталі, а потім—об'єкт у цілому (призначення 

деталей, їх взаємодія). 

Учитель повинен по можливості пов'язати матеріал даної екскурсії з 

матеріалом інших екскурсій, показавши спільне в конструкції окремих 

частин машин (двигун, передавальний механізм, виконуючий механізм), у 

будові окремих інструментів, робочою частиною яких у більшості випадків 

є відомий учням клин, спільне в окремих деталях машин (вали, колеса, 

трансмісії і т. д.). 

Екскурсія вважається закінченою, коли весь екскурсійний матеріал 

опрацьовано і підбито підсумки. 

Опрацьовуючи екскурсійний матеріал, учні повинні відновити у 

пам'яті все, що вони бачили на екскурсії, і закріпити враження від неї, 
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синтезувати матеріал, доповнити і поглибити деякі питання, використати 

екскурсійний матеріал у наступній класній і позакласній роботі. Без 

аналізу і закріплення екскурсійного матеріалу учні не можуть мати цілком 

повного і правильного уявлення про об'єкт. 

3 педагогічного погляду недоцільно присвячувати окремий урок 

підбиттю підсумків екскурсії, щоб не виділяти екскурсії з ряду інших 

шкільних занять. На цьому уроці, крім підведення підсумків екскурсії, 

можна продовжувати вивчати матеріал за програмою і робочим планом 

учителя. 

Підсумки екскурсії по можливості пов'язуються з наступною темою 

програми. 

Дані екскурсії стають у нагоді при поясненні нового матеріалу, а 

також при повторенні. Наприклад, під час вивчення роботи двигуна 

внутрішнього згоряння викладач використовує матеріал екскурсії по 

ознайомленню з різними видами передач; при розгляді електромоторів 

наводяться численні приклади їх використання, відомі учням з багатьох 

екскурсій, і т. д. 

Слід пам'ятати, що: 

- екскурсії повинні бути зв'язані з шкільною роботою і бути її 

продовженням і доповненням; 

- бажаний ефект екскурсії дають лише при вчасному їх плану-

ванні і достатній підготовці; 

- учні повинні бути активними Учасниками екскурсії; 

- ознайомлюватись з об'єктом треба лише за планом; 

- при поясненні треба більше спинятись на основному і не 

перевантажувати бесіду незрозумілими для учнів термінами; 

- пояснення повинні бути по можливості якнайкоротшими, 

тривалість часу на огляд слід звести до мінімуму; 

- під час огляду вчитель повинен стежити за виконанням учнями 

правил поведінки і заходів безпеки, а також за правильним розміщенням 

учнів біля об'єкта; 

- усе необхідне учні повинні записувати; 

- екскурсія вважається закінченою лише тоді, коли весь 

екскурсійний матеріал опрацьований і підбито підсумки; 

-  за екскурсію учні повинні звітувати; 

-  знання учнів з екскурсійного матеріалу треба оцінювати. 

Отже, учні повинні знати, що екскурсія — це не прогулянка, а урок, 

перенесений із школи в інше місце (на виробництво, у природу, в музей 

тощо), тому до неї повинно бути таке ж. серйозне ставлення, як і до уроку 

в класі. 

 

Світлана Бардаченко,  
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ТИТАН  ЯДЕРНОЇ  ФІЗИКИ 

 

Благодатна земля полтавська дала світові багатьох видатних, 

геніальних і талановитих людей, які прославили наш край і Вітчизну 

далеко за її межами. Одні з них тут народилися, інші – жили, навчалися чи 

працювали, звідси починали свій шлях у науку. Тож ми їх згадуємо, 

вшановуємо, як людей, життєві шляхи яких міцно пов’язані з полтавським 

краєм. 

Видатний фізик-теоретик XX століття, професор кафедри 

теоретичної фізики фізичного факультету МДУ – Дмитро Дмитрович 

Іваненко – наш земляк. Його ім’я як автора протон-нейтронної моделі 

атомного ядра, першої моделі ядерних сил і передбачення синхронного 

випромінювання назавжди увійшло в історію світової науки. Народився 

Дмитро Іваненко 29 липня 1904 року в Полтаві, у сім’ї вчителів. У 1920-му 

році з відзнакою закінчив Полтавську гімназію, 

де отримав прізвисько «професор». Тож після 

гімназії його одразу призначили учителем фізики 

Трудової школи у Полтаві.  

Основні життєві дати вченого: 

1920р.- 1923р. – вчитель фізики і 

математики трудової школи м. Полтава. 

Одночасно навчався і закінчив Полтавський 

педагогічний інститут, працюючи в Полтавській 

астрономічній обсерваторії. 

1923р.- 1927р. – студент Ленінградського 

Університету. 

1927р.-1930р. - стипендіат ім. В. А. 

Стеклова, науковий співробітник фізико-

математичного інституту АН СРСР в Ленінграді. 

1929р.-1931р. – старший науковий співробітник, перший керівник 

теоретичного відділу Українського фізико-технічного інституту. 

Один з головних організаторів і редактор першого радянського «Фізичного 

Журналу Радянського Союзу». Ініціатор і член Оргкомітету перших трьох 

Всесоюзних теоретичних конференцій в Харкові. 

1930р.-1931р. – завідувач кафедри теоретичної фізики Харківського 

механіко-машинобудівного інституту. 
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1931р. - 1935р. – старший науковий співробітник Ленінградського 

фізико – технічного інституту, керівник семінару з ядерної фізики. 

1933р. , вересень – один з головних організаторів першої  

Всесоюзної ядерної конференції в м. Ленінграді. 

1933р.-1935р. – професор, зав. кафедрою фізики Ленінградського 

педагогічного інституту ім. М.Н. Покровського. 

1935р., 27 лютого – арештований і постановою ОСО НКВД від 4 

березня 1935р. був засуджений до трьох років, як «соціально небезпечний 

елемент». Новою постановою ОСО від 30 грудня 1935 р. був направлений 

в заслання до Томська до кінця терміну. 

1936р. – 1939р. – старший науковий співробітник Сибірського 

фізико-технічного інституту. Керував теоретичним семінаром 

теоретичного відділу СФТІ і загальноінститутським теоретичним 

семінаром. Вів семінар з техніки перекладу для аспірантів і претендентів; 

редагував «Труди СФТІ». 

1936р. – 1938р. – завідувач кафедрою теоретичної фізики Томського 

університету. 

1939р. – 1943р. – професор, зав. кафедрою теоретичної фізики 

Уральського університету. 

1940р., 25 червня – захист докторської дисертації на тему «Основи 

теорії ядерних сил» у фізичному інституті АН СРСР. 

1943р. – 1994р. – професор кафедри теоретичної фізики фізичного 

факультету Московського університету. 50 років керував теоретичним 

семінаром і з 1961 по 1994 – гравітаційним семінаром кафедри теоретичної 

фізики фізфаку МДУ. 

1961р. – ініціатор проведення 1-ої Гравітаційної комісії в м. Москві. 

1959р. – 1975р. – член Міжнародного гравітаційного комітету. 

19 грудня 1994р. – присуджено Почесне звання «Заслуженого 

професора Московського університету» 

30 грудня 1994р. – помер в Москві. 

Винаходи 

28 травня 1932р.- публікує в журналі «Nanure» статтю «Гіпотеза про 

роль нейтронів», у якій висловив припущення, що нейтрон, як і протон має 

бути складною частинкою, структурним елементом ядер атомів. Гіпотеза 

Іваненка була підтверджена численним експериментальним матеріалом. 

Ідея про будову ядра із нейтронів і протонів була запропонована вченим у 

1932 році. Дмитро Дмитрович першим запропонував розглядати електрони 

радіоактивного β-розпаду ядер як частини. Протонно-нейтронна модель 

ядра по-новому поставила питання про ядерні сили, які не могли бути 

електромагнітними. У 1934р. Д. Д. Іваненко і І. Е. Таммом була 

запропонована модель ядерних сил шляхом обміну частинками – парою 

електрон – антинейтронно. Іваненко і Е.Н Гапон почали розвивати 

оболонкову модель атомного ядра. Одним із найважливіших відкриттів 
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Іваненка виявилось передбачення 1943-го року спільно з І. Я.  

Полемарчуком синхронного випромінювання. 

Дмитро Дмитрович запропонував нову метричну геометрію, спільно 

з Георгієм Гамовим вивів рівняння Шредінгера, виходячи з моделі 5-

вимірного простору. Разом з Володимиром Фоком поклав початок 

фундаментальному узагальненню рівняння Дірака на Ріманову геометрію, 

разом з Амбарцумяном висунув ідею дискретного простору, яка стала 

підґрунтям сучасної квантової теорії поля. У 60-80-ті роки спільно з 

учнями виконав цілий ряд робіт з теорії гравітації. Д Іваненко належать 

роботи з теорії космічних злив, обліку сили променистого тертя, теорії 

гравітації, історії фізики. 

Загалом Д. Іваненко опублікував понад 300 наукових робіт. Наукові 

ідеї професора Іваненка принесли йому світове визнання, але більш ніж 

півстолітнє протистояння між академічної і вузівською школою ім’я 

Іваненка в СРСР і сучасній Україні відомі набагато менше, ніж за 

кордоном. 

Список використаних джерел 

1 Биографический словарь деятелей естествознания и техники.— 
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2 Храмов Ю. А. Физики. Биографический справочник / Ю. А. 

Храмов.— М.:Наука, 1983, с. 118—119. 
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І  ВСЕ-ТАКИ  ВОНА  КРУТИТЬСЯ 

(до 195 річниці від дня народження Жана Бернара Леона Фуко, 

французького вченого) 

Кожен з етапів розвитку фізики поглиблював людське розуміння про 

природу та її процеси за рахунок відкриттів. Але за будь-якими 

винаходами стоїть жива людина, а частіше група людей, чиї зусилля 

пробивають стіну невідомості і незнання, підіймають науку на новій рівень 

розвитку. Одним з таких першовідкривачів невідомого був Жан Фуко. 

Француз зробив свій внесок в науку за рахунок маятника, названого в його 

честь, і завдяки якому вчений довів, що Земля обертається. 
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Він народився в Парижі у 1819 р. в родині відомого книгопродавця. 

Його здібності до ручної та механічної праці проявилися дуже рано - вже у 

13 років хлопчик почав, майже без будь-яких інструментів, створювати 

наукові іграшки: човен, телеграф і, нарешті, парову машину. Отримавши 

диплом бакалавра, Фуко вивчав медицину, мікроскопію, фотографію і 

поступово сформувалось його бажання займатися експериментальною 

фізикою. У 1853 р. вчений отримав ступінь доктора фізики за дисертацію 

«Про швидкість світла». У 1854 р., після реорганізації паризької 

обсерваторії, Фуко отримує штатну посаду фізика обсерваторії, створену 

саме для нього. В цей час він багато працює над створенням сильних, 

легких, портативних оптичних інструментів. У 1862 р. Фуко був 

призначений членом Бюро довгот і отримав орден Почесного легіону, був 

членом Паризької та  Берлінської Академії наук, Лондонського 

королівського товариства і членом-кореспондентом Петербурзької 

Академії наук. 

Останні роботи Фуко пов’язані з побудовою механічних регуляторів 

швидкості. Один з таких регуляторів було встановлено на машині, що 

приводила в дію всі прилади американської секції Паризької Всесвітньої 

виставки у 1867 р. 

Помер видатний вчений  11 лютого 1868 р., не виконавши, на жаль, 

багатьох пунктів свого насиченого плану наукових досліджень. 

Найбільш відомим приладом дослідника став маятник, що носить 

його ім’я. Це був простий агрегат і являв собою п’ятикілограмову латунну 

кулю, підвішену до стелі на двометровому сталевому дроті. Перший дослід 

Фуко провів в підвалі власного 

будинку 8 січня 1851 р., про що було 

зроблено запис у науковому 

щоденнику вченого. 

Хитнувши кулю, Фуко 

спостерігав поворот його площини 

гойдання на кілька градусів. Хоча 

ніяких підстав для цього не було. 

Таким чином, Фуко зробив висновки, 

що спостерігається не що інше, як 

обертання Землі. 

3 лютого Фуко продемонстрував 

свій маятник у Паризькій обсерваторії 

академікам, які одержали листи 

наступного змісту: «Запрошую вас 

постежити за обертанням Землі». 

Перша публічна демонстрація 

досліду відбулася за ініціативою президента Французької республіки Луї 

Бонапарта у паризькому Пантеоні в квітні 1851 року. Під куполом була 

підвішена металева куля із загостренням знизу вагою 28 кг на сталевому 
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дроті діаметром 1,4 мм довжиною 67 метрів, причому кріплення маятника 

дозволяло йому вільно коливатися в усіх напрямках. Під точкою кріплення 

було створено кругову огорожу діаметром 6 метрів; по краю огорожі 

проходила неширока доріжка з піску таким чином, щоб маятник під час 

коливання міг залишати на піску позначки.  Період коливання становив 16 

секунд. 

Дослід мав великий успіх і викликав широкий резонанс у наукових 

та громадських колах Франції та інших країн світу. Протягом тільки 1851 

р. за зразком першого маятника були створені інші і відбулися публічні 

покази досліду Фуко: в Паризькій обсерваторії, у кафедральному соборі 

Реймса, в церкві св. Ігнатія в Римі, англійському Ліверпулі, в Оксфорді, 

Дубліні, в Ріо-де-Жанейро (вперше у південній півкулі), в м. Коломбо на 

Цейлоні, американському Нью-Йорку і в багатьох інших містах. Розміри 

кулі і довжина маятнику були різні, але всі вони підтверджували висновки 

Леона Фуко. 

Елементи маятника, що демонструвався в Пантеоні, зберігаються 

зараз у паризькому Музеї мистецтв та ремесел. 

Маятник Фуко є математичним маятником, площина коливань якого 

повільно повертається щодо земної поверхні в сторону, протилежній 

напрямку обертання Землі. У популярній літературі поширена помилкова 

концепція, згідно якої маятник нібито робить коливання в площині, 

нерухомій в інерціальній системі відліку (в даному випадку - системі 

відліку, пов'язаної із зірками), і саме тому з точки зору спостерігача, що 

знаходиться на Землі і обертається разом з нею, площина хитання буде 

обертатися. Насправді орієнтація площини хитання залишається 

нерухомою відносно зірок тільки для маятника на полюсах. На Північному 

або Південному полюсі Землі (вісь обертання Землі лежить у площині 

коливань маятника) площина коливань маятника Фуко робить поворот на 

360° за зоряну добу, на екваторі (вісь обертання Землі перпендикулярна 

площині коливань маятника) площина коливань маятника Фуко нерухома. 

 6 вересня 2011р. в Науково-технічній бібліотеці Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

урочисто відкрито погруддя видатного французького фізика, члена 

Паризької Академії наук Жана Бернара Леона Фуко. Автором бюсту є 

відомий скульптор – заслужений художник України Анатолій Валієв. 

Місце і час відкриття бюсту обрано невипадково: у лютому 2011р. тут уже 

відкрито єдиний в Україні маятник Фуко.  
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викладач фізики вищої кваліфікаційної категорії, Полтавський 
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ФІЗИКА  МОВОЮ  МАТЕМАТИКИ 

 

 У сучасній системі наук чітко намітився процес взаємного 

проникнення і зв'язку між науками. Проблема міжпредметних зв’язків у 

навчально-виховному процесі є важливою. Від успішного її розв’язання 

залежить підвищення ефективності навчання і виховання студентів у ВНЗ 

I-II рівня акредитації, де студент має засвоїти систему знань не тільки з 

даної дисципліни, а й пізнати зв’язки цієї дисципліни з іншими. Саме 

реалізація принципу міжпредметних зв’язків є одним із основних резервів 

подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ I-II рівня 

акредитації, оскільки це сприяє систематизації знань студентів, 

підвищення ефективності навчання і виховання, забезпечує наскрізне 

застосування й закріплення знань, умінь і навичок з різних дисциплін. 

 В найбільшій мірі проявляється зв’язок фізики з математикою. У 

ВНЗ I-II рівня акредитації вивчають основи сучасної математики з її 

новими ідеями, математичним апаратом, сучасною термінологією та 

символікою. Тому викладачеві фізики доречно докладно ознайомитися із 

змістом навчальної програми з математики, знати сучасну математичну 

термінологію і символіку, що в свою чергу допоможе записати умову 

фізичної задачі та її розв’язок коротше. Привчаючи студентів правильно 

користуватися математичним апаратом, можна досягти і виховного ефекту: 

виробити звичку до точності й лаконічності в письмовій та усній мові. Так, 

використання математичних символів при розв’язуванні задач на побудову 

зображення у тонких лінзах, сферичних дзеркалах допомагає зробити 

пояснення і запис умови більш лаконічним. Наприклад: за умовою задачі 

предмет знаходиться між подвійним та потрійним головними фокусами 

тонкої лінзи. За допомогою математичних символів ми записуємо: 

2 3F d F . 

 У курсі математики є поняття стандартного вигляду числа і цілого 

степеня числа 10, тобто, 10na  . А у фізиці, наприклад, під час 

розв’язування задачі, одержали число 94 10 . Запропонувавши студентам 

прочитати це число, записане у стандартному вигляді, можна почути такі 

відповіді: «чотири, помножене на десять у мінус дев’ятій степені» або 

«чотири помножити на десять у мінус дев’ятій степені». При такому 

читанні студенти вимовляють зайві слова: «помножити» («помножене») і 

«степені». Це число треба читати так: «чотири на десять у мінус 
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дев’ятому». Ще один приклад. Електрична постійна 
2

12

0 2
8,85 10

Êë

Í ì
  


. 

Студенти читають число так: «вісім цілих, вісімдесят п’ятих сотих 

помножити на десять у мінус дванадцятій степені». Тут уже зайвих слів 

більше: «цілих», «сотих», «помножити», «степені». Дане число слід читати 

так: «вісім, вісімдесят п’ять на десять у мінус дванадцятому». Викладачеві 

фізики необхідно звертати увагу студентів на такі нюанси, оскільки саме 

запис числа у стандартному вигляді дуже часто використовується на 

заняттях фізики. 

 Початкові навички правильних записів розв’язання задач студенти 

набувають при вивченні математики. Загальні вимоги до культури ведення 

записів стосуються такою самою мірою і записів з фізики. Студенти 

повинні знати, що математичні символи «=», «+»,«», «», « », « », 

« », « » можна застосовувати лише в символічних записах і не можна 

застосовувати в звичайному тексті. Перенесення можна робити лише на 

знаках додавання, віднімання, рівності й множення. При цьому знаки «+», 

«», «=» повторюються, а знак множення « » замінюється знаком «». 

Який також повторюється. 

 У курсі математики студенти вивчають такі дії над векторами: 

додавання, віднімання, множення вектора на число, скалярне множення 

векторів. Дія додавання векторів широко застосовується при розв’язуванні 

фізичних задач. Але більшого застосування в фізиці знайшло поняття 

«векторна величина» (переміщення, швидкість, прискорення, сила і т.д.) 

необхідно наголосити студентам, що поняття «векторна величина» і 

«вектор» - не тотожні. Векторні величини мають розмірність, а вектори – 

ні.  

 Математичний апарат дає більше можливостей для строгого 

визначення ряду фізичних величин, сприяє відпрацюванню у студентів 

загального підходу до їх визначення. Водночас фізика при формуванні 

математичних понять повинна відігравати не пасивну роль наочності, а 

забезпечувати студентам можливості уявлення і осмислення цих понять. 

 Чітка взаємодія між викладачами фізики і математики забезпечує 

послідовну реалізацію міжпредметних зв’язків, що є суттєвим резервом 

підвищення якості навчання.  
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