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ВСТУП 

В умовах реформування фізичної освіти важливим є широке 

запровадження новітніх, або інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання. Вони передбачають науково-обгрунтоване 

використання технічних засобів накопичення, зберігання, обробки, 

передачі інформації, її систематизацію та структурування високого 

рівня з метою забезпечення ефективного використання у навчанні 

потужних інформаційних потоків. 

Оскільки інформаційно-комунікаційні технології навчання тісно 

пов’язані із використанням комп’ютера, локальних мереж та 

Інтернету, то їх об’єднують у групи технологій комп’ютерного 

навчання, зокрема: монотехнології комп’ютерного моделювання, 

комп’ютерних навчальних програм, комп’ютерних лабораторних 

робіт, комп’ютерного дистанційного навчання тощо. 

В основу реалізації таких технологій навчання покладено 

досягнення та специфічні можливості нових інформаційних 

технологій (НІТ): гіпертекстові технології, телекомунікаційні методи 

доступу, CASE-технології, машинна графіка, мультимедіа, системи 

штучного інтелекту. Новітні інформаційно-комунікаційні технології 

навчання передбачають широке використання комп’ютерної техніки 

та спеціального програмного забезпечення як потужного засобу 

навчання у сукупності з вимогами дидактичних принципів навчання. 

З іншого боку, особливістю сучасних технологій навчання є 

підвищення ролі цілепокладання та проектування результатів навчання 

в організації навчального процесу, зокрема програмованого навчання. 

Хоча ідея програмованого навчання не є новою і досить детально 

розроблялася в педагогічній науці, в тому числі, й у методиці навчання 

фізики, його результативність суттєво зростає з використанням 

можливостей комп’ютерних технологій. Комп’ютери та їх мережі є 

ефективним засобом організації програмованого навчання. 
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Саме ідею програмованого навчання, підкріплену засобами 

сучасних інформаційних технологій, покладено в основу розробки 

навчально-програмного засобу (НПЗ) «Фізика-11», як збірника з 

курсу фізики 11 класу. Пропонований НПЗ орієнтований на сучасні 

форми навчання з забезпеченням сумісності з традиційним 

навчальним обладнанням у повній відповідності з вимогами 

навчальних програм з фізики та документами, що регламентують 

зміст освіти у середній школі. 

Навчально-програмний засіб вирізняється серед традиційного 

методичного забезпечення навчання фізики як за способом 

накопичення, зберігання, класифікації навчального матеріалу, так і 

організацією роботи з ним, практичного використання на відповідних 

уроках фізики. У ньому методично обґрунтовано використання 

гіпертекстових технологій, машинної графіки, комп’ютерного 

моделювання, мультимедійних технологій та організацію 

інтерактивного діалогу між користувачем та інформаційною 

системою. Він дає можливість учителю здійснювати неперервне 

управління навчально-пізнавальною діяльністю учня (через 

можливість комплексу працювати в мережі), забезпечувати 

реалізацію комп’ютерної технології навчання фізики у широкому 

комплексному розумінні. З огляду на це, НПЗ «Фізика-11» може 

стати потужним засобом індивідуалізації навчання фізики учнів 

загальноосвітньої школи та особистісно-орієнтованого навчання. 

Змістова частина програмно-методичного комплексу «Фізика-11» 

розроблена відповідно до програми з фізики для 11 класу 

загальноосвітньої школи [3] і відтворює усталену логіку вивчення 

шкільного курсу фізики. Вона складається з таких основних розділів: 

1. Електромагнітна індукція. 

2. Механічні коливання і хвилі. 

3. Електромагнітні коливання. Змінний струм. 
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4. Електромагнітні хвилі. 

5. Елементи теорії відносності.  

6. Квантова фізика. 

7. Атомна фізика. 

8. Фізика атомного ядра. 

Розділи поділяються на змістові одиниці, кожна з яких 

реалізована шляхом динамічного поєднання таких блоків НПЗ: 

1. Інформаційний блок – «Теорія». 

2. Запитання для самоперевірки. 

3. Розв’язування задач – «Практика». 

4. Комп’ютерні лабораторні роботи. 

5. Блок довідкової інформації.  

6. Моделі фізичних явищ і процесів (ілюстративний матеріал, 

відеокадри, моделі фізичних явищ і процесів). 

7. Голосовий супровід. 

Цей посібник враховує психолого-педагогічний аспект, який 

полягає у тому, що впровадження ЕОМ в навчально-виховний процес 

допомагає адаптуватись суб’єктам навчання до роботи з ЕОМ. 

Посібник є ефективним засобом, який допоможе учням, студентам 

вивчення курсу фізики 11 класу за допомогою інформаційно-

комунікаційної технології навчання. 

У таблиці 1 наведено перелік термінів та скорочень, що 

використані у посібнику. 
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Таблиця 1 

Перелік термінів та скорочень 

 

Термін Пояснення 

НПЗ 
Навчальний програмний засіб з фізики для 

11 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Урок 

Сукупність зображень, відеофрагментів, текстових 

пояснень, тестових запитань, що використовуються 

вчителем при проведенні одного заняття з 

використанням НПЗ 

Сторінка уроку. 
Частина фрагмента заняття, що розміщується на 

одному відеокадрі 

Кадр 

Сукупність зображень, відеофрагментів, текстових 

пояснень, тестових запитань, що розміщуються на 

сторінці фрагмента заняття 

Елемент кадру 
Окреме зображення, відеофрагмент, текстове 

пояснення, тестове запитання 

Розділ курсу (або розділ) 
Сукупність логічно пов’язаних модулів курсу, що 

висвітлюють певну тему 

Модуль курсу (або 

модуль) 

Частина курсу, що використовується для 

пояснення та опанування одного чи декількох 

близьких за змістом понять. 
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1. Призначення та методика застосування НПЗ «Фізика-11» 

 

1.1. Призначення НПЗ «Фізика-11», його режими роботи 

 

У вік побудови інформаційного суспільства постійно 

збільшується потік інформації, котрий повинен обробляти учень. 

Протягом життя одного покоління людей зміна продуктивних сил 

здійснюється два-три рази. Це вимагає оволодіння молоддю 

технологією навчання упродовж всього життя, одним з елементів якої 

є навчити учнів самостійно здобувати знання, коли неперервно 

збільшується обсяг навчального матеріалу. Таким способом при 

вивченні фізики у 11 класі виступає технологія використання 

навчально-програмного засобу «Фізика-11». Вона забезпечує чітку 

навігацію на конкретні об’єкти, перегляд змісту навчального 

матеріалу, створення динамічних моделей, які включені до НПЗ, 

підвищення науковості змісту навчання фізики в загальноосвітніх 

навчальних закладах, що сприятиме свідомому формуванню наукової 

картини світу. НПЗ «Фізика-11» у певній мірі дозволяє нівелювати 

відсутність обладнання фізичних кабінетів. Фізика – прикладна 

наука, більшість законів якої ґрунтується на експериментальній базі 

кабінетів та лабораторій. 

Навчально-програмний засіб «Фізика-11» призначений для 

формування принципово нової та доповнення і удосконалення 

традиційної організації навчання фізики учнів загальноосвітньої 

школи. Адаптованість комплексу для роботи у локальних мережах 

відкривають перспективи використання НПЗ за дистанційного 

навчання фізики.  

Навчально-програмний засіб «Фізика-11» забезпечує роботу 

користувачів у наступних режимах: 
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 Самостійна робота учнів – електронний підручник «Фізика-

11» [4]. 

 Конструктор уроків. 

 Проведення уроків – «Оглядач». 

Методика ознайомлення з вказаними режимами роботи НПЗ 

полягає у наступному. Електронний підручник «Фізика-11» 

призначений для самостійного опрацювання учнями курсу фізики 

11 класу, що включає теоретичну та практичну частини. 

В режимі самостійної роботи учнів НПЗ «Фізика-11» забезпечує: 

 навігацію навчального матеріалу (перехід на наступну, 

попередню сторінку, повторити параграф вийти на головну сторінку 

тощо); 

 перегляд вмісту сторінки, на якій викладено необхідний для 

вивчення зміст; 

 перегляд динамічних моделей, відеофрагментів, які включені 

до НПЗ; 

 виконання інтерактивних експериментів та лабораторних 

робіт; 

 підтримку розв’язування якісних та розрахункових задач; 

 підтримку самоперевірки засвоєння матеріалу з 

використанням тестових запитань; 

 одержання додаткової інформації. 

Наступний режим роботи НПЗ, це конструктор уроків, який 

призначений для створення нових та редагування існуючих 

фрагментів занять, що використовуються учителем для проведення 

уроку і можуть містити зображення, відеофрагменти, текстові 

пояснення та тестові запитання, демонстрації тощо. Режим 

конструктора уроків досить актуальний для користування вчителем, 

так як дає змогу весь час оновлювати навчальний матеріал, який 
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вчитель використовує для певного уроку. Це забезпечує гнучкість і 

динамічність організації навчального процесу. 

В режимі конструктора уроків НПЗ забезпечує. створення нових 

фрагментів уроків: 

- додавання фрагментів; 

- редагування фрагментів (додавання текстового пояснення, 

звукового супроводу, редагування текстового пояснення); 

- видалення кадру фрагментів; 

- редагування існуючого фрагмента заняття. 

Конструктор уроків є ефективним засобом навчання учнів і є 

актуальним у методиці навчання фізики, адже дає змогу постійно 

оновлювати навчальний матеріал, який вчитель пропонує на даний 

урок. Це забезпечує гнучкість та динамічність навчально-виховного 

процесу. 

«Оглядач» призначений для проведення учителем уроку в класі 

шляхом відтворення підготовлених фрагментів занять на екрані 

монітора або проектора (за наявності відповідного апаратного 

забезпечення). 

В режимі проведення уроку НПЗ забезпечує: 

 вибір розроблених та включених до НПЗ фрагментів занять; 

 відтворення підготовлених фрагментів занять на екрані 

монітора, телевізора або проектора (за наявності відповідного 

апаратного забезпечення). 

Структура побудови навчально-програмного засобу «Фізика-11» 

дозволяє використовувати його для підтримки як індивідуальних так і 

групових форм навчання учнів на уроці фізики та в позакласній 

роботі в процесі формування фундаментальних знань про явища 

природи, закони і закономірності протікання фізичних процесів, 

знань з історії фізики, формування практичних навичок розв’язування 

задач, навичок користування фізичними приладами та проводити 
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самостійні дослідження в процесі виконання лабораторних робіт і 

розв’язування експериментальних задач, а також для формування 

політехнічних знань. 

Основні напрямки діяльності учителя фізики з використання НПЗ 

можна визначити таким чином: 

- організація групової та індивідуальної роботи учнів з 

використанням НПЗ; 

- використання окремих ілюстративних матеріалів, 

відеофрагментів та моделей під час традиційних уроків фізики 

шляхом їх проектування на екран цифрового проектора, телевізор, 

монітор комп’ютера; 

- створення оригінального уроку з використанням 

конструктора уроків; 

- організація самоперевірки та перевірки рівня засвоєння 

навчального матеріалу; 

- навчання розв’язування фізичних задач та перевірка 

сформованості відповідних практичних вмінь та навичок. 

Навчально-програмний засіб дає можливість забезпечити 

проведення уроків: 

1. Урок вивчення нового матеріалу з використанням елементів 

НПЗ «Фізика-11». 

2. Вивчення нового матеріалу в середовищі НПЗ «Фізика-11». У 

цьому випадку теоретичний матеріал доповнений ілюстраціями, 

схемами, відеофрагментами та  моделями фізичних явищ і процесів. 

3. Урок розв’язування фізичних задач. До основних тем подано 

методику та приклади розв’язування фізичних задач. Крім цього 

учням пропонуються для самостійного розв’язування різнорівневі 

задачі. 

4. Комп’ютерна лабораторна робота може передувати реальній 

лабораторній роботі, що буде виконуватися в фізичній лабораторії 
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або виконуватися після проведення реальної лабораторної роботи з 

метою узагальнення отриманих результатів та розширення кола 

досліджуваних задач. Віртуальні лабораторні роботи з фізики стануть 

в нагоді за умови відсутності відповідного обладнання в лабораторії 

для їх виконання. 

НПЗ «Фізика-11» працює при мінімальних системних 

можливостях комп’ютера (див. додаток) у середовищах ОС Mіcrosoft 

Wіndows XP (RUS/UKR), ОС Mіcrosoft Wіndows 98, ОС Mіcrosoft 

Wіndows 2000. 

 

1.2. Вимоги до підготовки спеціалістів 

 

У суспільстві знань відбуваються кардинальні інформаційно-

наукові зміни. Це вносить відчутні зміни і в практичну роботу 

учителів та викладачів. З розвитком та удосконаленням 

інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання 

природничих дисциплін процес навчання виходить за межі локальних 

суспільств. Тому теорія і практика методики викладання навчальних 

дисциплін трансформується в освітню концепцію світового 

інформаційного суспільства. Головною ж цінністю в цьому випадку 

виступають інформація та знання, а технології навчання набувають 

значення не тільки технічних засобів  здобуття знань, але й 

інструментів реалізації особистих потенціалів як учнів, так і 

студентів. Відповідно з розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій, підвищуються і вимоги до рівня підготовки спеціалістів, 

які б вільно впроваджували ІКТ у навчально-виховний процес. Крім 

цього вони мають враховувати: 

- дотримання дидактичних принципів при програмному 

навчанні; 

- врахування індивідуального підходу у процесі навчання; 
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- психологічна готовність учнів до засвоєння конкретних знань 

тощо [3]. 

При роботі з НПЗ особливих умінь та навичок від користувачів 

не вимагається, бо він простий у використанні. Користувачі НПЗ 

повинні лише знати основи роботи у середовищі ОС Mіcrosoft 

Wіndows XP (RUS/UKR), ОС Mіcrosoft Wіndows 98, ОС Mіcrosoft 

Wіndows 2000. 

 

2. Підготовка НПЗ до роботи 

 

2.1. Інсталяція та деінсталяція НПЗ на комп’ютері 

 

Підготовка учителя фізики до роботи з НПЗ не вимагає від нього 

особливих вмінь та навичок. На початку необхідно засвоїти знання 

інсталяції НПЗ на ПК. 

Для встановлення НПЗ потрібно мати права адміністратора на 

комп’ютері, де буде проводитись інсталяція. 

Інсталяція НПЗ виконується з використанням інсталятора. 

Інсталятор запускається автоматично через декілька секунд після 

вставки CD-ROM з НПЗ у пристрій для читання компакт-дисків. 

Якщо після вставки CD-ROM з НПЗ у пристрій для читання 

компакт-дисків інсталятор не запустився автоматично, треба 

виконати наступні дії: 

1. Натиснути кнопку «Пуск» («Start»). 

2. Вибрати в меню кнопку «Виконати (Выполнить)» («Run»). 

3. У вікні, що з’явилось, набрати «D:\ setup», якщо пристрій для 

читання компакт-дисків має літеру «D» (якщо ні, набрати відповідну 

літеру). 

4. Натиснути кнопку «ОК» і розпочнеться інсталяція НПЗ. 

Після початку інсталяції з’являється вікно з написом «інсталяція 

електронного підручника ФІЗИКА-11» (Рис. 2.1). Для продовження  
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Рис. 2.1. Вікно «Початок інсталяції електронного  

підручника «Фізика-11» 
 

інсталяції потрібно курсором миші натиснути клавішу <Next>. 

З’являється вікно «Ліцензійна угода» (рис. 2.2). За допомогою 

клавіші <Page Down> можна переглянути весь текст угоди. Якщо Ви 

згодні з усіма положеннями угоди, виберіть <Yes>, якщо ні, то <No> і 

інсталяція навчально-програмного засобу припиниться. У разі, коли 

необхідно повернутися назад до вікна «Інсталяція електронного 

підручника Фізика-11», то натискаєте <Back>. Отже, натиснувши на 

<Yes>, одержуємо вікно «Вибір папки для інсталяції» (рис. 2.3) і в 

ньому вибираємо папку (натиснувши на кнопку <Browse…>), в яку 

буде інстальована програма. Далі натискаємо на <Next> для 

продовження інсталяції НПЗ «Фізика 11».  

З’являється вікно початку копіювання програмних файлів 

(рис. 2.4). Щоб почати копіювання програмних файлів, натискаємо на 

кнопку <Next>. Відбувається інсталяція програмних файлів НПЗ 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.2. Вікно «Ліцензійна угода» 

 

 

Рис. 2.3. Вікно «Вибір папки для інсталяції» 



 15 

 

Рис. 2.4. Вікно початку копіювання програмних файлів 
 

 

Рис. 2.5. Вікно процесу інсталяції 

 

Після завершення інсталяції виводиться вікно завершення 

інсталяції. (рис. 2.6). Натискуємо на кнопку <Finish> і завершаємо 

інсталяцію навчально-програмного засобу «Фізика-11». 
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Рис. 2.6. Вікно повідомлення про завершення інсталяції 
 

При інсталяції на комп’ютер встановлюємо всі три режими 

роботи НПЗ. Після інсталяції засобу тиснемо на кнопку «Пуск». 

Курсор миші переміщаємо на напис «Програми», потім на «Фізика-

11», де Ви побачимо три режими роботи даного НПЗ: 

1. «Конструктор уроків» – створення уроків ( або їх фрагментів). 

2. «Оглядач» – проведення уроку вчителем із використанням уже 

створених уроків (або фрагментів) за допомогою конструктора даного 

НПЗ. 

3. «Фізика-11» – самостійна робота учнів з електронним 

підручником. 

Для створення ярликів до перерахованих режимів, потрібно по 

черзі для кожного з цих пунктів виконати дії: натиснути праву 

клавішу миші на пункті в меню «Створити ярлик». До трьох пунктів 

добавиться четвертий – ярлик пункту такого формату «назва пункту 
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(2)». Потім лівою клавішею миші, не відпускаючи її, перетягуємо 

ярлик на робочий стіл комп’ютера. 

Для деінсталяції НПЗ після її інсталяції потрібно в папці (місці, з 

якого було встановлено програмний засіб) натиснути на «setup». 

Також можна таким шляхом: «Пуск» → «Настройка» → «Панель 

керування» → «Встановлення та видалення програм». І там видалити 

НПЗ. 

Для НПЗ можна зробити його резервне копіювання та 

відновлення, що виконується стандартними засобами операційної 

системи. З метою подальшого відновлення робити необхідно 

виділити резервну копію папки «TS», у яку вставляється НПЗ під час 

інсталяції. Відновлення проводиться заміною змісту папки «TS» 

резервною копією інформації. 

 

2.2. Порядок завантаження НПЗ 

 

Після інсталяції НПЗ, можна працювати з ним, завантаживши 

НПЗ у потрібному користувачу режимі роботи. Так, завантаження у 

режимі самостійної роботи виконується одним із наведених нижче 

способів: 

 натиснути послідовно «Пуск/Програми/Фізика-11»; 

 вибрати піктограму «Фізика-11» на робочому столі (ярлик, 

якщо створений) та двічі натиснути та відпустити ліву клавішу миші. 

Завантаження «Конструктора уроків» виконується одним із 

наведених нижче способів: 

 натиснути послідовно «Пуск/Програми/Конструктор уроків»; 

 вибрати піктограму «Конструктор уроків» на робочому столі 

та двічі натиснути та відпустити ліву клавішу миші. 

Завантаження НПЗ у режимі проведення уроку виконується 

одним із наведених нижче способів: 
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 натиснути послідовно «Пуск/Програми/Оглядач»; 

 вибрати піктограму «Оглядач» на робочому столі та двічі 

натиснути та відпустити ліву клавішу миші. 

 

2.3. Перевірка працездатності 

 

Для впевненості у працездатності НПЗ можна виконати його 

перевірку. У режимі самостійної роботи НПЗ, для перевірки його 

працездатності, необхідно виконати наступні дії: 1) інсталювати НПЗ; 

2) завантажити НПЗ у режимі самостійної роботи; 3) з ієрархічного 

списку параграфів вибрати послідовно у розділі 7 § 63 «Постулати 

Бора», «Атом Гідрогену»; 4) у вікні повинен відобразитись вміст 

частини параграфа; 5) натиснути кнопку виходу з НПЗ,  знайти у 

правому верхньому куті вікна; 6) НПЗ повинен завершити роботу. 

Для перевірки працездатності режиму роботи НПЗ «Конструктор 

уроків» необхідно виконати такі наступні дії: 1) інсталювати НПЗ; 2) 

завантажити конструктор уроків; 3) вибрати «Лабораторне 

обладнання»; 4) натиснути кнопку виходу з НПЗ  знайти у 

правому верхньому куті вікна; 5) НПЗ повинен завершити роботу. 

Для перевірки працездатності оглядача виконуємо дії: 

1) інсталювати НПЗ; 2) завантажити «оглядач»; 3) вибрати певний 

урок (дивіться розділ 3.4 цього посібника); 4) натиснути кнопку 

виходу з НПЗ  знайти у правому верхньому куті вікна; 5) НПЗ 

повинен завершити роботу. 

За наслідками перевірки працездатності робимо висновок про 

стан готовності НПЗ до роботи. Інсталяція, завантаження та перевірка 

працездатності НПЗ не відбирає багато часу, тому він зручний у 

користуванні як учителем, так і учнем. 
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3. Опис операцій НПЗ «Фізика-11» 

 

3.1. Основні дії користувача при роботі з НПЗ 

 

Перед початком роботи з НПЗ знайомимось з основними діями 

роботи з ним. В таблиці 3.1 подано перелік та стислий опис основних 

дій, які потрібно виконати користувачем для забезпечення роботи з 

НПЗ. Назви дій використовуємо для опису операцій. 

 

Таблиця 3.1 

 

Основні дії користувача при роботі з НПЗ 

 

Назва дії Стислий опис 

Відмітка, вибір пункту 

меню, вибір табулятора 

Встановити курсор (вказівник) маніпулятора 

«миша», натиснути та відпустити ліву клавішу 

миші 

Вибір зі списку 
Встановити курсор на елемент списку, натиснути та 

відпустити ліву клавішу миші 

Натиснення кнопки 
Встановити курсор на зображення кнопки, 

натиснути та відпустити ліву клавішу миші 

Введення з клавіатури 

Встановити курсор у потрібне поле, натиснути та 

відпустити ліву клавішу миші, ввести з клавіатури 

дані, натиснути клавіш «Enter» на основній частині 

клавіатури 

Вибір з альтернатив за 

допомогою 

«радіокнопки» 

Встановити курсор на зображення «радіо- кнопки» 

 потрібної альтернативи, натиснути та 

відпустити ліву клавішу миші 

Перетягування мишею 

Встановити курсор на відповідний елемент, 

натиснути кнопку миші, та, не відпускаючи її, 

перенести елемент у потрібне місце екрану 

 

3.2. Режим самостійної роботи НПЗ 

 

Навчально-програмний засіб «Фізика-11» має три режими своєї 

роботи. Ознайомимось спочатку з режимом самостійної роботи НПЗ 
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– електронним підручником, весь матеріал якого поділяється на 

розділи. Кожен розділ поділяється на параграфи, які можуть містити 

теоретичний, практичний матеріали, запитання для самоперевірки, 

експерименти (лабораторні роботи) та додаткову інформацію з історії 

фізики. Робота з ним розпочинається із завантаження НПЗ у режимі 

самостійної роботи. Процес завантаження НПЗ у режимі самостійної 

роботи описаний в розділі 2.2. Після завантаження відкривається 

головне вікно НПЗ (рис. 3.1). Воно складається із: 

 змісту електронного підручника (список розділів та 

параграфів курсу фізики 11 класу) зображенний у лівій частині вікна 

– для навігації з елементів курсу; 

 робочої області у правій частині вікна – для відображення 

вмісту обраного параграфа зі списку; 

 панелі інструментів в нижній частині вікна, що містить 

кнопки: швидкого переходу до теоретичного, практичного матеріалів, 

лабораторних робіт, інформації за іменним та алфавітним 

покажчиками; «Опції» (відео та звук); переходу до головного вікна 

електронного підручника; «Назад», «Далі», які здійснюють рух 

сторінками параграфа; «Повторити» для повторення відео 

фрагментів; виходу з програмного засобу. 

 у верхньому правому куті головного вікна розміщені кнопки 

управління вікном. 

 в центральній частині головного вікна розташована 

вертикальна прокрутка для перегляду змісту розділів (щоб побачити 

зміст певного розділу, потрібно перетягнути курсор миші вниз чи 

вверх). 
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Рис. 3.1. Головне вікно електронного підручника. 

 

У правому верхньому куті даного вікна розташовані кнопки його 

управління. Перелік та функції кнопок наведено у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

 

Перелік та функції кнопок роботи з вікном 

 

Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 
Згорнути 

Вікно програми згортається та 

зображується у панелі задач ОС Windows. 

 
Вихід НПЗ закінчує роботу. 
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Головне вікно електронного підручника «Фізика-11» (рис. 3.1) в 

лівій частині містить список розділів та параграфів курсу фізики 

11 класу. Так, електронний підручник має 8 розділів, які містять 

загалом 73 параграфи. Перехід між елементами списку може 

здійснюватись за допомогою мишки. Вибір параграфу (одне 

натиснення лівої клавіші миші на назву параграфу – він 

зафарбовується жовтим кольором) призводить до виведення змісту 

вибраного параграфу в правій частині вікна (рис. 3.1). Одне 

натиснення лівої клавіші миші на пункт змісту параграфа відкриває 

навчальний матеріал даного пункту параграфа (рис.3.2).  
 

 

Рис. 3.2. Вміст пункту параграфа 
 

Кнопки панелі інструментів, що розташовані в нижній частині 

головного вікна (рис. 3.1), дозволяють перейти до теорії, практики, 

лабораторних робіт і до інформації про фізичні терміни, величини, 
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одиниці їх вимірювання та короткі відомості про вчених. Перелік та 

функції кнопок панелі інструментів наведено у таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

 

Перелік та функції кнопок панелі інструментів 

 

Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 
Теорія 

Перехід до головного вікна електронного 

підручника. 

 
Практика 

Перехід до нумерації задач для самостійного 

розв’язування (їх відповідність параграфам 

чи певним розділам фізики) 

 
Лабораторні 

Відкриває список лабораторних робіт курсу 

фізики 11 класу. 

 
Інформація 

Дає доступ до структурованої інформації в 

іменному (історичні відомості про видатних 

фізиків) та  алфавітному покажчику(фізичні 

терміни, величини, їх одиниці вимірювання). 

 
Опції 

Дозволяє у пункті «Відео» встановити рівень 

яскравості (низька, середня, добра та 

відмінна), а в пункті «Звук» виставити 

гучність звуку або взагалі його виключити. 

 
На головну 

Перехід до головного вікна електронного 

підручника. 

 
Вихід 

Закінчення роботи з електронним 

підручником. 

 

Після вибору певного параграфу у списку головного вікна НПЗ в 

правій частині цього вікна (рис. 3.1) буде відображено зміст 

параграфу. Параграф складається з трьох частин: теорія, практика і 

запитання. Всі параграфи обов’язково включають теорію, не кожен з 

них має всі три частини. Деякі параграфи не мають практичних 

завдань чи запитань до параграфу. Якщо параграф не містить 

практичних запитань, то у правій частині вікна під словом 

«Практика» немає рядка «Задачі для самостійного розв’язування», а 
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коли немає запитань до параграфу, то у нижній частині вікна змісту 

параграфу немає рядку «Запитання». Навчальний матеріал частини 

«Теорія» параграфу має текстові пояснення, зображення, 

відеофрагменти та інтерактивні моделі. Деякі параграфи мають 

звуковий супровід до сторінок навчального матеріалу. Кнопки 

переходу сторінок даного параграфу, переходу між параграфами і 

повторення відеофрагментів подано в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

 

Перелік та функції кнопок роботи з сторінками параграфу 

 

Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 
Назад 

Перехід на попередню сторінку параграфа. 

 
Повторити 

Дозволяє повторити з початку 

відеофрагмент чи інтерактивну модель. 

 
Далі 

Перехід на наступну сторінку параграфа. 

 

Попередній 

матеріал 

Перехід до попереднього параграфа. 

 

Наступний 

матеріал 

Перехід до наступного параграфа. 

 

Для сторінки фрагменту пункту параграфу, що зображений на 

рис. 3.2, автоматично із її відкриттям лунає звуковий супровід 

навчального матеріалу. У верхньому рядку сторінки розташована 

назва параграфу «Квантові постулати Бора». Цей параграф 

відноситься до розділу 7 «Атомна фізика». Поряд є кнопки , 

 для читання всього рядку-назви. У верхньому правому куті 

відеофраментів розташована прокрутка відео. Одне натиснення лівої 

клавіші миші на неї дозволяє почати відтворення відеофрагменту. На 
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сторінці фрагменту, в лівому верхньому куті від тексту, знаходиться 

позначення  і означає текстове пояснення, що знаходиться 

справа. На сторінках параграфів означення, визначення, гіпотезу 

тощо розташовуємо на сірому фоні і взяті в рамку. В цій рамці, поряд 

з текстом, знаходиться позначення , яке має назву «Правило», 

кнопка  має назву «Прокрутка відео» для відтворення 

відеофрагментів або анімації. 

При одному натисненні на ліву клавішу миші на слова, які 

зафарбовані червоним кольором, переходимо в структуроване 

середовище інформації (по іменному чи алфавітному покажчиках). 

Наприклад, на рис. 3.2, натиснувши на червоним зафарбовані слова 

«Нільс Бор», переходимо в середовище інформації про видатних 

фізиків і одержуємо біографічні відомості про Нільса Бора (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Вікно розділу «Інформація» 
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Щоб вийти з даної сторінки, потрібно натиснути на кнопку  у 

верхньому правому куті сторінки. А якщо натиснути на слова 

«Квантові постулати», то переходимо на сторінку структурованої 

інформації за алфавітним покажчиком (визначень та пояснювальних 

малюнків). На екрані монітора маємо формулювання постулатів Бора. 

В нижній частині сторінки дано інформацію, де вони зустрічаються в 

електронному підручнику ( §§ 62, 63 ). 

Вихід з «Теорії» (перехід до головного вікна програмного засобу) 

здійснюється одним натисненням лівої клавіші миші на кнопку  

(«на головну») або кнопку  («теорія»). 

 

 

Рис. 3.4. Перелік задач до параграфів електронного підручника 
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Наступною частиною параграфу електронного підручника 

«Фізика-11» є «Практика». Завантаження її можна виконати 

наступними двома способами: 

1) Натиснути на номер потрібного параграфу. У правій частині 

головного вікна з’явиться зміст параграфу і потім під назвою частини 

«Практика» натискаємо лівою клавішею миші на словах «Задачі для 

самостійного розв’язування» (якщо в даному параграфі вони є); 

2) Натиснути на кнопку на панелі інструментів  у нижній 

частині вікна. З’являється перелік параграфів(у правій частині вікна), 

які мають задачі для самостійного розв’язування (рис. 3.4). Потім 

вибираємо задачі, що відповідають потрібному параграфу. 

 

 

Рис. 3.5. Вікно «Приклад розв’язання задачі» 
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Завантаживши, одним із вище розглянутих способів, комп’ютер 

відкриється вікно «Задачі для самостійного розв’язування №». 

У якості прикладу розглянемо задачі з § 61 «Хімічна дія світла» 

(рис. 3.5). В даному вікні розглядаємо приклад розв’язування задачі з 

даного параграфу. Приклад задачі має три основні елементи: умова, 

розв’язок, відповідь. Опрацювавши матеріал даного вікна, можемо 

перейти до розв’язування других задач. 

Натискуємо лівою клавішею миші на кнопку , що у 

нижній частині вікна прикладу розв’язування задачі. Маємо задачу 1 

(рис. 3.6). Вікно задачі складається з умови задачі і чотирьох 

варіантів відповіді, з яких один правильний ( деякі задачі «Практики» 

мають бінарний тип запитання – варіанти відповідей: «так» чи «ні»). 

Учень уважно читає умову задачі і у власному зошиті її розв’язує. А 

потім, отримавши відповідь задачі, знаходить потрібний йому варіант 

відповіді і в квадрат, що біля знаходиться біля варіанту відповіді, 

ставить позначення  (натиснувши на квадрат). Після цього 

натискає на кнопку  , що знаходиться під кнопкою 

. 

Якщо задачу розв’язано правильно, то позначення  набуває 

зеленого кольору (тоді можна переходити до наступної задачі, 

натиснувши на кнопку ), а коли не правильне розв’язання – 

червоного. Тоді учень може перейти до наступної задачі або знайти 

помилки у своєму розв’язку задачі і вибрати інший варіант відповіді, 

натиснувши на інший квадрат. Підтверджуючи свій варіант відповіді  
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Рис. 3.6. Вікно «Задача для самостійного розв’язування» 

 

 

Рис. 3.7. Вікно «Пропозиція переходу до прикладу задачі 1» 

 

задачі, натискаємо на кнопку . Якщо й другий раз відповіли 

не правильно, то з’являється пропозиція (рис. 3.7) для розв’язування 



 30 

задачі 1 перейти до параграфу §57, для повторення теоретичного 

матеріалу. 

Коли натискаємо кнопку , то переходимо до параграфу 

§ 57, а коли натискаємо кнопку  – залишаємося у вікні задачі і 

маємо варіанти дій: шукати помилки в розв’язку задачі і знаходити 

правильну відповідь задачі чи переходити до наступної задачі. 

Після розв’язування останньої задачі: для переходу в головне 

вікно електронного підручника натискаємо кнопку  («на 

головну») або для переходу до переліку параграфів, що мають задачі 

(рис. 3.4), натискаємо кнопку  («Практика»). 

Майже до всіх параграфів електронного підручника «Фізика-11» 

є запитання. Завантажити їх можна, відкривши головне вікно 

електронного підручника (рис. 3.1), вибрати потрібний параграф і 

нижче частини «Практика» натиснути на слово «Запитання». До 

запитань можливо перейти перегортаючи сторінки параграфу і 

відразу після частини «Теорія», маємо запитання до цього параграфу. 

Завантаживши запитання, з’явиться вікно (рис. 3.8), в якому буде 

поданий перелік запитань. На них користувач має відповісти усно чи 

письмо у власному зошиті. 

Зліва від переліку знаходиться позначення , яке має назву 

«Запитання». Також у нижній частині вікна є кнопка 

. Натиснувши її, переходимо до задач для 

самостійного розв’язування, ще один натиск приводить до переходу 

до частини параграфу «Практика» (рис. 3.5). Наступне натиснення 

кнопки  дає появу вікна завершення параграфа (рис. 3.9), а ще 

одне наступне натиснення цієї кнопки здійснює перехід до головного 

вікна програмного засобу. 
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Рис. 3.8. Вікно «Запитання» до параграфу «Хімічна дія світла» 

 

 

Рис. 3.9. Вікно завершення параграфа 
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Окрім частин параграфу («Теорія», «Практика» та «Запитання»), 

електронний підручник «Фізика-11» має лабораторні роботи та 

структуровану інформацію. Спочатку розглянемо лабораторні 

роботи. Їх завантаження виконується натисненням кнопки . 

Висвічується перелік лабораторних курсу фізики 11 класу у лівій 

частині вікна (рис. 3.10). Потім користувач має можливість вибрати 

певну лабораторну роботу, наприклад, лабораторну роботу № 6 

«Визначення треків заряджених частинок за готовими 

фотографіями», натиснувши на назву лабораторної роботи, маємо 

першу сторінку (рис. 3.11), на якій вказано назву лабораторної 

роботи, мету та обладнання. Перехід на інші сторінки роботи 

виконується за допомогою кнопки  («Далі»). 

 

 

Рис. 3.10. Вікно «Лабораторні роботи» 
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Дана лабораторна робота містить 10 сторінок (останньою є 

сторінка-запитання: «Лабораторну роботу закінчено. Бажаєте вийти?» 

(рис. 3.12) і має таку структуру: 

 тема роботи; 

 мета роботи; 

 обладнання (наведено у таблиці 6.1 на першій сторінці 

лабораторної роботи (рис. 3.11), яку можна роздрукувати); 

 короткі теоретичні відомості; 

 хід роботи (варіант 1); 

 хід роботи (варіант 2); 

 контрольні запитання. 

 

 

Рис. 3.11. Вікно першої сторінки лабораторної роботи № 6 

«Визначення треків заряджених частинок за готовими фотографіями» 
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На сторінках лабораторних робіт електронного підручника є такі 

позначення:  

1) Кнопка  має назву «Друк» і дає можливість роздрукувати 

сторінку (чи певну її частину); 

2) Кнопка  має назву «Прокрутка відео» - відтворює 

відеофрагмент або анімацію (аналогічно як в електронному 

підручнику). 

Коли користувач має бажання вийти з лабораторної роботи, він 

може натиснути одну із кнопок:  («Теорія»),  («Практика»), 

 («На головну»), тоді з’явиться вікно-запитання: «Бажаєте 

вийти?» (рис. 3.12) і натискає кнопку-слово «Так» (перехід до 

головного вікна електронного підручника). А для переходу до списку 

лабораторних робіт потрібно натиснути кнопку . 

 

 

Рис. 3.12. Сторінка-запитання: «Бажаєте вийти?» 

 

В електронному підручнику біографічні відомості про видатних 

фізиків, визначення, означення фізичних величин, їх одиниці 

вимірювання зібрані у розділі під назвою «Інформація». У ньому вся 

інформація розкладена на дві частини: 

1) у іменному покажчику подано біографічні відомості про 

видатних фізиків; 
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2) у алфавітному покажчику вказані визначення, означення, 

одиниці вимірювання фізичних величин, пояснювальні малюнки. 

Щоб одержати відомості про певного вченого, потрібно 

натиснути лівою клавішею миші на кнопку панелі інструментів , 

у нижній частині головного вікна підручника. З’являється дві кнопки-

смужки: «Іменний покажчик» та «Алфавітний покажчик». Потім 

натискаємо на кнопку-смужку «Іменний покажчик» і відкривається 

вікно (рис. 3.13). У лівій частині висвічується список видатних 

фізиків, біографії яких є у даному електронному підручнику (рух по 

всьому списку виконується за допомогою кнопок-стрілок зеленого 

кольору, що розташовані зверху та знизу списку), а в правій частині – 

місце для відомостей про вченого. 

 

 

Рис. 3.13. Вікно біографічних даних про вченого М.Планк 
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Наприклад, потрібно одержати відомості про Макс Планка. Для 

цього знаходимо у списку «Планк М.» і натискаємо на цей напис. 

Отримана інформація подана на рис. 3.13. Висвічується фотографія, 

короткі біографічні відомості про вченого показано у нижній частині 

назва параграфу, в якому згадується даний фізик. Щоб вийти з даної 

сторінки, потрібно натиснути на кнопку  у верхньому правому 

куті сторінки. 

Щоб отримати інформацію про визначення, фізичні величини, їх 

одиниці вимірювання тощо, потрібно аналогічно натиснути на кнопку 

, але вже вибрати кнопку-смужку «Алфавітний покажчик». Тоді 

матимемо вікно, яке зображено на рис. 3.14. В даному вікні в лівій його 

частині розташовується алфавіт. Натиснувши на одну із літер алфавіту 

 

 

Рис. 3.14. Вікно «Визначення фотоефекту» 
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(дана літера стає активною і зафарбовується в білий колір) у 

центральній частині з’явиться перелік визначень, означень фізичних 

величин, їх одиниць вимірювань тощо, що починаються з даної літери. 

Користувач має вибрати потрібну інформацію і натиснути на 

напис. У правій частині маємо сторінку з шуканою інформацію. 

Наприклад, визначення поняття фотоефекту (рис. 3.14). В нижній 

частині сторінки дано інформацію, де є згадка про фотоефект в 

електронному підручнику (§§ 58, 60). Щоб вийти з даної сторінки, 

потрібно натиснути на кнопку  у верхньому правому куті 

сторінки. 

До розділу «Інформація»можна перейти з частини параграфу 

«Теорія», натискуючи на зафарбовані червоним кольором слова. 

 

3.3. Режим конструктора уроків 

 

Окрім електронного підручника «Фізика-11», НПЗ має 

конструктор уроків, завдяки якому користувач має можливість 

самому створювати потрібний йому урок (або фрагмент уроку). Старт 

НПЗ в режимі «Конструктора уроків» описаний в розділі 2.2. Після 

завантаження програми з’являється головне вікно «Конструктора 

уроків» (рис. 3.15). Дане вікно має такі компоненти: 

 список інформаційних понять розділу; 

 кнопки згортання вікна та виходу з НПЗ; 

 панель поточного інформаційного розділу; 

 рядок назви уроку, панель складу поточного уроку та 

інструментів, за допомогою яких створюється урок; 

 розділи: «Текстові пояснення» та «Звукові фрагменти», за 

допомогою яких створюються кадри відповідного напрямку; 

 кнопки відкривання та збереження файлів, автономної 

роботи, одержання інформації з Інтернету та кнопки «Довідка»; 
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 кнопки перегортання кадрів інформаційного розділу. 

У лівій частині головного вікна конструктора уроків знаходиться 

список інформаційних розділів: 

1) самостійно зібрані уроки; 

2) досліди; 

3) лабораторне обладнання; 

4) портрети та біографічні довідки; 

5) статичні зображення; 

6) таблиці; 

7) фізичні явища; 

8) моделі; 

9) різне. 

 

 

Рис. 3.15. Головне вікно «Конструктора уроків» 
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Відкривання будь-якого з інформаційних розділів здійснюється 

одним натисненням лівої клавіші миші. Кожен з них має певну 

кількість об’єктів, з яких, в даному режимі роботи НПЗ, створюється 

урок (або фрагмент уроку). Об’єкти, при заходженні в певний розділ, 

з’являються на панелі складу поточного інформаційного розділу 

(портрети та біографічні довідки тощо), яка розташована у правій 

частині головного вікна конструктора уроків та містить набір вікон 

кадрів поточного розділу. Нижче панелі складу поточного 

інформаційного розділу знаходиться панель складу поточного 

(створюваного) уроку. Вона складається із кадрів, що пронумеровані, 

інструментів редагування уроку. Перелік та функції кнопок панелі 

інструментів наведено у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

 

Перелік та функції кнопок панелі інструментів  

редагування уроку 

 

Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 

Перегляд уроку 
Здійснює перегляд уроку в режимі його 

проведення («Оглядач»). 

 
Вилучення звуку 

Вилучає звуковий супровід уроку. 

 
Назад 

Перехід на попередній кадр. 

 

Видалення кадру 
Видалення кадру.  

 

Вперед 
Перехід на наступний кадр. 
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Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 
Видалення уроку 

Видалення уроку. 

 

Початок 
Перехід на початок уроку. 

 

Кінець 

Перехід на останній кадр уроку. 

 

У лівій верхній частині головного вікна конструктора уроків 

(вище інформаційних розділів) знаходяться кнопки відкривання та 

збереження файлів, автономної роботи, одержання інформації з 

Інтернету та кнопки «Довідка» (таблиця 3.6). 

Розміщення, вигляд, функції кнопок згортання вікна та виходу з 

НПЗ не відрізняються від розглянутих для режиму самостійної 

роботи. 

Таблиця 3.6 

 

Перелік та функції кнопок роботи з файлами 

 

Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 
Зберегти Збереження файлів створеного уроку. 

 
Імпортувати 

Відкриття та копіювання файлів з різних 

ППЗ. 

 
Інтернет Одержання файлів з Інтернету. 

 
Автономно Автономна робота НПЗ. 

 
Довідка 

Одержання довідки про структуру уроку 

(рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Вікно «Довідка» 

 

Перед тим як створювати урок з кадрів, потрібно створити кадри 

уроку, до яких відносяться інформаційні кадри розділів (кадри  

відеофрагментів, анімацій тощо), а також текстові кадри. Вікно кадру 

містить (у зменшеному масштабі) відеофрагмент, статичне 

зображення чи анімацію, які зображуються на кадрі, кнопки 

перегляду кадру та кнопку коментарю до нього (при натисненні на 

неї з’являється коментар) (рис. 3.15). При наведенні курсору на кадр, 

він огортається жовтою рамкою. Для роботи з поточним кадром, 

потрібно натиснути на кнопку  (вона має назву «Перегляд»), що 

знаходиться у нижній частині кадру. Одержуємо вікно редагування 

поточного кадру (рис. 3.17). У середній частині даного вікна 

розташовано відеофрагмент (анімація, статичне зображення тощо), 

під яким знаходяться кнопки роботи у вікні кадру. 
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Рис. 3.17. Вікно редагування поточного кадру 
 

Редагування кадру здійснюється шляхом внесення коментарю до 

відеофрагменту (анімація, статичне зображення), що має поточний 

кадр. Щоб створити коментар, потрібно натиснути лівою клавішею 

миші на кнопку .Відкриється вікно внесення коментарю 

(рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18. Вікно внесення коментарю 
 

Дане вікно складається з двох частин: лівої (місце для введення 

тексту коментарю) та правої частин, на якій розташовані назва файлу 

кадру, кнопок закриття вікна та збереження коментарю. Перелік та 

функції кнопок роботи у вікні кадру уроку подано в таблиці 3.7. Для 

створення коментарю до об’єкту кадру, у місці для введення 

коментарю, вводимо текст коментарю і його збереження. Натискаємо 
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на кнопку . Для додавання кадру, із внесеним коментарем до 

уроку, натискаємо на кнопку . З’являється даний кадр у переліку 

кадрів уроку (у нижній частині головного вікна конструктора на 

панель складу поточного уроку). Натиснувши на кнопку , 

повертаємося до головного вікна. 
 

Таблиця 3.7 
 

Перелік та функції кнопок роботи у вікні кадру уроку 
 

Зображення 

кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 

Повернутися до 

роботи 

Вихід із вікна роботи з кадром у головне 

вікно конструктора уроків. 

 

Додати до уроку 
Додавання кадру до уроку із внесеними 

змінами. 

 

Коментар 
Створення коментарю до кадру уроку. 

 

Аналогічно, вище описаному, виконується робота з кадрами у 

розділі «Звукові фрагменти». Але тут додано кнопки відтворення і 

зупинки звукового фрагмента (кнопки , ). 

Другим методом створюються кадри, що містять лише текст, у 

розділі «Текстові пояснення». Завантаження вікна кадру даного 

розділу виконується натисненням лівої клавіші миші на полі 

текстового пояснення створюваного кадру. Відкривається вікно кадру 

(рис. 3.19). Воно складається з заголовку текстового пояснення, 

тексту, рядка назви файлу кадру та кнопок  («Повернутися до 
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роботи»),  («Додати до уроку»). Спочатку вводиться текст 

заголовка та текстового пояснення.  

 

 

Рис. 3.19. Вікно кадру розділу «Текстові пояснення» 

 

Так як в цьому розділі створюється новий кадр уроку, то 

потрібно ще вказати назву файлу кадру. Із закінченням створенню 

кадру натискаємо на кнопку додавання кадру до уроку. Натиском 

кнопки , повертаємося до розділі «Текстові пояснення». 

Аналогічно створюються інші кадри-текстові пояснення. Цими 

кадрами потім доповнюється урок. 

Створення уроків здійснюється з файлів кадрів не лише 

інформаційних розділів чи створених у розділі «Текстові пояснення», 

а й з інших джерел. Для цього потрібно створити файли інших 

джерел і скопіювати їх до конструктора уроків. Пошук таких файлів 

здійснюється натисненням кнопки . З’являється вікно 
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(рис. 3.20), в якому треба вказати місце розташування потрібного 

файлу або знайти його, натиснувши на кнопку-слово «Огляд». 

Відкривається звичайне вікно пошуку файлів. При цьому треба 

вказувати тип файлів, які шукаються (текстові пояснення, елементи 

бібліотеки, уроки, звукові фрагменти). 

 

 

Рис. 3.20. Вікно вказування місця розташування файлу 

 

Коли знайдено файл, натискаємо кнопку «Відкрити» і 

переходимо до попереднього вікна (рис. 3.20). В ньому натискаємо 

кнопку-слово «Так» і якщо файл відповідає вимогам НПЗ, копіюється 

в конструктор уроків (з’являється повідомлення про копіювання, на 

якому натискаємо на кнопку «ОК»). Аналогічним способом 

знаходяться файли в Інтернеті, натиснувши кнопку  і задавши 

електронний адрес. 

Створення уроків відбувається у головному вікні конструктора 

уроків за таким алгоритмом: 

1) підбір кадрів з інформаційних розділів та інших джерел 

інформації (на аркуші паперу виконується попередня їх нумерація); 

2) створення та редагування кадрів (опис дій роботи подано у 

попередньому пункті); 

3) додавання кадрів до уроку (виконується одним натисненням 

лівої кнопки миші на кадр на панелі інформаційного розділу) і 

розташування їх згідно нумерації; 

4) введення назви уроку та назви файлу уроку. 
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Робота з кадрами на панелі складу поточного уроку виконується 

за допомогою кнопок панелі інструментів, що розташована нижче 

складу уроку. Опис кнопок інструментів подано в таблиці 3.7. 

Створений урок можна переглянути в режимі проведення уроку 

(«Оглядач»), натиснувши на кнопку . 

Для збереження створеного уроку потрібно натиснути на кнопку 

. Даний урок збережеться і його можна знайти потім у розділі 

«Самостійно зібрані уроки» в головному вікні конструктора, або в 

папці «Lessons» конструктора уроків (папка «Constructor»). 

 

3.4. «Оглядач» – режим проведення уроку 

 

Третім режимом роботи НПЗ «Фізика-11» є «Оглядач» – режим 

проведення уроку, який був створений у конструкторі даного НПЗ. 

Завантаження цього режиму НПЗ описано в розділі 2.2.  

 

 

Рис. 3.21. Вікно-заставка «Оглядач» 

 

Після завантаження НПЗ у режимі проведення уроку з’являється 

вікно-заставка (рис. 3.21); натиснувши на кнопку <Enter>, 

переходимо до вікна-запиту місця розташування файлу (аналогічне 
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вікну імпорту файлів у режимі конструктора, рис. 3.20). Потім 

з’являється вікно (рис. 3.22), в якому користувач шукає та обирає 

потрібний йому урок, і натискає кнопку «Відкрити». Завантаживши 

урок, маємо головне вікно оглядача (рис. 3.23). Воно має таку 

структуру: 

 робоча область оглядача; 

 панель інструментів; 

 назва уроку та номер поточного кадру; 

 кнопки згортання вікна та виходу з НПЗ. 

У робочій області оглядача демонструється даний урок. При 

демонстрації відеофрагментів та анімації потрібно натискати на 

кнопку  («Прокрутка відео»). 

Нижче робочої області знаходиться рядок назви уроку та номер 

поточного кадру уроку.  

 

 

Рис. 3.22. Вікно пошуку файлу уроку 
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Рис. 3.23. Головне вікно оглядача 

У нижчій частині головного вікна оглядача розташована панель 

інструментів. Перелік та функції кнопок панелі інструментів оглядача 

подано в таблиці 3.8. Вся робота в оглядачі здійснюється за 

допомогою кнопок панелі інструментів. 

 

Таблиця 3.8 

 

Перелік та функції кнопок панелі інструментів «Оглядача» 

 

Зображен

ня кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 

Включення 

звуку 
Включення та вимкнення звуку. 

 
Початок Перехід на перший кадр уроку. 

 
Назад Перехід на попередній кадр. 
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Зображен

ня кнопки 
Назва кнопки Функція кнопки 

 

Пауза Зупинка на поточному кадрі. 

 

Вперед Перехід на наступний кадр. 

 

Кінець Перехід на останній кадр уроку. 

 

Вихід 
Вихід з режиму проведення уроку – 

«Оглядач». 

 

Зауваження: Пошук уроків у вікні, зображеному на рис. 3.22, 

можна здійснювати у комп’ютерній мережі і на інших комп’ютерах. 

Це дає можливість застосувати «Оглядач» в режимі роботи НПЗ у 

комп’ютерному класі. 

 

4. Особливості використання НПЗ «Фізика-11» 

 

В чому полягають особливості навчально-виховного процесу з 

використанням навчально-програмного засобу «Фізика-11»? В 

процесі реалізації НПЗ змінюється роль учителя, який за традиційної 

організації навчання є, в першу чергу, основним джерелом знань для 

учнів. Тепер він стає наставником та порадником для учнів, адже 

частина його важливих функцій перекладається на НПЗ: подача 

навчального матеріалу та навчальних завдань, відтворення фізичних 

явищ та процесів (комп’ютерне моделювання), контроль навчальних 

досягнень. НПЗ завдяки використанню можливостей комп’ютерних 

технологій суттєво «розвантажує» учителя від рутинної роботи і 

сприяє більш повному виявленню творчого підходу в навчанні. 
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НПЗ є, з одного боку, предметно-орієнтованою інформаційною 

системою, а з іншого – реалізує особистісно-діяльнісний підхід до 

організації навчання фізики, оскільки дає можливість: 

а) оптимізувати роботу вчителя:  

- зменшити кількість матеріалу, що викладається, за рахунок 

використання комп’ютерного моделювання;  

- відпрацьовувати вміння та навички практичної діяльності 

учнів за допомогою спеціальних тренажерів;  

- організовувати безперервний оперативний контроль в процесі 

навчання;  

- розширити можливості вчителя здійснювати управління 

навчальною діяльністю учнів;  

- організувати ефективну самостійну роботу учнів, яка за 

рахунок інтерактивного режиму між учнем та НПЗ стає більш 

цілеспрямованою і ефективною. 

б) сприяє розвитку творчих здібностей та ініціативи учнів: 

- використання НПЗ дає можливість створити сприятливий 

психологічний мікроклімат навчання за рахунок можливості вибору 

оптимального темпу отримання інформації та навчальних завдань, 

можливості виконати самоперевірку і визначити рівень засвоєння 

навчального матеріалу, отримати підказку та заохочення до 

пошукової діяльності; 

- використати методи, форми та рівні викладу навчального 

матеріалу, які найбільш повно відповідають психофізичному стану 

учня та рівню його підготовки;  

- принцип безпосереднього доступу до основних 

функціональних блоків НПЗ дає можливість учням продовжувати 

вивчення матеріалу, повертатися, в разі необхідності, до раніше 

вивченого, припинити та розпочати навчання у довільному місці, а 

також вибирати за бажанням той чи інший вид навчальної діяльності 
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(вивчення теоретичного матеріалу, самоперевірки, розв’язування 

задач, виконання віртуальних лабораторних робіт, користування 

довідковими матеріалами);  

- учень може не просто спостерігати динаміку різноманітних 

фізичних явищ, процесів, роботи приладів та механізмів (наприклад, 

нагрівання, кипіння, дія теплових машин тощо), а й управляти 

об’єктами та процесами, які він досліджує. Так, моделі, які 

використовуються у розділі «Лабораторні» НПЗ «Фізика-11» 

передбачають можливість змінювати характеристики досліджуваних 

об’єктів та отримувати при цьому результати (вихідні характеристики 

моделі), які відповідають зміні стану об’єкта. 

Таким чином, НПЗ забезпечує інтерактивний зв’язок «учень – 

навчальна система – учитель», поєднуючи можливості нових 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання, традиційної 

методики навчання фізики та традиційного інформаційно-

методичного забезпечення (зокрема, підручник з фізики), 

розширюючи та доповнюючи їх. 

Комп’ютерні моделі, реалізовані в програмно-методичному 

комплексі, органічно вписуються в урок і дають можливість 

організовувати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності учнів.  

Нами визначені методичні особливості використання 

можливостей НПЗ на уроках фізики в загальноосвітній школі за 

реалізації різних типів уроків.  

Урок засвоєння нових знань  

Урок засвоєння нових знань складається з 9 макроелементів: 

актуалізація чуттєвого досвіду і виявлення опорних знань; мотивація 

навчальної діяльності; повідомлення теми та мети уроку; 

повідомлення завдань уроку; проблемний виклад нових знань; 

узагальнення знань; систематизація знань; підбиття підсумків уроку; 

повідомлення та коментування домашнього завдання [2]. 
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Організовуючи проведення уроку вивчення нового матеріалу з 

використанням НПЗ вчитель може значно розширити його 

можливості. З’ясовуючи актуалізацію чуттєвого досвіду  можна 

використати значну кількість ілюстрацій (машинна графіка), 

проектуючи їх на екран цифрового проектора або монітори 

учнівських ЕОМ. Комп’ютерні моделі фізичних явищ та процесів 

дають можливість отримати наочні динамічні демонстрації 

різноманітних фізичних явищ та експериментів, відтворити їх 

важливі «тонкі» деталі, що часто неможливо зробити під час 

організації спостереження фізичних явищ в класі у оточуючому 

середовищі та реальних фізичних експериментів. Це ефективний 

шлях до виявлення опорних знань, які потрібні для ефективної 

реалізації наступних елементів уроку. 

За допомогою НПЗ можна належним чином забезпечити 

мотивацію навчальної діяльності. Для цього ефективними є 

комп’ютерні моделі, які дають можливість візуалізувати не реальне, а 

віртуальне зображення, при потребі спрощену і тому більш зрозумілу 

модель явища, його математичний опис та привести учнів до 

зацікавленості і усвідомлення необхідності вивчення нових понять в 

вивчення нових явищ, процесів, закономірностей. При цьому вчитель 

отримує можливість поетапно зацікавлювати учнів, включати у 

розгляд додаткові факти, поступово удосконалюючи модель та 

наближаючи її до реального фізичного явища або процесу. 

Можливості НПЗ дозволяють також використовувати на уроці для 

більш успішної мотивації історичні довідки, що можна знайти в 

розділі «Інформація» даного програмного засобу.  

Проблемний виклад навчального матеріалу передбачає 

постановку низки міні проблем, а у підсумку розв’язати головну 

проблему. НПЗ дозволяє створити блоки ланцюжка міні проблем і 

поетапне їх вивчення. Тоді учень ставиться у ситуацію дослідника. 
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Така дослідницька робота може диференціюватись, що забезпечує 

відповідний розвиток учнів. Якщо вчитель планує не лише 

фрагментарно використовувати наочний динамічний навчальний 

матеріал з фізики, а розробити власну оригінальну систему вивчення 

нового матеріалу з використання НПЗ «Фізика-11», він може 

скористатися конструктором уроків, який є важливим 

функціональним блоком цього НПЗ. Конструктор уроків дає 

можливість учителю творчо підійти до підготовки уроку, розширити 

коло педагогічних засобів, які він використовує. За допомогою 

конструктора уроків учитель може певним чином комбінувати 

різноманітні інформаційні об’єкти, які є складовими програмно-

методичного комплексу: фрагменти тексту (формулювання, 

висновок, формули), ілюстрації, динамічні моделі до текстового 

блоку та до лабораторних робіт, задачі і т.д. Встановлюючи 

відповідним чином зв’язки між інформаційними об’єктами, можна 

задавати послідовність їх відображення на моніторі комп’ютера 

учителя (екрані цифрового проектора), а також комп’ютерах учнів, 

які з’єднанні в мережу. 

Необмежені можливості має НПЗ, коли здійснюється 

узагальнення та систематизація нових та раніше вивчених знань у 

систему знань про коло фізичних явищ та процесів. Зокрема, учні 

можуть самостійно скласти структурно-логічну схему вивченого і 

казати його місце у розділі фізики, який вивчається. 

За використання НПЗ об’єктивного характеру набуває підбиття 

підсумків уроку, коли кожен учень самостійно визначає свій 

навчальний рейтинг на уроці. 

Урок застосування знань, умінь і навичок на практиці. 

На уроці засвоєння нових знань учні отримали певні знання, 

уміння і навички (ЗУН) з окремої теми шкільного курсу фізики. Ці 

свої здобутки вони мають навчитися застосовувати на практиці. Урок 
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застосування ЗУН на практиці складається з семи структурних 

елементів: актуалізація опорних ЗУН учнів; мотивація учіння та 

повідомлення теми, цілей і задач уроку; усвідомлення змісту та 

послідовності застосування практичних дій; самостійне виконання 

учнями завдань під контролем та при допомозі вчителя; узагальнення 

і систематизація учнями результатів виконаної роботи; підведення 

підсумків уроку; повідомлення домашнього завдання [2]. 

Виконання поставлених вчителем фізики завдань при проведенні 

даного типу уроку можливе використання ЕОМ, зокрема НПЗ 

«Фізика-11». Так, в розділі «Практика» електронного підручника НПЗ 

є можливість аналізу прикладів розв’язаних фізичних задач з певної 

теми курсу фізики 11 класу, їх самостійного розв’язання учнями, а 

перевірка результатів роботи школярів даного напрямку здійснюється 

за допомогою НПЗ. 

Багатофункціональність режиму проведення НПЗ «Конструктор 

уроків» виявляється в його можливостях розробки учителем не лише 

уроку засвоєння нового матеріалу, а й при застосуванні ЗУН на 

практиці, а саме є можливість підібрати потрібні фізичні задачі 

якісного чи кількісного виду, забезпечує дотримання наступних 

принципів навчання: науковість, доступність, наочність, зв'язок 

навчання з життям, самостійність та активність учнів, диференціація, 

системність та послідовність викладення навчального матеріалу. 

Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок. 

Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок має 

таку структуру: мотивація навчальної діяльності учнів; повідомлення 

теми, цілей та задач уроку; усвідомлення окремих фактів, подій та 

явищ; повторення і узагальнення понять та засвоєння відповідної їх 

системи знань; повторення і систематизація основних теоретичних 

положень; підведення підсумків уроку; повідомлення домашнього 

завдання. 
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На уроці узагальнення та систематизації часто використовуються 

різні наочні засоби, фізичне обладнання тощо. Але не кожний 

шкільний фізичний кабінет може забезпечити проведення потрібну за 

навчальною програмою [3] лабораторну роботу, і для розв’язання цієї 

навчальної проблеми не рідко використовуються ЕОМ, котрі 

замінюють реальне проведення лабораторної роботи віртуальним, що 

в сучасних умовах забезпеченості фізичним обладнанням, досить 

вагомий крок вперед у вивченні фізики. 

Так, у розділі «Лабораторні» НПЗ «Фізика-11» розроблено 

6 лабораторних робіт (згідно навчальної програми з фізики [3]). 

Комп’ютерні лабораторні роботи можуть виконуватися з метою 

підготовки до виконання реальної лабораторної роботи в фізичному 

кабінеті, або після її виконання з метою закріплення отриманих вмінь 

і навичок та розширення можливостей шкільного фізичного 

експерименту. 

У лабораторних роботах реалізуються комп’ютерні моделі 

фізичних явищ та пристроїв і механізмів. Кожна комп’ютерна 

лабораторна робота, крім короткого опису з основними завданнями, 

містить контрольні питання, на які пропонується відповісти учневі 

після виконання роботи.  

Результати вимірювань, які виконуються під час лабораторної 

роботи, можуть заноситися учнями до таблиць. 

Вчитель має завчасно попереджати учнів про проведення даного 

типу уроку. До лабораторної роботи учні повинні підготуватися 

заздалегідь: вивчити докладно хід виконання роботи, принципи 

користування з фізичним обладнанням, мати уявлення про очікуванні 

результати лабораторної роботи. 

В узагальнених учнями знань велике значення мають висновки, 

котрі сформовані самими учнями під час лабораторного заняття – 

після кожного ключового питання, в кінці обговорення теми чи 
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розділу, по завершенню лабораторної роботи. Вся робота школярів на 

уроці узагальнення та систематизації ЗУН має бути напрямлена на 

самостійні відкриття ними відповідних причинно-наслідкових 

зв’язків між предметами та явищами реального світу. На це і 

спрямований навчально-програмний засіб «Фізика-11», зокрема, 

розділ «Лабораторні» електронного підручника. 

Урок контролю та корекції знань, умінь та навичок. 

Урок контролю та корекції знань, умінь та навичок за своєю 

спрямованістю складається з наступних компонентів: мотивація 

навчальної діяльності учнів та повідомлення теми, цілей та задач 

уроку; перевірка знань учнів безпосереднього навчального матеріалу 

та основних понять; перевірка глибини усвідомлення учнями знань і 

степені їх узагальнення; застосування здобутих знань в стандартних 

та нестандартних умовах; збір, обробка та аналіз результатів 

виконаних учнями завдань; підведення підсумків уроку; 

повідомлення домашнього завдання. 

На уроці контролю та корекції знань, умінь та навичок з фізики 

доцільно використовувати різні методи і прийоми усного опитування, 

письмової роботи та розв’язання практичних завдань. Навчально-

програмний засіб «Фізика-11» дозволяє подавати завдання для учнів 

(розміщення на ПК чи проектування на екран), які вчитель 

заздалегідь готує в «Конструкторі уроків». Для урізноманітнення 

навчального матеріалу використати можна задачі з розділу 

«Практика» чи окремі елементи розділу «Лабораторні» електронного 

підручника «Фізика-11». Режим проведення уроку «Оглядач» дає 

можливість на уроці контролю та корекції знань, умінь та навичок, 

при створенні завдань та їх подаванні, використовувати та 

відтворювати аудіо- чи відеозаписи, ілюстрації, анімації тощо. 

Також навчально-програмний засіб «Фізика-11» має свої 

переваги порівняно з іншими програмно-педагогічними засобами при 



 57 

збереженні результатів роботи користувача, його подальше 

використання.  

Так, наприклад, порівнявши НПЗ «Фізика-11» та ППЗ корпорації 

«Квазар-Мікро», можна виокремити їх наступні відмінності:  

1. У ППЗ «Квазар-Мікро» використовується зображення, 

анімації, відео- аудіофрагменти лише власного їх програмного 

середовища; НПЗ «Фізика-11» дає у конструкторі уроків при 

створенні уроку (чи його фрагменту) скористатися відео- та 

аудіозаписами , зображеннями, анімаціями тощо інших програмних 

засобів, що при цьому значно розширює охопленість вивчення 

навчального матеріалу, підвищує його художнє та естетичне 

оформлення. 

2. Поповнення НПЗ «Фізика-11» матеріалами інших програмних 

засобів, порівняно з ППЗ «Квазар-Мікро», дозволяє створити 

користувачу власний електронний довідник, задачник, фотогалерею 

інтерпретацій фізичних явищ та процесів, картотеку відомих вчених-

фізиків, та збірку аудіо- та відеозаписів певного розділу шкільного 

курсу фізики. 

3. ППЗ «Квазар-Мікро» не дає можливості виокремлення 

створеного уроку від усього програмного засобу, тобто, користувач 

має створювати урок на тому персонального комп’ютері (у 

середовищі ППЗ), з якого в майбутньому буде демонструвати свій 

створений електронний продукт; НПЗ «Фізика-11» ж дозволяє 

прописувати створений урок (його фрагмент) окремим файлом, який 

може бути записаний на електронний носій інформації та 

перенесений на потрібний ПК, на якому про інстальований НПЗ. 

Потім за допомогою режиму НПЗ «Оглядач» користувач може 

продемонструвати свій електронний виріб навколишнім. 

Таким чином, навчально-програмний засіб «Фізика-11» може 

бути використаний у поєднанні з традиційними педагогічними 
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засобами для організації навчальних занять різних типів та форм. 

Багатофункціональні можливості НПЗ «Фізика-11» забезпечують 

високу індивідуалізацію навчання фізики учнів 11 класу 

загальноосвітньої школи, особистісно-орієнтоване їх навчання, а 

широке використання імітаційного моделювання дає можливість 

отримувати динамічні моделі фізичних явищ і процесів та 

візуалізувати фізичні процеси, що досить складно дослідити в 

реальному фізичному експерименті мікро- та макро- явищ, 

відтворювати їх в режимі реального часу.  

Метою НПЗ не є підміна функцій вчителя загальноосвітньої 

школи та заміна реального фізичного експерименту віртуальним. При 

комплексному використанні даного НПЗ удосконалюється робота 

учителя фізики з підготовки та проведення навчальних занять, 

розширюються можливості шкільного фізичного експерименту, 

поглиблюється розуміння фізичного змісту фізичних явищ та 

процесів.  
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 ПІСЛЯМОВА 

Впровадження навчально-програмного засобу «Фізика-11» у 

навчально-виховний процес в умовах пошуку шляхів інтенсифікації 

пізнавальної діяльності, створення стимулюючого середовища для 

її суб’єктів сприяє систематизації і узагальнення знань, що веде до 

засвоєння на належному рівні дедалі зростаючої кількості 

інформації з фізики. Адже нові інформаційно-комунікаційні 

технології позитивно впливають на всі компоненти системи 

навчання, що дозволяє вирішувати складні та актуальні завдання 

дидактики фізики для забезпечення розвитку інтелектуального, 

творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності 

школярів. За цих умов доповнення курсу профілюючих дисциплін 

при підготовці майбутніх вчителів фізики матеріалом, який 

розкриває принципи роботи НПЗ «Фізика-11» сприяє підготовці 

фахівця, здатного працювати в умовах суспільства знань. 

Побудова навчально-програмного засобу «Фізика-11», що 

описаний в даному посібнику, дає можливість досягнути наступних 

педагогічних цілей: 

 Підтримки групових і індивідуальних форм навчання при 

вивченні фізики в умовах класно-урочної системи. 

 Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки 

традиційних і новаторських технологій навчання фізики. 

 Створення дидактичних основ технології дистанційного 

навчання фізики, як комп’ютерної монотехнології навчання. 

 Підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення фізики 

шляхом створення умов самодослідження природних явищ 

(середовище – дослідницька лабораторія). 

 Забезпечення диференційованого підходу до вивчення фізики. 

 Формування навичок розв’язування задач практичного та 

дослідницького характеру. 

 Структуризації змісту навчання фізики та актуалізації 

чуттєвого досвіду, виявлення опорних знань та мотивації навчання. 

 Формування політехнічних знань (на прикладі вивчення 

будови і принципу дії машин практичної дії). 
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ДОДАТОК 

Склад технічного забезпечення комп’ютера для роботи з НПЗ 

«Фізика-11» 

 

НПЗ «Фізика-11» працює у такій мінімальній конфігурації 

комп’ютера у складі: 

 материнська плата (на базі чіпсета Intel); 

 процесор типу Intel Pentium ІII 500 MHz (рекомендовано 

1100 MHz); 

 64 Мб ОЗП (рекомендовано 128 Mб); 

 HDD 40 Gb; 

 відеокарта AGP 16 Мб + TVOut; 

 відеомонітор SVGA 17” LRNI, 85 Hz, TCO-99; 

 CD-ROM 48-speed; 

 звукова карта 16 bit; 

 мережна карта Ethernet card PCI 10/100; 

 клавіатура PS/2 укр/рос/лат; 

 маніпулятор «миша», килимок; 

 звукові колонки, активні; 

 стереогарнітура (головні телефони + мікрофон); 

 корпус ATX з блоком живлення. 

Для демонстрації підготовлених викладачем фрагментів занять 

додатково необхідний телевізор з екраном не менше 21 або проектор, 

що підключається до комп’ютера. 
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