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Теоретично…  

• Визначені та проаналізовані дані з проблеми дослідження в 
вітчизняній педагогіці та в світі  

• Вивчені основні державні документи та література з теми 
дослідження. Визначені дидактичні умови та вимоги до 
навчального експерименту в курсі фізики середньої школи та 
основні організаційно-методичні особливості використання 
Інтернету для підтримки навчального експерименту у 
світовому досвіді та їх узгодження з державними освітніми 
документами України 

• Описані деякі складові методики використання Інтернету для 
навчального експерименту в фізиці. Вивчені  науково-
методичні вимоги до Інтернет –орієнтованих систем 
підготовки навчального експерименту в курсі фізики 
середньої школи.  



Відомі і популярні 
• «Жива Фізика» (http://www.int-edu.ru)  

• «Віртуальна 
фізика»   (http://www.stratum.ac.ru) , - СД 

• Віртуальні пакети 
(МicroCap, Electronics Workbench, DesignL
ab, Multisim) 

• Yenka  (http://www.yenka.com/),  

Велика Британія 

Платні програми, платні ліцензії, 

іноземна мова,… З ПОМИЛКАМИ, … 

http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.stratum.ac.ru/
http://www.yenka.com/


Сайт PheT 
Університету 

Колорадо  

http://phet.colorado.edu/ 

• Відібраний онлайновий 

ресурс для проведення 

адаптації до освітніх умов 

та вимог Державних 

освітніх стандартів України. 

Проведена адаптація 

основного ресурсу 

міжнародного сайту та 

пілотних симуляційних 

моделей  

http://phet.colorado.edu/


Переваги 

 
• Близько 90 тис. посилань на сайт 

• Зроблено 110 млн. завантажень  

• У вільному доступі  

• Створена і діє реальна мережева 

спільнота вчителів (створення, 

оцінювання, експертиза) 

• Інтуїтивний і легкий у 

використанні в класі (написані 

в Java і Flash , можуть бути 

завантажені за допомогою 

стандартного веб-браузера) 

• Можна використовувати без 

Інтернету 

• Високопрофесійна команда (20) і 

спонсори    

• Ведуться постійні наукові 

дослідження 

 

http://phet.colorado.edu/uk/troubleshooting/java
http://phet.colorado.edu/uk/troubleshooting/java
http://phet.colorado.edu/uk/troubleshooting/flash
http://phet.colorado.edu/uk/troubleshooting/flash


Обмеження і недоліки використання в 
навчальних цілях 

1. При введенні помилкових вхідних даних при створенні симуляції, 
наслідки віртуально прийнятих рішень у ході КС можуть бути 
помилковими; 

2. КС, як і традиційні, не гарантують однозначного результату і не 
забезпечують простих вирішень складних проблем; не усі фактори 
функціонування реальної системи/ситуації беруться до уваги; 

3. КС надає можливість зрозуміти безліч потенційних шляхів вирішення 
проблеми, однак не є реальним її вирішенням; 

4. Застосування КС потребує елементарної технічної підготовки учнів і 
викладачів; 

5. Результати КС іноді важко інтерпретувати; 

6. В окремих випадках КС може призвести до великих часових затрат, якщо 
вона не відповідає меті навчання і не забезпечує її реалізацію; 

7. КС є малоефективною у випадку її використання замість більш ефективного 
методу навчання у конкретній ситуації 

(Simulation Modeling Handbook: A Practical Approach / C. Chung, ed. – CRC Press. – 2006. – 712 p.) 



Використання 
моделювань  

•   Фронтальний 

демонстраційний 

експеримент (під час 

лекції)  

•  Лабораторні роботи 

(супровід)  

•  Самостійна дослідницька 

діяльність 

•  Рішення і створення задач 

•  Домашня робота 

•  Практикум 
 

 



Експеримент 
• Визначені  та відібрані школи та класи різного 

типу (фізико-математичні, профільні, рівня 

стандарту, академічного рівня) для проведення 

експериментальної апробації  

• Відібрані 4 школи для проведення 

експериментальної апробації. Проведене 

анкетування вчителів пілотних 

експериментальних шкіл  

 
•   Створена мережева спільнота 

викладачів фізики з пілотних шкіл та 

визначені організаційні засади її 

роботи  

•   Проведено 8 навчальних  методичних 

семінарів для викладачів пілотних шкіл 



• Створена і активно працює 
мережева спільнота пілотних 
шкіл на блозі “Шкільний 
навчальний експеримент  з 
сайтом  Phet “  

http://ukrainepthet.blogspot.com/  

 

• Сайт перекладено 
українською мовою  та 
адаптовано до вимог 
навчальних програм з 
фізики і державних 
стандартів 

http://phet.colorado.edu/uk/ 

 

 

http://ukrainepthet.blogspot.com/
http://phet.colorado.edu/uk/


Приклади моделювань 



Мережева спільнота  

 
http://ukrainepthet.blogspot.com/  

http://fschool7e.blogspot.com/ 

http://naumenkoov.blogspot.com/ 

http://fschool7.blogspot.com/
http://ukrainepthet.blogspot.com/
http://fschool7e.blogspot.com/
http://naumenkoov.blogspot.com/


Опитування 
школярів 

 



Опитування школярів 



Публікації 

• 3 статті та 3 тез з теми дослідження.  

• Методичні рекомендації для вчителів 
середніх шкіл з використання симуляцій 
в  навчальному експерименті (до 
методичного посібника) 

• Навчальні матеріали для вчителів та 
учнів для критичного оцінювання 
навчальних Інтернет-ресурсів (до 
монографії) 

 



ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

• Проведення майстер-класу з учнями  шкіл м. Києва на виставці «Сучасна освіта в 
Україні - 2012» з використання електронних посібників у навчанні (Почесний 
дипломом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, Національної  
академії педагогічних наук України) , 16 лютого 2012, м. Київ, Український дім. 

• Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток післядипломної 
педагогічної освіти у сучасному суспільстві: експериментально-дослідницька 
діяльність», 24-25 травня 2012 , м. Львів, Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

• Доповідь з презентацією «Використання онлайнових ресурсів для навчального 
шкільного експерименту»  на міській серпневій нараді працівників освіти на секції 
вчителів фізики м. Фастів, Київська обл., ЗОШ №1. , 30 серпня 2012 

•  Тренінг «Мультимедійна презентація науково-дослідної роботи: підготовка та 
представлення» для учнів і співробітників  МАН , 13 листопада 2012, м. Київ, 
Університет «КРОК» (отримана подяка від керівництва МАН) 

• Презентація на виставці «Освіта-2012» , м. Київ, Салютна, 2Б, Експоплаза, 16 жовтня 
2012 

• 8 семінарів для викладачів пілотних шкіл ІІТЗН, м. Фастів , ЗОШ №1, листопад2012 -  
травень 2013  

• Доповідь  з презентацією «Ефективні моделі Е-навчання в ХХІ столітті» на Форумі 
«Деньги и технологии:решения для бизнеса» Видавничого Дому «СофтПРесс», 6 
грудня 2012р, м. Київ, Конференц-центр НСК «Олімпійський» 

• Виступ на звітній конференції ІІТЗН “Адаптація і пілотування сайту 
інтерактивних симуляцій  з фізики”, березень 2013. 

 



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
• Діяльність в міжнародній команді сайту Phet, червень 2012- травень 2013 

• Участь в Міжнародному Круглому столі зі змісту освіти з використанням  ІКТ , 
м. Оксфорд, Велика Британія, 25-29 червня 2012 р.  

• Проведення Міжнародного тренінгу для країн СНД (Білорусія, Грузія, 
Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Україна) з використання ІКТ та сервісів 
Веб 2.0 в освіті, м. Київ, ЦІППО, 3-8 серпня 2012р. 

• Презентація  на  Міжнародному SOCIAL GOOD SUMMIT «Як нові технології 
та соціальні медіа можуть допомогти у вирішенні проблем людства і 
громади» 24 вересня 2012 року , м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Організатори: ПРООН, ЮНІСЕФ, Волонтери ООН, КНУ ім. Тараса Шевченка 

• Проведення тренінгу «Ефективне використання ІКТ та сервісів Веб 2.0 в 
освітній діяльності», м. Сулеювек, Республіка Польща, ORE (Osredok 
Rozwoju Educacji), 8-17 вересня 2012р., травень 2013 

• Проведення тренінгу з використання ІКТ в освіті для методистів 
республіканського рівня Республіки Узбекистан, ЮНЕСКО Узбекистан та 
Міністерства освіти Республіки Узбекистан, м. Ташкент, 2-5 жовтня 2012  

• Презентація і доповідь «Інструменти формування і оцінювання навичок 21 
ст.»  на 6 Міжнародній конференції «Чому і як навчатися і навчати в 21 
столітті», м. Москва (Російська Федерація), Конференц-центр 
«Измайлово. Вега»,  28-29 листопада 2012 



Планування на майбутнє … 

• Використання в навчальному практикумі 

• Ефективна робота локальних навчальних 
мережевих спільнот учнів та вчителів 

• Формулювання навчальних завдань та 
постановка запитань 

 

 

 



Це цікаво! Спробуйте самі… 



Ніна Дементієвська 

 

  

Інститут Інформаційних 

технологій і засобів навчання 

НАПН України 

 

Teл. (38 044) 453-90-47,  

    моб. 8-050-382-70-94 

 

nina.dementievska@gmail.com 
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