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Комп’ютерне моделювання в освіті

МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ
О. В. Мерзликін
м. Кривий Ріг, Криворізький гуманітарно-технічний ліцей № 129
avm@ccjournals.eu
Формування дослідницьких компетентностей є одним із завдань профільного навчання фізики [1, с. 4; 2, с. 4]. Той факт, що реалізація мети і
завдань профільного навчання фізики передбачає забезпечення можливостей для задоволення індивідуальних запитів учнів (зокрема, через використання сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій) [2; 3], створює передумови для використання хмарних
технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей учнів
у профільному навчанні фізики.
Разом із тим використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики повинно бути методично обґрунтованим. Першим рівнем опису відповідної методики є модель використання хмарних технологій як засобу
формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики (рис. 1).
Центральною складовою цієї моделі є учень, формування дослідницьких компетентностей якого відбувається у процесі профільного навчання фізики. Відповідно, у моделі в структурі особистості учня виокремлені з фізики, що являють собою систему, описану в [4] та [5, с. 119120]. Дослідницькі компетентності генералізовані за етапами навчального фізичного дослідження (ДК11-ДК15 відповідають підготовчому
етапу, ДК21-ДК24 – діяльнісному та ДК31-ДК35 – узагальнювальному).
Формування дослідницьких компетентностей відбувається за різних
форм організації та методів профільного навчання фізики. При цьому певні форми організації та методи є більш придатними для формування дослідницьких компетентностей учнів, ніж інші. Так, серед форм організації профільного навчання фізики виокремлено орієнтовані на формування
дослідницьких компетентностей (позначені у моделі як дослідницько орієнтовані форми організації профільного навчання фізики), зокрема, олімпіади, турніри юних фізиків, творчі та дослідницькі роботи, конференції,
лабораторні роботи, демонстраційний, фронтальний та домашній фізичний експеримент.
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Рис. 1. Модель використання хмарних технологій як засобу формування
дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики
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Окрім них, виокремлено форми організації профільного навчання фізики, за яких доцільно організувати цілеспрямоване формування дослідницьких компетентностей учнів (позначені у моделі як дослідницько
спрямовані форми організації профільного навчання фізики). Провідними
серед них є лабораторні практикуми, елективні та факультативні курси,
профільні групи на базі ВНЗ та наукові профільні школи МАН.
Методи профільного навчання фізики, найбільш придатними для формування дослідницьких компетентностей учнів у моделі поділені на загальні, які можуть бути застосовані як у навчанні фізики, так й інших навчальних дисциплін (евристичний, дослідницький та проектний методи),
та спеціальні, притаманні саме профільному навчанню фізики (задачний,
лабораторний та метод моделювання).
Засоби хмарних технологій формування дослідницьких дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики – це класи
програмних засобів, найбільш придатних для формування дослідницьких
компетентностей. Як було показано у [6], будь-який програмний засіб
може бути віртуалізований задля використання за хмарною моделлю доступу. Тому в назвах класів засобів, що пропонується використовувати в
процесі формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики, увагу на їх хмаро орієнтованості не акцентовано:
мається на увазі, що всі вони є хмаро орієнтованими.
Серед засобів хмарних технологій формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики на основі результатів
аналізу, наведеного у [7] та проведеного опитування експертів у галузі
методики навчання фізики та використання ІКТ в процесі навчання фізики [8], було виокремлено основні (програмне забезпечення (далі – ПЗ)
моделювання фізичних процесів; віртуальні лабораторії; табличні процесори; системи комп’ютерної математики; статистичні пакети; ПЗ для захоплювання чи запису відео, аудіо тощо; редактори презентацій) і додаткові (ПЗ побудови діаграм зв’язків, станів, класів, об’єктів тощо; мови
програмування та бібліотеки; текстові процесори; лабораторні журнали;
ПЗ управління проектами; віртуальні тренажери; засоби контент-аналізу;
медіа-редактори тощо) та вказано компетентності, на формування яких в
першу чергу спрямоване використання кожного із виокремлених засобів.
Зауважимо, що перелік додаткових засобів може бути розширений з урахуванням конкретних умов реалізації профільного навчання фізики та
специфіки виконуваних навчальних фізичних досліджень.
Також модель включає вчителя як суб’єкта навчального процесу.
Саме він визначає форми та методи організації профільного навчання фізики та здійснює первинний добір засобів хмарних технологій форму-
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вання дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики. Учень також може вносити зміни до переліку цих засобів, пропонуючи нові, більш зручні саме для нього з урахуванням його особистісних
потреб.
Оскільки процес навчання в цілому та процес формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики зокрема є
інформаційно-комунікаційними процесами, то важливе місце в цій моделі займає навчальна комунікація вчителя з учнями та учнів між собою,
що здійснюється безпосередньо або опосередковано, в тому числі й засобами хмарних технологій.
Розроблена модель використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні
фізики є першим етапом розробки відповідної методики, застосування
якої сприятиме цілеспрямованому комплексному формуванню дослідницьких компетентностей старшокласників за різних рівнів та форм організації профільного навчання фізики.
Відповідно, напрямами подальших досліджень є експериментальна
перевірка методики використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики; розробка методичних рекомендації для учителів фізики щодо використання хмарних технологій при реалізації навчальних досліджень у
профільному навчанні фізики та методичних вказівок для учнів щодо використання хмарних технологій у навчально-дослідницькій діяльності з
фізики.
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