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У статті розглянуто  теоретичні засади організації дистанційного викладання фізики, сучасні уявлення про 

можливості застосування ІКТ у вивченні фізики, головні завдання та принципи реалізації освітнього процесу в 

дистанційному форматі. Автором проаналізовано зміни в освітній системі за останні роки, сучасний рівень 

розвитку комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Розглянуто можливості використання 

мультимедійних технологій в освітньому процесі.  Наведено можливі напрямки для модернізації та підвищення 

ефективності навчання та засвоєння матеріалу, його урізноманітнення, автоматизації процесів навчання та 

контролю знань. Опрацьовано основні методи інтерактивного навчання, що можуть дозволити викладачам 

здійснювати дистанційне викладання фізики з можливістю вивчення теоретичного матеріалу, проведення 

лабораторних та практичних робіт. 
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Постановка проблеми. 

Пандемія коронавірусу COVID-19 та 

введений карантин змусили майже всі країни 

переглянути освітні стратегії навчання. Згідно  з 

наказом МОН №406 від 16 березня 2020 року 

«Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19» та 

офіційного листа №1/9-176 від 25 березня 2020 

року «Щодо особливостей організації освітнього 

процесу під час карантину» заклади освіти 

зобов’язані функціонувати дистанційно. [1] 

В цьому є свої переваги та недоліки. Дистан-

ційна освіта надає нам можливість убезпечити 

себе від тісних контактів зі студентами,  що дає  

змогу зберегти здоров’я викладачів та студентів 

від зараження коронавірусною хворобою. 

Таких суттєвих змін людського життя вже не 

відбувалося багато років. 

На мою думку,  ніякі електронні ресурси не 

можуть замінити безпосереднього спілкування 

викладача із студентом, яке  є основою освітнього 

процесу. Але сучасні виклики призвели до того, 

що дистанційна форма стала єдиним можливим 

варіантом організації навчання.  

Треба зазначити, що дистанційні заняття – 

це складно не лише для студентів, яким прихо-

диться тепер більше працювати самостійно, 

але й для викладачів. Готуватись до таких 

занять треба ретельніше, ніж до очних, проду-

мувати все до дрібниць, візуалізувати всі мето-

дичні матеріали. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Можливостям дистанційних освітніх техно-

логій присвячено велику кількість наукових 

праць і публікацій. Але якщо для більшості 

гуманітарних дисциплін дистанційне навчання 

можна організувати досить ефективно, то для 

природничих і технічних дисциплін ситуація є 

більш складною. Відсутність науково обґрунто-

ваних механізмів реалізацій електронного нав-

чання фізиці пояснюється й специфікою викла-

дання самої навчальної дисципліни, й мотива-

цією педагогів, і потребами здобувачів освіти. 

Серед інших проблем, притаманних вітчизня-

ній системі фізичної освіти, слід виділити: 

- зниження кількості і якості демонстра-

ційного фізичного експерименту як наслідок 

слабкої (застарілої) матеріально-технічної бази 

фізичних кабінетів; 

- відсутність вичерпної наочності навчаль-

ного матеріалу; 

- не узгодженість міжпредметних зв’язків; 

- проблеми контролю якості отриманих 

знань з фізики. 

Названі проблеми призводять до того, що 

вивчення фізики як предмета стає трудним і 

нецікавим, разом з цим з’явилася тенденція 

збільшення схильності до вивчення гуманітар-

них наук. 

Серед закордонних навчальних закладів, які 

пропонують в Інтернет-мережі відео-лекції з фі-

зики слід відзначити Массачусетський техноло-

гічний інститут (США), Стенфордський універ-
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ситет (США), Єльський університет (США), 

Оксфордський університет (Великобританія) та 

ін. [2] Серед світових університетів, які активно 

впроваджують дистанційні он-лайн курси з 

фізики, можна виділити: Університет штату 

Вірджинія (США), Мічиганський університет 

(США), Університет Пітсбурга (США), 

Відкритий університет (Великобританія) й ін. 

Мета статті. 

Забезпечення теоретичної і методичної під-

готовки викладачів  до здійснення дистанцій-

ного навчання фізики студентів (учнів) за 

допомогою  ІКТ. 

Основні результати дослідження. 

Дистанційна освіта — це форма навчання, 

рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та 

екстернатом, що реалізується, в основному, за 

технологіями дистанційного навчання. Техно-

логії дистанційного навчання складаються з 

педагогічних та інформаційних технологій 

дистанційного навчання. [3] 

Дистанційне навчання (англ. Distant 

learning) – це новий засіб реалізації процесу 

навчання, в основі якого використання сучас-

них інформаційних і телекомунікаційних тех-

нологій, що дозволяють навчатись на відстані 

без безпосереднього, особистого контакту між 

викладачем і учнем. [4] В Україні вперше заго-

ворили про дистанційне навчання у 2000 році, 

затвердивши «Концепцію розвитку дистанцій-

ної освіти в Україні». Наказ Міністерства осві-

ти та науки України № 466 «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» від 

25.04.13 (із змінами, внесеними згідно з наказа-

ми Міністерства освіти і науки № 660 від 

01.06.2013, № 761 від 14.07.2015) надав можли-

вість використання дистанційного навчання у  

навчальних закладах. Сьогодні нові закони 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

дозволяють здобувачам освіти обирати дистан-

ційну форму навчання як одну з форм здобуття 

освіти. І саме в період карантину організація 

освітнього процесу із використанням техноло-

гій дистанційного навчання стала обов’язковою 

і єдиною формою виконання освітніх програм 

закладів освіти. Саме завдяки цій формі навчан-

ня, незважаючи на карантин, освітній процес у 

закладах освіти не призупинено. 

Характерними рисами дистанційного 

навчання є: 

- гнучкість –  студенти, що одержують 

дистанційну освіту, в основному, не ведуть 

регулярних занять, а навчаються у зручний для 

себе час та у зручному місці; 

- модульність – в основу програми дистан-

ційної освіти покладається модульний прин-

цип; кожний окремий курс створює цілісне 

уявлення про окрему предметну область, що 

дозволяє з набору незалежних курсів – модулів 

сформувати навчальну програму, що відпові-

дає індивідуальним чи груповим потребам; 

- паралельність – навчання здійснюється 

одночасно з професійною діяльністю (або з нав-

чанням за іншим напрямком), тобто без відриву 

від виробництва або іншого виду діяльності; 

- велика аудиторія – одночасне звернення 

до багатьох джерел навчальної інформації 

великої кількості учнів, студентів та слухачів, 

спілкування за допомогою телекомунікаційного 

зв’язку студентів між собою та з викладачами; 

- економічність – ефективне використання 

навчальних площ та технічних засобів, концен-

троване і уніфіковане представлення інформації, 

використання і розвиток комп’ютерного моде-

лювання повинні призвести до зниження витрат 

на підготовку фахівців; 

- технологічність – використання в навча-

льному процесі нових досягнень інформацій-

них технологій, які сприяють входженню 

людини у світовий інформаційний простір. 

Технології дистанційного навчання складаються 

з педагогічних та інформаційних технологій 

дистанційного навчання. Педагогічні технології 

дистанційного навчання – це технології опосеред-

кованого активного спілкування викладачів зі 

студентами з використанням телекомунікацій-

ного зв’язку та методології індивідуальної робо-

ти студентів з структурованим навчальним мате-

ріалом, представленим у електронному вигляді. 

Відкрита освіта в багатьох країнах розгляда-

ється як система, яка забезпечує загальнонаціо-

нальний доступ до освітніх ресурсів шляхом 

широкого використання інформаційних освітніх 

технологій дистанційного навчання і на цій 

основі надає умови для найбільш повної реалі-

зації громадянами своїх прав на освіту, яка від-

повідає вимогам розвитку сучасної економіки. 

Сучасний рівень розвитку комп'ютерної 

техніки і програмного забезпечення дає 

широкі можливості щодо модернізації та 

підвищення ефективності навчання. 

Дистанційне онлайн-навчання – це відносно 
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новий тип роботи для багатьох викладачів та 

студентів, під який треба зуміти адаптуватися. 

Але коли цілком розумієш як це працює та 

який ефект викликає, то стає зрозуміло, що 

такі заняття можуть створити чудову 

альтернативу стандартним очним заняттям.   

Реалізація дистанційного навчання передбачає, 

що викладач досягне якісно нового рівня в 

проектуванні навчального процесу та 

створенні його методичного забезпечення. 

Також створюються та розвиваються онлайн 

школи, репетитори все частіше проводять занят-

тя з допомогою Skype,  Zoom та Meet а звичай-

ні навчальні заклади під час карантину вже без 

проблем переходять на дистанційний режим. 

Такий тип навчання передбачає створення 

нового навчального середовища. Студентам недо-

статньо тільки  прослуховувати   певний теоре-

тичний матеріал. Фізика – експериментальна 

наука, для розуміння якої потрібно мати 

наступні навички: гарно розуміти головні 

теоретичні аспекти, вміти розв’язувати задачі 

різних рівнів та правильно  обґрунтовувати 

результати лабораторних та практичних робіт.  

Для того, щоб  закріпити та  зрозуміти 

теоретичний матеріал, студент  повинен 

детально опрацьовувати матеріал у підручнику 

або  інтернет- джерелах. 

При поясненні будь-якої теми  необхідно 

використовувати  інтерактивні презентації, які 

можуть бути наповнені рядом демонстрацій-

них ілюстрацій, завдань і т.д., детально пояс-

нюючи кожен незрозумілий момент наочно.  

Для ефективної роботи при розв’язуванні за-

дач викладач може користуватися  онлайн-

дошками,  на яких викладач та студенти  мо-

жуть синхронно розписувати ту чи іншу зада-

чу, користуючись цікавими функціями подіб-

них сервісів. Останній вид роботи – виконання 

лабораторних та експериментальних робіт. Ви-

конувати роботи можливо в проекті «Все-

українські лабораторні роботи онлайн» - це 

новий формат дистанційної роботи. Вперше в 

Україні прості лабораторні досліди транслюва-

тимуться у кожну школу країни! Фізика, хімія, 

екологія, біологія - для кожного з цих предметів 

підготовлено цікаві лабораторні. Також можли-

во використовувати комп’ютерні симуляції — 

це максимально наближена до реальності іміта-

ція фізичних процесів. На прикладі комп'ютер-

них симуляцій порталу університету Колорадо 

(phet.colorado.edu) ми маємо змогу  ознайоми-

тись з методикою їх застосування під час 

викладання  фізики. 

Інструкцію з використання комп’ютерних 

симуляцій ви можете знайти за посиланням: 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2021/0

4/blog-post_4.html#google_vignette- 

Висновки та пропозиції. 

У сучасному суспільстві мають місце 

швидкі і глибокі зміни, які супроводжуються 

нововведеннями у всіх його інституціях. 

Система освіти завжди реагувала на зміни, що 

відбуваються в суспільстві, задовольняючи 

його потреби щодо якості підготовки фахівців. 

Основні тенденції свідчать про інтенсивний 

пошук нового в теорії і практиці навчання, 

прагнення створити нові освітні моделі, 

запропонувати оригінальні ідеї, впровадити нові 

технології. Наслідком реалізації означених 

нововведень в освіті є зміни освітніх середовищ. 

Сучасний рівень розвитку комп'ютерної 

техніки і програмного забезпечення надає ши-

рокі можливості щодо модернізації та підви-

щення ефективності навчання. Використання 

мультимедійних технологій у навчальному про-

цесі урізноманітнює його, підвищує ефектив-

ність засвоєння матеріалу, автоматизує процес 

навчання та контролю знань. Розвиток мережі 

Інтернет та зростання її впливу на всі сторони 

діяльності суспільства за останні роки зумови-

ли в освітній системі істотні структурні зміни. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 

1. МОН України Наказ  від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» із змінами і доповненнями, внесеними наказами 

Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 року № 458, від 8 квітня 2020 року № 485 

2. Воронкін О.С. Організація дистанційного навчання з фізики – позашкільна підготовка 

обдарованої молоді до дослідницької роботи [Електронний ресурс] / О.С. Воронкін // Academia – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.academia.edu/6901946 

3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН 

України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.) 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2021/04/blog-post_4.html#google_vignette-
https://educationpakhomova.blogspot.com/2021/04/blog-post_4.html#google_vignette-


Альманах науки 

 

50 

4. Джаман І.В., Яцко О.П. Дистанційне навчання як виклик часу [Електронний ресурс] / І.В. Джаман, 

О.П. Яцко // Imso – Режим доступу до ресурсу: https://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2020/08/11% 

D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%AF%D1%86%D0%BA%D0%BE.pdf 

5. Сіроштан О. В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників / О. В. Сіроштан // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 1. - С. 85-90. 
 

Savenko Valerii Oleksandrovych 

USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN REMOTE TEACHING OF PHYSICS 

The article considers the theoretical foundations of the organization of distance teaching of physics, modern ideas about the 

possibilities of using ICT in the study of physics, the main tasks and principles of the educational process in the distance 

format. The author analyzes the changes in the educational system in recent years, the current level of development of 

computer technology and software. Possibilities of using multimedia technologies in the educational process are considered. 

Possible directions for modernization and increase of efficiency of training and mastering of material, its diversification, 

automation of processes of training and control of knowledge are resulted. The main methods of interactive learning have 

been developed, which can allow teachers to carry out distance teaching of physics with the possibility of studying theoretical 

material, conducting laboratory and practical work. 

Keywords: physics, distance education, computer simulations, information technology, interactive teaching methods. 
 

Савенко Валерий Александрович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ИЗЛОЖЕНИИ ФИЗИКИ 

В статье рассмотрены теоретические основы организации дистанционного преподавания физики, современные 

представления о возможностях применения ИКТ в изучении физики, главные задачи и принципы реализации 

образовательного процесса в дистанционном формате. Автор проанализирован изменения в образовательной 

системе за последние годы, современный уровень развития компьютерной техники и программного обеспечения. 

Рассмотрены возможности использования мультимедийных технологий в процессе образования. Представлены 

возможные направления для модернизации и повышения эффективности обучения и усвоения материала, его 

разнообразия, автоматизации процессов обучения и контроля знаний. Разработаны основные методы 

интерактивного обучения, которые могут позволить преподавателям осуществлять дистанционное преподавание 

физики с возможностью изучения теоретического материала, проведения лабораторных и практических работ. 

Ключевые слова: физика, дистанционное образование, компьютерные симуляции, информационные технологии, 

интерактивные методы обучения. 
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