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Вступ 

Проблеми якості освіти упродовж усього цивілізованого історичного розвитку 

людства були актуальними. Особливо суттєвого й змістового статусу вони 

набули в другій половині ХХ ст. Початок нинішнього століття час історичних 

підсумків і народження нових ідей. На зламі століть осмислюються знання, 

досвід, формується нове розуміння сенсу життя, створюється якісно нова модель 

суспільства. Це період активного розвитку й оновлення соціально-економічної, 

суспільно-політичної сфер життя, вироблення і впровадження нових технологій. 

Безперечно, на перший план виступає освіта як процес і результат засвоєння 

знань, розвитку, формування життєвої компетенції. Впровадження інновацій в 

освіту є і потребою, і вимогою, і завданням, і об'єктивною реальністю. Держава 

відчуває нагальну потребу в освічених спеціалістах з високим рівнем культури, 

мобільності, творчості, адаптивності до соціально економічних змін, а також 

необхідність запроваджувати нові знання, використовувати сучасні способи 

передачі інформації та застосовувати інноваційні освітні технології. 

В Україні проблема забезпечення якості освіти перебуває на важливому плані 

суспільної уваги. Ця проблема постала не спонтанно, а в тісному зв'язку з цілою 

низкою глобальних чинників, серед яких, по-перше, вплив науково-технічного 

прогресу на наше життя, потреба відповідних змін у підготовці фахівців ринкової 

економіки, по-друге, курс держави на європейську інтеграцію й, як наслідок, 

потреба враховувати вимоги Болонського освітнього процесу, по-третє, 

розширення й набуття нової якості демократичних процесів і побудова 

громадянського суспільства. 

2000 року 189 керівників держав членів ООН ухвалили Декларацію 

тисячоліття всеосяжний документ, який мав на меті позначити основні шляхи 

розвитку людства. Серед основних таких умов поліпшення якості безперервної 

освіти. У свою чергу уряд України розробив та ухвалив мету розвитку 

тисячоліття як стратегію економічного зростання й всебічного розвитку 

суспільства, аспектом якого є підвищення якості освіти. У документі 

наголошено, що наша держава традиційно та історично завжди прагнула досягти 
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найвищих стандартів в освіті, розвиваючи та підтримуючи освітянські інновації, 

мережу навчальних закладів та систему підготовки кадрів. 

Постановою від 23 листопада 2011 р. № 1392 Кабінетом міністрів було 

затверджено Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 

Цей Державний стандарт розроблений із спрямуванням освітніх галузей на 

розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) 

компетентностей. Метою освітньої галузі “Природознавство” є формування в 

учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних 

предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури 

особистості і розвитку її творчого потенціалу. Завданнями освітньої галузі є: 

забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; 

забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів 

природничих наук; набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, 

здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу; формування ціннісних 

орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а 

також ідей сталого розвитку. Загальними змістовими лініями освітньої галузі є: 

закони і закономірності природи; методи наукового пізнання, специфічні для 

кожної з природничих наук; екологічні основи ставлення до 

природокористування; екологічна етика; значення природничо-наукових знань у 

житті людини та їх роль у суспільному розвитку; рівні та форми організації живої 

і неживої природи, які структурно представлені в таких компонентах освітньої 

галузі, як загально-природничий, астрономічний, біологічний, географічний, 

фізичний, хімічний, екологічний. Загальноприродничий компонент забезпечує 

формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, 

пропедевтичну підготовку учнів до вивчення окремих навчальних предметів, що 

сприяє розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності та 

їх адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі.  
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Фізичний компонент забезпечує усвідомлення учнями основ фізичної науки, 

засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового світогляду і 

стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і процеси та 

застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, удосконалення 

досвіду провадження експериментальної діяльності, формування ставлення до 

фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики в житті людини і 

суспільному розвитку. 
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1. Цілі та методи шкільної освіти 

1.1. Цілі шкільної освіти 

Завдання визначення цілей шкільної освіти полягає в тому, щоб вибрати цілі, 

що відповідають сутності освіти та орієнтації учасників освітнього процесу, 

тобто ті, що відображають найбільш значущі для них проблеми. 

Перша проблема, з якою зустрічаються всі учні, полягає в необхідності 

оволодіння способами навчальної діяльності. Тому перша мета шкільної освіти 

полягає в тому, щоби навчити учнів учитися. Реалізація цієї мети є необхідною 

умовою для досягнення всіх інших цілей як шкільної, так і позашкільної освіти. 

Навчити вчитися - це значить сформувати в учнів ціннісні мотивації навчання, 

розвинути здатність використовувати різні джерела інформації (як шкільні, так і 

позашкільні), навчити їх використовувати ефективні прийоми пізнавальної 

діяльності, допомогти учням зрозуміти зміст навчання. 

Друга проблема, точніше, група проблем, з якою зустрічаються всі учні, а 

вірніше, усі люди, - це конкретні життєві проблеми, що відносяться до різних 

сфер діяльності - сімейно-побутові, культурно-дозвільні, соціально-політичні, 

трудові та пов'язані з виконанням людиною певної соціальної ролі - 

громадянина, члена родини, покупця, глядача, клієнта, мешканця, виборця й т. 

п. Це проблеми орієнтації в середовищі проживання та забезпечення власної 

безпеки, орієнтації у правових нормах та адміністративних структурах, у нормах 

поведінки та формах спілкування, у світі споживчих цінностей і цінностей 

естетичних, у явищах природи та соціального життя. Цей перелік можна 

продовжити (важливо більш строго визначити те коло життєвих проблем, до 

самостійного рішення яких необхідно підготувати випускників школи). Мета 

шкільної освіти полягає в тому, щоби навчити учнів вирішувати стандартні 

життєві ситуації, тобто розуміти сутність і значущість проблем, засвоїти існуючі 

правила та норми їхнього рішення, уміти їх обґрунтувати, орієнтуватися у 

джерелах інформації, які можуть допомогти в рішенні життєвих завдань. 

Третя група проблем стосується орієнтації у світі цінностей. Мова йде про 

ставлення до природи, явищ культури (і духовної, і матеріальної), до історичних 
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подій та історичних персонажів, до самого процесу пізнання, до людини. 

Проблема для кожної людини полягає в тому, щоб визначити своє ставлення до 

перерахованих явищ дійсності. Мета шкільної освіти полягає в тому, щоби 

навчити орієнтуватися у світі цінностей - допомогти учням усвідомити сутність 

ціннісного ставлення до світу, сформувати в них знання про базові цінності, 

розвинути здатність до визначення критеріїв оцінки явищ дійсності. 

Четверта група проблем пов'язана із продовженням шкільної освіти, 

підготовкою до переходу в систему професійної освіти. Мета шкільної освіти 

полягає в підготовці професійного вибору. Така підготовка в умовах переходу до 

ринкової економіки означає наступне: орієнтація в ситуації на ринку праці; 

орієнтація в системі професійної освіти; орієнтація у власних інтересах і 

можливостях; наявність умінь, що мають опорне значення для професійної 

освіти; готовність до умов навчання у професійному навчальному закладі. 

П'ята група проблем обумовлена, насамперед, прискоренням розвитку 

суспільства. Виникає необхідність підготовки школярів до життя в суспільстві, 

що змінюється. З одного боку, така підготовка може бути забезпечена шляхом 

освоєння учнями базових, у першу чергу, відповідальних, цінностей; з іншого 

боку, подібна підготовка припускає розвиток в учнів такої якості, як навченість. 

Сутність шкільної освіти полягає в тому, щоб навчити рішенню нестандартних 

завдань, до числа яких можна віднести дослідницькі, творчі, світоглядні тощо, а 

також самому аналізувати, коректувати і контролювати результат своїх рішень. 

 

1.2. Аналіз цілей освіти 

Аналіз викладених вище цілей шкільної освіти дозволяє зробити висновок про 

існування загальних компонентів цілей: мотиваційного, ціннісно-

орієнтаційного, когнітивного, операційно-діяльнісного. Дані компоненти можна 

ставити як відносно самостійні цілі, що конкретизують загальні цілі шкільної 

освіти й складати другий рівень у ієрархічній системі цілей шкільної освіти. 

Перша мета цього рівня полягає в розширенні кола значущих проблем для 

учнів. Акцент на особистісно значущі проблеми не означає езопової 
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спрямованості освітнього процесу. Педагогічне завдання полягає в тому, щоб 

соціально значущі проблеми зробити проблемами, значущими для учнів. 

Відзначений акцент лише підкреслює, що для включення особистості в рішення 

якої-небудь соціальної проблеми необхідне усвідомлення цією особистістю її 

важливості, зв'язку особистих і суспільних інтересів. Одночасно пропоноване 

формулювання мети підкреслює, що розвиток особистості виражається у зміні 

масштабів світу, що сприймається як частина власного Я. 

Друга мета полягає в розширенні культурно-освітнього простору учнів. Це 

означає зміну складу джерел інформації, які використовуються в освітній 

діяльності. У самому загальному вигляді зміна полягає в переході від 

адаптованих джерел інформації до «першоджерел». Адаптовані джерела - це 

різні види навчальних посібників, які використовуються в школі. Коло 

«першоджерел» досить широке: здобутки художньої, науково-популярної, 

політичної, наукової літератури; справжні твори мистецтва (образотворчого, 

музичного, театрального тощо); пам'ятники історії, визначні пам'ятки, засоби 

масової інформації тощо. Зміст шкільної освіти в тому й полягає, щоб включити 

учнів у реальне культурне життя та навчити їх «учитися не за підручниками». 

Слід зазначити, що досить важливими факторами розширення культурно-

освітнього простору учнів у сучасних умовах є знання іноземних мов і володіння 

інформаційними технологіями. 

Третя мета - освоєння способів діяльності. Сучасна шкільна освіта вимагає від 

учнів засвоїти безліч дрібних способів рішення безлічі дрібних предметних 

завдань. Проблема полягає в формуванні в учнів універсальних способів 

діяльності. Відносних успіхів у цьому досягають (і то далеко не завжди) при 

формуванні загальнонавчальних умінь і навичок, і загальних інтелектуальних 

умінь (порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати тощо). 

Освоєння перерахованих умінь, безумовно, розширює пізнавальні можливості 

учнів, але ще не забезпечує можливості рішення складних проблем, тому що ці 

вміння являють собою лише окремі прийоми діяльності. Було би важливо 

виявити можливості кожного навчального предмета у формуванні 
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«надпредметних» способів діяльності, до числа яких можна віднести системний 

підхід, моделювання, прогнозування, проектування, самоконтроль, евристичні 

методи тощо. 

Четверта мета полягає у створенні «знаннєвої» бази рішення проблем - 

засвоєнні фактів, відомостей, правил, наукових понять, закономірностей, 

принципів, теорій тощо. 

Загальні цілі шкільної освіти можуть бути досягнуті лише при реалізації цілей 

другого рівня - розширенні кола значущих для учнів проблем, їхнього 

культурно-освітнього простору, формуванні універсальних способів діяльності 

та знань, необхідних для рішення проблем. 

Із погляду зазначених вище загальних цілей шкільної освіти, його результатом 

є досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному 

потенціалу. Під освіченістю розуміється індивідуально-особистісний результат 

освіти, що виражається у зміні масштабів світу, що сприймається як частина 

власного Я. 

Рівень освіченості визначається досягнутим рівнем реалізації загальних цілей 

шкільної освіти. Можна виділити рівні освіченості, які можуть бути досягнуті в 

шкільній освіті: елементарна грамотність, функціональна грамотність, 

загальнокультурна компетентність, допрофесійна компетентність, методична 

компетентність. 

Визначення цілей шкільної освіти визначає вихід на нові освітні результати, 

який, у свою чергу, припускає оцінку вже досягнутих результатів, визначення 

завдань із досягнення нових результатів. 
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2. Методологічні основи організації навчального фізичного експерименту 

в умовах дистанційного навчання 

2.1. Теоретичні аспекти дистанційного навчання  

Дистанційне навчання - це навчання учнів, які не завжди можуть бути фізично 

присутніми в школі [1]. Сьогодні це передбачає онлайн-освіту. Програма 

дистанційного навчання може бути повністю дистанційною або поєднанням 

дистанційного навчання та традиційного навчання в класі (так зване гібридне або 

змішане) [2]. Згідно «Положення про дистанційне навчання» в Україні – «Під 

дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.» 

[3]. 

Н. О. Думанський розглядає дистанційну освіту «як сучасну технологію 

навчання, яка стрімко розвивається в останній час завдяки досягненням 

інформаційних технологій і комп’ютерної техніки.»[6]. Є. С. Полат дає 

означення дистанційного навчання «як форми навчання, при якій взаємодія 

викладача і учня між собою відбувається на відстані і відображає всі притаманні 

навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, 

засоби навчання), що реалізуються специфічними засобами інтернет-технологій 

або іншими засобами, які передбачають інтерактивність.»[4]. Дистанційне 

навчання «як цілеспрямований, організаційний процес інтерактивної взаємодії 

тих, хто навчає, і тих, хто навчається, між собою та із засобами навчання, 

інваріантний до їх розташування у просторі і часі, який реалізується в 

специфічній дидактичній системі» трактують А. А. Андрєєв, В. І. Солдаткін [5]. 

На думку П. В. Стефаненка, велика кількість визначень поняття «дистанційне 

навчання», характеризується різними підходами до його розуміння. Він виділяє 

два різні підходи:  
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1. У першому дистанційне навчання характеризують, як обмін інформацією 

між педагогами і тими, хто навчається, з використанням електронних мереж чи 

інших засобів телекомунікацій. При цьому учень, самостійно організовує свої 

особисту діяльність із здобуття знань. Від вчителя він отримує навчальну 

інформацію та завдання, через певний час відправляє результат своєї роботи 

вчителю для контролю.  

2. У другому головною ознакою виступає особистісна продуктивна діяльність 

того, хто навчається, яка вибудовується за допомогою сучасних засобів 

телекомунікацій. Цей підхід припускає уніфікацію інформаційних та 

педагогічних технологій, що забезпечують інтерактивну взаємодію вчителя та 

учня, а також продуктивність навчального процесу [7].  

Хоча термін дистанційне навчання широко використовується, бурхливий 

розвиток комунікаційних технологій створив багато його варіантів. Щоб 

зрозуміти дистанційне навчання, корисно вивчити інші тісно пов’язані терміни 

та поняття. 

Змішане навчання. Це використання дистанційного навчання у поєднанні з  

очним навчанням.  

Онлайн навчання. Дистанційне навчання, де основна частина викладання 

пропонується через комп’ютер та Інтернет, називається онлайн-навчанням. 

Електронне навчання. Набуваючи популярності на початку 2000-х років, 

термін електронне навчання позначає будь-яку електронну допомогу, але 

найчастіше асоціюється з навчанням, пропонованим через комп’ютер та Інтернет 

[8]. 

 

2.2. Система навчального фізичного експерименту 

Серед вчених, в Україні вивченням методики застосування навчального 

фізичного експерименту займалися В.П. Вовкотруб, Ю.М. Галатюк, Є. В. 

Коршак, О. І. Ляшенко, Ю. М. Орищин, В. Ф. Савченко та ін. Вони відмічають 

важливість навчального фізичного експерименту, акцентуючи на 
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цілеспрямованості цього процесу, у ході якого вчитель керує відчуттями та 

сприйманням учнів і на основі цього формує у них певні поняття та переконання. 

Навчальний фізичний експеримент включає в себе: демонстрацію дослідів, 

експериментальні та лабораторні роботи а також експериментальні задачі.  

Водночас, згідно з навчальними програмами, цілі навчання вимагають: 

оволодіння основними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної 

фізики, вивчення ключових фізичних явищ та ідей; розуміння суті інтегрованих 

логічних зав’язків між різними розділами фізики; ознайомлення із сучасним 

науковим обладнанням, генерування навичок виконання фізичного 

експерименту, вміння оцінювати похибки вимірювань тощо. Характерною 

особливістю навчального фізичного експерименту є те, що він як педагогічна 

система включає в себе спільну чуттєво-предметну діяльність вчителя й учня з 

фізичними об’єктами. Ця діяльність здійснюється в штучно, особливим чином 

створених умовах з використанням спеціального обладнання, внаслідок чого 

виконуються досліди, пов’язані із спостереженнями, що дозволяють якісно 

оцінювати об’єкти, а також досліди, під час яких виконуються вимірювання, 

котрі дозволяють кількісно оцінювати досліджувані явища і процеси [9]. 

Лабораторний метод викладання фізики та астрономії є одним із важливих 

методів викладання природничих наук і є невід’ємною його частиною. За цим 

методом учитель заохочує учнів самостійно виводити різні наукові закони та 

принципи, особисто залучаючись до експериментальної роботи. Для цього 

вчитель забезпечує добре обладнану лабораторію. Поряд із такими матеріалами 

та засобами вчитель надає учням належні вказівки, за допомогою яких вони 

можуть самостійно проводити свої експерименти. Вони проводять експерименти 

і правильно записують спостереження, на основі чого роблять висновки про свої 

результати. Його поділяють на різні категорії, деякі з них такі: 

індуктивний лабораторний метод (за допомогою цього методу учні отримують 

можливість самостійно формувати різні наукові концепції та принципи, оскільки 

в цьому методі вони повинні брати участь у різних проектних функціях); метод 

перевірки та вирахування (за допомогою цього методу вчителі ілюструють різні 
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наукові концепції, принципи та закони перед учнями); метод, орієнтований на 

технічну майстерність (цей метод підкреслює набуття різних видів 

маніпулятивних навичок, які передбачають розвиток координації рук і очей); 

метод, орієнтований на науковий процес (за допомогою цього методу вчителі 

розвивають у учнів навички наукового процесу різних видів) [10]. 

Таким чином, будь-яка форма лабораторного методу може бути використана 

вчителем на уроці. Але дуже важливо ретельно планувати та організовувати 

лабораторні заходи. Вказівки до лабораторної роботи повинні надаватися 

вчителем фізики заздалегідь, оскільки завдяки цьому учні готуються до активної 

участі в роботі. (Додаток А,Б). Завдяки вказівкам учні орієнтуються на цілі, яких 

потрібно досягти, та процедури або методи, які слід застосувати [10]. 

Лабораторні роботи з фізики характеризуються за різними признаками:  

- за змістом - з механіки, молекулярної фізики, електродинаміки, оптики 

тощо;  

- щодо методів реалізації та обробки результатів - спостереження, якісні 

досліди, вимірювальні роботи, кількісні дослідження функціональних 

залежностей величин;  

- за мірою самостійності учнів: перевірочні, евристичні, творчі;  

- за дидактичною метою - вивчення нового, повторення, закріплення, 

спостереження і вивчення фізичних явищ, ознайомлення з фізичними 

приладами і вимірювання фізичних величин, ознайомлення з будовою і 

принципом дії фізичних приладів і технічних установок, виявлення чи 

перевірка кількісних закономірностей, визначення фізичних констант;  

- за місцем у навчальному процесі - попередні, ілюстративні, підсумкові; 

- за організаційною ознакою - фронтальні лабораторні роботи, 

експериментальні роботи, фізичні практикуми, домашній експеримент. 

Остання класифікація найуживаніша, адже дає можливість простежити 

експеримент під кутом методів навчання та правильно передбачати місце 

кожного в системі навчальних занять [11]. Що стосується методів виконання 

лабораторних робіт, то вони поділяються на:  
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- репродуктивний метод – заснований на перевірці та підтвердженні вже 

відомих фактів. Цей метод вважається найпоширенішим в практиці 

навчання. 

- дослідницький метод – вважається складним для виконання більшістю 

учнів, але елементам цього методу потрібно навчати всіх. При 

використанні цього методу учні працюють самостійно над отриманим 

завданням, роль вчителя полягає лише в контролі дій учнів. 

-  частково-пошуковий метод - ґрунтується на тому факті, що вчитель 

керує діями учнів, направляє своїми питаннями на правильний хід 

дослідження [12]. 

 

2.3. Методика використання засобів та інструментів дистанційного 

навчання під час проведення фізичного експерименту  

Проаналізувавши мережу Internet на наявність засобів та інструментів для 

реалізації проведення фізичного експерименту в умовах дистанційного 

навчання, виокремлюються наступні способи їх проведення:  

1. Використання онлайн-програм.  

2. Використання програм, що потребують встановлення на комп’ютер.  

3. Надання учням друкованих матеріалів, в яких міститься опис лабораторної 

(експериментальної) роботи з фото всіх необхідних вимірювальних приладів.  

4. Перегляд відео-лабораторної роботи (відео-інструкція).  

5. Використання мобільних застосунків.  

6. Технологія «Аватар» - вчитель виконує експеримент в класі, транслюючи 

свої дії онлайн.  

7. Домашні спостереження. 

Нижче наведені онлайн-ресурси та програмні засоби, що допоможуть в 

організації проведення навчального фізичного експерименту. Основний недолік 

це мала кількість україномовних ресурсів, хоча автоматичний переклад сторінки 

як правило вирішує проблему. Більшість засобів та інструментів в мережі 

безкоштовні або доступ до них відкритий на період карантину. 
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Онлайн-програми: 

- PhET Interactive Simulations - інтерактивне моделювання явищ фізики за 

такими темами, як механіка, теплова фізика та електромагнетизм. 

Більшість із них можна запустити в Інтернеті, а всі можна завантажити 

для роботи в автономному режимі у випадку проблем. (Додаток А,Б) 

- Apps on Physics – містить симуляції з усіх розділів фізики, в багатьох з 

них можна змінювати вихідні дані [14]. 

- PASCO Scientific - ресурс включаючи лабораторні роботи, де учні 

переглядають коротке відео, що демонструє частину лабораторії, що 

займається збором даних, та аналізують дані за допомогою програмного 

забезпечення PASCO, все доступне безкоштовно під час COVID-19 [15]. 

- Physlet® Physics 3E (частина фізики з відкритим кодом ) - моделювання 

фізичних процесів з різних тем, включаючи готові робочі зошити та 

ілюстрації[16] 

- Моделювання VIPER - більше 200 HTML5 симуляцій з фізики, сумісні з 

усіма сучасними браузерами та готові до використання на мобільних 

пристроях. Деякі з них перетворені на повноцінні лабораторії , засновані 

на моделюванні, включаючи супровідні робочі таблиці[17]. 

- Academo – на сайті наявні фізичні та астрономічні моделі деяких тем. 

Наприклад можна ознайомитися з їхнім віртуальним осцилографом та 

аналізатором спектра звуку [18]. 

- GEAS Project - Навчальні програми лабораторії з астрономії на такі теми, 

як рух небесної сфери, еволюція зірок та спектральний аналіз. 

Лабораторії включають матеріали для вчителів, відеоуроки, посилання 

на симуляції чи дані та шаблон лабораторного звіту[19]. 

- thephysicsaviary - інтерактивне моделювання різних тем з фізики, данні 

програми можна використовувати при виконанні лабораторних робіт 

[20]. 
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- Molecular Workbench - безкоштовні симуляції з відкритим кодом, які  

налаштовуються, включаючи відповідні модулі навчальної 

програми[21]. 

- myPhysicsLab - Набір симуляцій з механіки. Завдяки моделюванню 

створюються сюжети і дозволяють проводити різноманітні досліди.[22]  

- PartSim - безкоштовний онлайн- конструктор схем, який побудований на 

програмному забезпеченні SPICE і працює у браузері. Для збереження 

робочих областей потрібен вхід, але до деяких прикладів можна 

отримати доступ без входу, включаючи деякі відносно вдосконалені 

схеми, такі як фільтр низьких частот та диференціальний 

підсилювач[23]. 

- CircuitLab - безкоштовний онлайн-конструктор схем з простим 

інтерфейсом та наборами компонентів. (Призначений для інтеграції з 

онлайн-підручником, але можна використовувати і окремо)[24]. 

- Multisim Live Online Circuit Simulator - Інтернет-портал для програмного 

забезпечення MultiSim від National Instruments, який побудований на 

програмному забезпеченні SPICE. Він має вільний доступ, що підтримує 

схеми, що містять менше 25 компонентів, та чотири типи імітації [25].  

- ScienceSims - прості симуляції для фізики, астрономії та математики. 

Нажаль не містять даних для виконання лабораторних робіт, але вони 

чудово ілюструють явища[26].  

- SciMS - інтерактивні симуляції, що включають такі передові теми, як 

оптика, квантова механіка, поля, фізика конденсованої речовини та 

хаотичний рух [27].  

- Five Minute Physics – п’ятихвилинна фізика, містить симуляції з 

теоретичним блоком та контролем виконання завдань[28]. 

- Starinabox - астрономічне моделювання, де учні можуть спостерігати, як 

зірки різних мас еволюціонують за температурою та світимістю 

протягом свого життя[29].  
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- Stellarium - безкоштовне програмне забезпечення для імітації 

планетарію на комп’ютері, має мобільну версію та при реєстрації 

відкриває доступ до журналу спостережень в який можна записувати 

необхідні дані. 

- «Інтерактивне навчання» (http://interactive.ranok.com.ua/) – сайт, на 

якому крім іншого, розміщенні відео-лабораторні роботи з фізики [30]. 

Діяльнісний метод навчання пов'язаний з використанням навчального 

фізичного експерименту на уроках. Він дозволяє учням виявляти різноманітні 

фізичні факти. Навчальний фізичний експеримент ґрунтується на засадах 

навчання шляхом дії, спостереження та переходу від конкретного до 

абстрактного, це розширення індуктивного методу (учні не тільки засвоюють 

необхідну теоретичну інформацію, але й виконують практичні дії, спрямовані на 

її осмислення, кращого розуміння та сприйняття, закріплення). Лабораторний 

метод потребує спеціальної аудиторії (лабораторії) в якій є обладнання та інші 

корисні засоби навчання. В умовах дистанційного навчання, вище наведені 

онлайн-ресурси та програмні засоби, допоможуть у вирішенні наявності 

необхідного обладнання та проведення навчального фізичного експерименту, 

тому що їх різноманітність та можливості (так звані віртуальні лабораторії) 

дозволяють втілити це на уроці.  

При організації проведення лабораторних та експериментальних робіт з 

фізики, а також – практичних робіт з астрономії, слід дотримуватися наступного: 

1. Учитель повинен чітко визначити мету експериментальної діяльності. 

2. Відповідно до мети забезпечити учнів необхідними інструментами 

(приладами, програмним забезпеченням).  

3. Надати чіткі та зрозумілі інструкції учням.  

4. Провести лабораторний експеримент (учитель повинен виконувати роль 

модератора) пояснити правила використання обладнання, звернути 

увагу на особливості експерименту (за необхідності виділити 

додатковий час для ознайомлення з характеристиками програмного 

забезпечення).  

http://interactive.ranok.com.ua/
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5. Учні повинні зробити висновки [34].  

В умовах дистанційного навчання особливої уваги слід приділити написанню 

звіту після лабораторної роботи. Написання звіту фактично можна починати на 

етапі підготовки до лабораторної роботи, учні повинні розуміти які дані їм 

потрібні для розрахунків. Необхідно ретельно і точно записувати всі речі, що 

впливають на вимірювання, під час вимірювання рекомендовано робити 

постійно примітки, оскільки деталі швидко забуваються. Усі електричні схеми 

(що складаються під час виконання роботи) слід замалювати до оформлюваної 

роботи. Також слід записати ціну поділки приладів, що використовуються, адже 

цю інформацію також слід використовувати для аналізу похибок. Виміряні 

значення та результати розрахунків записуються до таблиць. Корисно оцінити 

найбільш значущі джерела похибок під час фактичного вимірювання. Висновок 

є важливою частиною виконання лабораторних та експериментальних робіт. 

Форма висновку може бути надана учням разом з інструкцією. Не обов’язково 

дотримуватися його жорстко у всіх деталях, але слід дотримуватися певної 

структури: коротко описати фізичні явища, про які йдеться; оцінити отримані 

результати та їх реальність; провести порівняння з іншими експериментальними 

(табличними) значеннями, а також з можливими теоретичними прогнозами; 

навести розраховані похибки та проаналізувати їх причини; можливо додати й 

інші спостереження та коментарі щодо роботи (Додаток А,Б). 
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3. Методична розробка використання комп'ютерної моделі Capacitor Lab 

від PhET Interactive Simulations під час організації навчального фізичного 

експерименту на тему «Конденсатори» в умовах дистанційного навчання   

Розглянемо застосування комп'ютерної моделі на уроках фізики з теми 

«Конденсатори» для пояснення наступного матеріалу: конденсатори та його 

види, електроємність плоского конденсатора, послідовне і паралельне з'єднання 

конденсаторів, енергія конденсатора. Заняття проводяться із застосуванням 

комп'ютерної моделі Capacitor Lab від PhET (Physics Education Technology) 

Interactive Simulations [42]. Вибрана оригінальна комп'ютерна робота має багато 

змінюваних та вимірюваних параметрів. Під час вивчення матеріалу 

розглядається графічне зображення залежностей фізичних величин, що пов’язані 

з конденсаторами, а також застосовуються різноманітні завдання (Додаток А). 

Ціль уроку: 

- ввести поняття конденсатора, познайомити із пристроєм плоского 

конденсатора, 

- використати формули ємності плоского конденсатора, батареї 

послідовно та паралельно з'єднаних конденсаторів, енергії зарядженого 

конденсатора, 

- сформувати вміння застосовувати формули у вирішенні завдань, 

- розвивати пізнавальну активність учнів за допомогою комп'ютерної 

моделі Capacitor Lab від PhET Interactive. 

Для даного уроку розглянемо опис комп'ютерної моделі - Capacitor Lab від 

PhET Interactive Simulations (physics education technology) [42]. 

Ця комп'ютерна модель (рис. 1) складається з трьох частин: Вступ, Діелектрик, 

Конденсатори змінної ємності. Частина моделі вибирається за допомогою мишки 

комп'ютера, яку розташовують у потрібній комірці, розташованій у верхній лівій 

частині моделі. 
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Рисунок 1. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab. 

I. Розглянемо частину "Вступ". Дана частина моделі містить плоский 

конденсатор, джерело живлення, вольтметр та вимірювач напруженості 

електричного поля (рис.2). Також у цій частині моделі можна дізнатися значення 

ємності конденсатора (зелений прямокутник), його заряд (червоний 

прямокутник) та збережену енергію конденсатора (жовтий прямокутник).  

 

Рисунок 2. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab, модель «Вступ». 

Учні під час роботи з цією частиною моделі можуть: 
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a) Встановити відстань між обкладками конденсатора 𝑑 за допомогою 

вертикально розташованої зеленої стрілки. Стрілка розташована зверху поруч із 

верхньою обкладкою конденсатора. При переміщенні за допомогою курсору 

стрілки вгору відстань між обкладками збільшується, а при переміщенні вниз 

вона зменшується. Розмір 𝑑 змінюється в інтервалі від 5 мм до 10 мм. Звичайний 

крок зміни відстані 0,2 мм. Декілька разів зустрічається крок 0,1 мм. 

б) Задати площу обкладки конденсатора 𝑆 за допомогою горизонтально 

розташованої зеленої стрілки. Вона розташована ліворуч від верхньої обкладки 

конденсатора. При переміщенні стрілки за допомогою курсору вліво площа 

обкладок конденсатора збільшується, а при її переміщенні вправо площа 

обкладок зменшується. Величина 𝑆 змінюється в проміжку 100 мм2 до 400 мм2. 

Крок зміни величини 𝑆 зростає від 2,9 мм2 до 5,7 мм2 зі збільшенням 

мінімального значення до максимального. 

в) За допомогою мишки вибираємо комірку «вольтметр». У цій комірці 

з'являється знак «галочка» і тоді в моделі з'являється вольтметр. Комірка 

«вольтметр» знаходиться у правій частині моделі. Підключають батарейку та 

вольтметр до обкладок конденсатора. Вольтметр показує напругу на 

конденсаторі. При переміщенні за допомогою курсору, розташованого на 

батарейці «бігунка» (зображеного у вигляді прямокутника), змінюється напруга 

батареї. При переміщенні «бігунка» вниз можна змінити полярність підключення 

батареї до обкладок конденсатора. Напруга на батареї може змінюватися в 

інтервалі від –1,5 В до 1,5 В. Звичайний крок зміни напруги 0.033 B. Кілька разів 

зустрічається крок 0.032 B. 

г) За допомогою курсору обираємо комірку «Детектор електричного поля» 

(з'явиться знак «галочка»). Переміщуючи зонд вимірювача, можна виміряти 

напруженість електричного поля 𝐸 у будь-якій точці між обкладками 

конденсатора. 

д) За допомогою курсору обираємо комірки "Ємність", "Заряд пластини", 

"Збережена енергія". Тоді модель автоматично надає нам значення цих величин. 

Комірка «Заряди пластин» наочно представляє нам заряди у вигляді знаків «+» 
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та «–» на обкладках конденсатора. Щільність розташування цих знаків зростає зі 

зростанням заряду на обкладках. При виборі комірки "Лінії електричного поля" 

модель зображує силові лінії напруженості електричного поля між обкладками 

конденсатора. Щільність ліній зростає із збільшенням величини напруженості 

поля. 

Дана модель має великий набір конденсаторів з різними значеннями 

параметрів 𝑑 і 𝑆. Також напруга, що подається на обкладки конденсатора, може 

приймати приблизно 46 різних значень. 

Значення електричної ємності, заряду, енергії плоского конденсатора, а також 

значення та напрямок напруженості електричного поля між обкладками 

конденсатора надаються моделлю в автоматичному режимі при виборі курсором 

відповідних комірок у правій верхній частині моделі. 

Усі значення моделі обнуляться при виборі комірки «Скинути все» у правій 

частині моделі. 

Учні можуть виконати наступні завдання з різноманітними параметрами, що 

характеризують модель: 

Завдання 1. Виберіть за допомогою моделі конденсатор із певними 

значеннями параметрів 𝑑 і 𝑆. Подайте напругу 𝑈 на обкладки конденсатора. 

Встановіть за допомогою моделі значення заряду конденсатора (червоний 

прямокутник), обравши курсором комірку «Заряд пластини» у верхній правій 

частині моделі при даній напрузі, що вказує вольтметр (рис.3). Побудуйте графік 

залежності заряду 𝑞 (вісь Y ) на обкладках конденсатора від напруги 𝑈 (вісь X ), 

що подається на них. Значення параметрів 𝑑 і 𝑆 конденсатора не змінюються 

(ємність конденсатора 𝐶 не змінюється). Використовуючи графік, знайдіть 

значення електричної ємності конденсатора 𝐶 (значення ємності конденсатора 

дорівнює тангенсу нахилу графіка до осі X , вздовж якої відкладається напруга). 
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Рисунок 3. До завдання №1. 

Порівняйте отримане значення ємності конденсатора із значенням, даним 

моделлю. Для цього оберіть курсором комірку «Ємність» у верхній правій 

частині моделі (зелений прямокутник, рис.4). 

 

Рисунок 4. Визначення ємності за допомогою моделі. 

Обчисліть значення ємності за формулою: 

𝐶 =
𝜀0𝜀𝑆

𝑑
,            (1) 
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де 𝜀0 = 8,85 ∙ 10−12Ф/м – електрична стала, ε=1 – діелектрична проникність 

середовища. Порівняйте отримане значення зі значенням, отриманим з графіка, і 

значенням, даним моделлю. 

Легко переконатися, що ємність конденсатора залежить від величини напруги, 

що подається на його обкладки. 

Завдання 2. Встановіть конденсатор за допомогою моделі, вибравши значення 

𝑑 і 𝑆 (рис. 5). 

 

Рисунок 5. До завдання №2. 

Потім визначте ємність вибраного конденсатора за формулою: 

𝐶 =
𝜀0𝜀𝑆

𝑑
 

Порівняйте обчислене значення ємності конденсатора із значенням ємності, 

яке дає модель. 

Завдання 2.1. Побудуйте графік залежності ємності конденсатора 𝐶 від площі 

пластин 𝑆 (при незмінній відстані 𝑑 між обкладками конденсатора). 

Використовуючи графік ( / )C C S d , знайдіть значення електричної сталої 𝜀0. 

Якщо вздовж осі X  відкладати значення величини /S d , то значення 

електричної сталої 0  дорівнює тангенсу кута нахилу графіка до осі X . 
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Порівняйте отримане значення 0  із значенням, даним у довіднику. Це 

завдання показує лінійну залежність ємності конденсатора від площі пластини. 

Це легко показати на комп'ютерній моделі. Наприклад, збільшивши площу 

пластини вдвічі, бачимо, що ємність конденсатора збільшилася вдвічі. 

Завдання 2.2. Побудуйте графік залежності ємності конденсатора 𝐶 від 

величини 1/𝑑, зворотній відстані між обкладками конденсатора (при постійній 

площі пластин 𝑆). Використовуючи графік ( / )C C S d , знайдіть значення 

електричної сталої 0 . Якщо вздовж осі X  відкладати значення величини /S d , 

то значення електричної сталої 0  дорівнює тангенсу кута нахилу графіка до осі

X . 

Порівняйте отримане значення 0  із значенням, даним у довіднику. Це 

завдання показує, що ємність конденсатора обернено пропорційна відстані між 

обкладками конденсатора. Це легко показати на комп'ютерній моделі. 

Наприклад, зменшивши відстань між обкладками конденсатора вдвічі, бачимо, 

що ємність конденсатора збільшилася вдвічі. 

Завдання 3. Виберіть конденсатор, тобто задайте значення параметрів d  і S . 

Подайте напругу 𝑈 на обкладки конденсатора. Встановіть за допомогою моделі 

заряд, енергію конденсатора (рис. 6), 

 

Рисунок 6. До завдання №3. 
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Визначте заряд 𝑞, енергію 𝑊 конденсатора та напруженість електричного поля 

𝐸 за допомогою формул: 

𝑞 = 𝐶𝑈 =
𝜀0𝜀𝑆

𝑑
𝑈,           (2) 

 

𝑊 =
1

2
𝐶𝑈2 =

1

2

𝜀0𝜀𝑆

𝑑
𝑈2,          (3) 

 

𝐸 =
𝑈

𝑑
.            (4) 

 

Вкажіть напрямок напруженості поля між обкладками конденсатора. 

Отримані значення заряду 𝑞, енергії 𝑊 конденсатора та напруженості поля 𝐸 

порівняйте з величинами заряду, енергії та напруженості поля, які показує 

модель. 

Завдання 4. Виберіть конденсатор із певними параметрами d  і S . Побудуйте 

графік залежності заряду 𝑞 на обкладках конденсатора від напруги 𝑈, що 

подаються на них (при незмінній ємності конденсатора 𝐶, рис. 7).  

 

Рисунок 7. До завдання №4. 
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Використовуючи графік ( )q q U , знайдіть значення електричної ємності 

конденсатора 𝐶. Відповідно до формули q CU , залежність буде лінійною. 

Ємність конденсатора визначається тангенсом кута нахилу графіка до осі, 

вздовж якої відкладається напруга 𝑈, що подається на обкладки конденсатора. 

Порівняйте отримане з графіка значення ємності зі значенням, даним 

моделлю, і значенням, обчисленим за формулою /C q U  при певному значенні 

𝑈. 

Завдання 4.1. Побудувати графік залежності заряду 𝑞 на обкладках 

конденсатора при фіксованій напрузі 𝑈 від ємності конденсатора 𝐶 (змінюючи 

площу пластин або відстань між ними, рис. 8). Використовуючи графік ( )q q C , 

знайдіть значення фіксованої напруги 𝑈. Згідно з формулою q CU , залежність 

буде лінійною. Напруга 𝑈 на обкладках конденсатора дорівнює тангенсу кута 

нахилу графіка до осі, вздовж якої відкладається ємність конденсатора. 

Порівняйте отриману напругу 𝑈 зі значенням, даним моделлю (для цього слід 

використовувати вольтметр після проведення досліду), та зі значенням, 

отриманим за формулою /U q C  при певному значенні C . 

 

Рисунок 8. До завдання №4.1. 
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Завдання 5. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від 

величини 𝑈/2 (при постійній ємності конденсатора 𝐶, рис. 9). Тут U  – напруга, 

яка подається на обкладки конденсатора. Використовуючи графік ( / 2)W W U , 

знайдіть значення 𝑞 заряду на обкладках конденсатора. Відповідно до формули 

/ 2W qU , залежність буде лінійною. Заряд 𝑞 на обкладці конденсатора 

дорівнює тангенсу кута нахилу графіка до осі, вздовж якої відкладається 

величина / 2U . 

 

Рисунок 9. До завдання №5. 

Порівняйте отримане значення q  із графіка зі значенням даним моделлю, та зі 

значенням, обчисленим за формулою 2 /q W U . 

Завдання 6. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від 

квадрата напруги поділеного на два (𝑈2/2) за незмінної ємності конденсатора 𝐶 

(рис. 10). Тут U  - напруга, що подається на конденсатор. Використовуючи 

графік, знайдіть значення електричної ємності конденсатора 𝐶. У даному 

випадку графік 2( / 2)W W U  є лінійної функцією, і ємність конденсатора C  

дорівнює тангенсу кута нахилу графіка до осі, вздовж якої відкладається 

величина 2 / 2U . 
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Рисунок 10. До завдання №6. 

Порівняйте отримане значення C  графіка зі значенням, даним моделлю, і 

значенням, обчисленим за формулою 22 /C W U . 

Завдання 7. Побудувати графік залежності енергії конденсатора 𝑊 за 

постійної напруги 𝑈 від ємності конденсатора 𝐶 (рис. 11).  

 

Рисунок 11. До завдання №7. 

Використовуючи графік, знайдіть значення фіксованої напруги 𝑈 на 

обкладках конденсатора. Графік ( )W W C  є лінійною функцією. Тангенс кута 
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нахилу графіка до осі, вздовж якої відкладається величина 
𝑊

𝐶
, що дорівнює 

величині 2 / 2U . Отже, 2U tg . 

Порівняйте отримане за допомогою графіка ( )W W C  значення напруги U  зі 

значенням напруги, даним моделлю, і значенням, обчисленим за формулою 

2 /U W C . 

Завдання 8. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від 

квадрата напруги 𝑈2, що подається на нього (при незмінній ємності 

конденсатора 𝐶). Використовуючи графік, знайдіть значення електричної сталої 

𝜀0. 

Зручно вздовж осі X  відкладати значення величини 
2

2

S U

d


. Тоді значення 

електричної сталої 𝜀0 буде дорівнює тангенсу кута нахилу графіка до осі X . 

Порівняйте отримане з допомогою графіка значення 𝜀0 зі значенням, даним у 

довіднику і значенням, отриманим за формулою 0 2

2Wd

SU



  при певній напрузі. 

Завдання 9. Побудувати графік залежності напруженості електричного поля 

𝐸 між обкладками конденсатора (при фіксованій напрузі U  на обкладках) від 

відстані 𝑑 між його обкладками. Зручно вздовж осі X  відкласти значення 

величини 1/ d . Тоді графік (1/ )E E d  буде лінійною функцією, і значення 

фіксованої напруги 𝑈 дорівнюватиме тангенсу кута нахилу графіка до осі X . 

Порівняйте значення напруги U , отриманого за допомогою графіка, зі 

значенням, даним моделлю, і значенням, отриманим за формулою  U Ed при 

певних значеннях величин E  і d . 

Отже, за допомогою цієї моделі можна: 

- детально розглянути залежність ємності плоского конденсатора від площі 

його пластин 𝑆 та відстані між його обкладками 𝑑; 

- послідовно вирішити ряд завдань на визначення ємності плоского 

конденсатора, електричної сталої; 
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- розглянути залежність заряду конденсатора від напруги, що подається на 

нього; 

- розглянути залежність заряду конденсатора при заданій напрузі від його 

ємності; 

- розглянути залежність енергії конденсатора від напруги, що подається на 

нього; 

- розглянути залежність енергії конденсатора при заданій напрузі від його 

ємності; 

- розглянути залежність напруженості поля конденсатора від напруги, що 

подається на нього; 

- розглянути залежність напруженості поля конденсатора при заданій напрузі 

від відстані між обкладками конденсатора. 

Підсумком роботи може стати виведення формул ємності плоского 

конденсатора, його енергії, напруженості поля конденсатора, а також формули 

заряду конденсатора. 

Цю комп'ютерну модель можна використовувати для демонстрації 

анімаційних експериментів: 

- показати залежність ємності плоского конденсатора 𝐶 від величин 𝑆 і 𝑑; 

– показати залежність заряду 𝑞 на обкладках конденсатора від прикладеної 

напруги 𝑈 та ємності конденсатора 𝐶; 

– показати залежність енергії конденсатора 𝑊 від прикладеної напруги 𝑈 та 

ємності конденсатора 𝐶; 

– показати залежність напруженості поля 𝐸 конденсатора від напруги 𝑈 або 

величини 𝑑 , що подається на його обкладки. 

Звичайно, що проведення реального експерименту з цієї теми просто 

неможливе (наприклад: зміна відстані між обкладками конденсатора), або це 

дуже складно (зміна площі пластин конденсатора, визначення величини ємності, 

заряду й енергії конденсатора) і вимагає додаткового устаткування. Тому 

використання цієї моделі є доцільним  і під час очного навчання. 
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Цю комп'ютерну модель можна використовувати для ілюстрації методики 

та/або коректності розв’язування задач з теми, що вивчається. Можна 

запропонувати учням для самостійного вирішення в класі або в якості 

домашнього завдання індивідуальні завдання з теми, що вивчається: визначення 

ємності плоского конденсатора 𝐶, заряду 𝑞 на обкладках конденсатора, енергії 

𝑊 конденсатора.  Приклади таких нескладних завдань: 

1. Площа обкладок 𝑆 конденсатора збільшилася вдвічі, відстань 𝑑 між його 

обкладками зменшилася вдвічі. Як зміниться ємність 𝐶 плоского 

конденсатора, заряд 𝑞 на його обкладках, енергія 𝑊 конденсатора. 

Знайдіть зміни величин 𝑞 і 𝑊, якщо: а) конденсатор приєднаний до 

батареї; б) конденсатор відключений від батареї. 

2. Площа обкладок 𝑆 конденсатора збільшилася вдвічі, відстань 𝑑 між його 

обкладками зменшилася вдвічі. Знайдіть зміни напруженості поля 𝐸 

конденсатора, якщо: а) конденсатор приєднаний до батареї; б) 

конденсатор відключений від батареї. 

Правильність розв'язання заданих учителем завдань учні можуть перевірити, 

поставивши комп'ютерні експерименти або порівнявши отримане рішення зі 

значенням, яке дається моделлю. 

Самостійна перевірка отриманих результатів за допомогою комп'ютерного 

експерименту посилює пізнавальний інтерес учнів. Робота учнів стає творчою, і 

часто наближається характером виконуваної роботи до наукового дослідження. 

Учні намагаються пояснити отримані результати. Більшість учнів починають 

створювати свої завдання, вирішувати їх. Потім вони перевіряють правильність 

своїх міркувань, використовуючи комп'ютерні моделі. За допомогою моделі 

перевірка відповіді не займає багато часу. Учням треба вказувати лише основні 

моменти завдання та шляхи її вирішення. Складені школярами завдання можна 

використовувати у дистанційній роботі або запропонувати іншим учням для 

самостійного опрацювання у вигляді домашнього завдання. 
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Цю комп'ютерну модель можна використовувати для проведення 

лабораторних та експериментальних робіт: завдання 3-5, 7, які були описані 

вище.  

А також модель можна використовувати для організації проектної та 

дослідницької діяльності учнів (Додаток В,Г,Д). Учням пропонується самостійно 

провести невелике дослідження (завдання 6, 8-9), використовуючи комп'ютерну 

модель, та отримати необхідні результати. 

Крім перерахованого, модель Capacitor Lab від PhET (Physics Education 

Technology) Interactive Simulations може бути використана для інтерактивного 

навчання в класі або вдома, контролю рівня знань і т.д. Вибір залежить від цілей 

та завдань уроку. 

За допомогою даної моделі можна створити безліч різних дослідів і завдань з 

теми, що вивчається. 

Розглянемо другу частину моделі - «Діелектрик». Ця модель містить плоский 

конденсатор, джерело живлення, вольтметр, вимірювач напруженості 

електричного поля, а також діелектрик (рис.12). Учні під час роботи з цією 

моделлю крім параметрів, які вони встановлювали у моделі «Вступ», 

встановлюють ще два параметри. 

 

Рисунок 12. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab, модель «Діелектрик». 
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Один параметр встановлює зміщення діелектрика з конденсатора, тобто 

відстань, на яку діелектрик зміщений відносно конденсатора. Максимальне 

зміщення 𝑥𝑚𝑎𝑥, розмір діелектрика, збігається з обкладкою конденсатора. 

Оскільки обкладка конденсатора є квадратною, то 𝑥𝑚𝑎𝑥 = √𝑆. Параметр 𝑥 може 

змінюватися від 0 до 𝑥𝑚𝑎𝑥 із кроком 1 мм. 

Другий параметр встановлює діелектричну проникність діелектрика 𝜀. Розмір 

𝜀 змінюється від 1 до 5 з кроком 0.1. 

Крім значень величин (ємність, заряд, енергія), що вказуються в моделі 

«Вступ» модель «Діелектрик» може вказати напруженість поля без діелектрика 

і напруженість поля з діелектриком (сумарна напруженість поля конденсатора). 

Мною розроблені приклади можливих завдань з різними параметрами, що 

виконуються учнями на моделі «Діелектрик»: 

1. Встановіть за допомогою моделі конденсатор, вибравши значення 

параметрів 𝑑, 𝑆, 𝑥 і 𝜀. При зміщенні діелектрика вздовж обкладки, утворюються 

два з'єднані паралельно конденсатори. У першого конденсатора між обкладками 

немає діелектрика. У другого конденсатора між обкладками є діелектрик. 

Електроємність першого конденсатора 𝐶1 можна визначити за формулою: 

𝐶1 =
𝜀0√𝑆𝑥

𝑑
. 

Ємність другого конденсатора 𝐶2 можна знайти за формулою: 

𝐶2 =
𝜀0𝜀√𝑆(√𝑆−𝑥)

𝑑
. 

Обчисліть ємність конденсатора з діелектриком, що займає частину об'єму між 

обкладками конденсатора, за формулою: 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 =
𝜀0√𝑆𝑥

𝑑
+

𝜀0𝜀√𝑆(√𝑆−𝑥)

𝑑
=

𝜀0√𝑆

𝑑
[𝑥 + 𝜀(√𝑆 − 𝑥)].       (5) 

Порівняйте обчислене значення ємності конденсатора з діелектриком зі 

значенням ємності, представленим моделлю. 

2. Подайте напругу 𝑈 на обкладки конденсатора з заданими параметрами: 𝑑, 

𝑆, 𝑥 і 𝜀. Встановіть за допомогою моделі заряд, енергію конденсатора, а також 

значення та напрямок напруженості поля між обкладками конденсатора. 
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Визначте заряд 𝑞, енергію 𝑊 конденсатора та напруженість поля 𝐸 за допомогою 

формул: 

𝑞 = 𝑞1 + 𝑞2 = (𝐶1 + 𝐶2)𝑈 = 𝐶𝑈 =
𝜀0√𝑆

𝑑
[𝑥 + 𝜀(√𝑆 − 𝑥)]𝑈,      (6) 

 

𝑊 =
1

2
(𝐶1 + 𝐶2)𝑈2 =

1

2
𝐶𝑈2 =

1

2

𝜀0√𝑆

𝑑
[𝑥 + 𝜀(√𝑆 − 𝑥)]𝑈2,       (7) 

 

𝑊 =
1

2
𝐶𝑈2,               (8) 

 

𝐸1 =
𝑈

𝑑
                 (9) 

 

𝐸2 =
𝐸1

𝜀
=

𝑈

𝜀𝑑
.             (10) 

При отриманні формул виходимо з того, що конденсатор з таким 

розташуванням діелектрика представляє систему двох паралельно з'єднаних 

конденсаторів. Величина 𝐸1 є напруженістю поля між обкладками конденсатора, 

де відсутній діелектрик. Величина 𝐸2 є напруженістю поля між обкладками 

конденсатора в точках, де знаходиться діелектрик. 

Вкажіть напрямок напруженості поля між обкладками конденсатора. 

Отримані значення заряду 𝑞, енергії 𝑊, величини та напрямків напруженості 

поля 𝐸 порівняйте з величинами заряду, енергії та напруженості поля, 

представленими моделлю (Додаток А). 

3. Побудуйте графік залежності ємності конденсатора 𝐶 від площі пластин 𝑆 

(при незмінній відстані 𝑑 між обкладками конденсатора і при зміщенні 𝑥 = 0). 

Використовуючи графік, знайдіть значення електричної сталої 𝜀. 

4. Побудуйте графік залежності ємності конденсатора 𝐶 від величини 1/𝑑, 

зворотній відстані між обкладками конденсатора (при незмінній площі пластин 

𝑆 і при зміщенні 𝑥 = 0). Використовуючи графік, знайдіть значення електричної 

сталої 𝜀. 



36 
 

5. Побудуйте графік залежності заряду 𝑞 на обкладках конденсатора від 

напруги 𝑈, що подається на них (при незмінній ємності конденсатора 𝐶 і при 

постійному зміщенні 𝑥). Використовуючи графік, знайдіть значення електричної 

ємності конденсатора 𝐶 та порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі 

значенням, обчисленим за формулою (5). 

6. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від напруги 𝑈, що 

подається на нього (при незмінній ємності конденсатора 𝐶). Використовуючи 

графік, знайдіть значення заряду 𝑞 на обкладках конденсатора та порівняйте його 

зі значенням, даним моделлю та значенням, обчисленим за формулою (6). 

7. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від квадрата напруги 

𝑈2, що подається на нього (при незмінній ємності конденсатора 𝐶 і при 

постійному зміщенні 𝑥). Використовуючи графік, знайдіть значення електричної 

ємності конденсатора 𝐶 та порівняйте його зі значенням, даним моделлю, а також 

порівняйте його зі значенням, обчисленим за формулою (5). 

Розглянемо комп'ютерну модель "Конденсатори змінної ємності". Дана 

модель містить джерело живлення, вольтметр, вимірювач напруги та систему 

плоских конденсаторів (рис.13). Учні під час роботи з цією моделлю можуть 

вибирати такі параметри: 

a) Кількість конденсаторів (не більше трьох) та види їхнього з'єднання. 

б) За допомогою курсору (який зображується у вигляді руки людини), 

переміщуючи «бігунок», вибираєте конденсатор певної ємності. Ємність 

конденсатора може змінюватися в інтервалі [1.00 ∙ 10−13 − 3.00 ∙ 10−13] фарад, 

з кроком 0.01 ∙ 10−13 фарад. 

в) За допомогою курсору позначте комірку «Вольтметр» (з'явиться знак 

«галочка»). Під'єднавши клеми вольтметра до обкладок конденсатора, виміряємо 

напругу на конденсаторі. Напруга може змінюватися в інтервалі [–1.5, +1.5] В з 

кроком 0.032 В або 0.033 В. 
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г) За допомогою курсору позначте комірку «Детектор електричного поля» (у 

комірці з'явиться знак «галочка»). За допомогою зонда вимірювача виміряйте 

напругу у будь-якій точці між обкладками конденсатора. 

д) За допомогою курсору позначте комірки «Повна ємність», «Збережений 

заряд», «Збережена енергія» та модель виведе вам значення цих величин на 

екрані моделі (відбудеться візуалізація вибраних значень). 

Для наочної ілюстрації розподілу зарядів на обкладках конденсатора та 

значення напруженості електричного поля виберіть курсором комірки «Заряди 

пластин» та «Лінії електричного поля». 

 

Рисунок 13. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab, модель «Конденсатори 

змінної ємності». 

Обчислені значення фізичних величин учні мають порівняти зі значеннями, 

що видаються моделлю. 

1. Обчисліть значення заряду на обкладках конденсатора та енергії 

конденсатора за такими формулами: 

𝑞 = 𝐶𝑈,          (11) 

 

𝑊 =
1

2
𝐶𝑈2.          (12) 
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Порівняйте обчислені значення заряду та енергії зі значеннями, що дані 

моделлю. 

2. Побудуйте графік залежності заряду 𝑞 на обкладках конденсатора від 

напруги 𝑈, що подаються на них. Використовуючи графік, знайдіть значення 

електричної ємності конденсатора 𝐶 і порівняйте його зі значенням, даним 

моделлю. 

3. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від напруги 𝑈, що 

подається на нього. Використовуючи графік, знайдіть значення заряду 𝑞 на 

обкладках конденсатора та порівняйте його зі значенням, даним моделлю та 

значенням, обчисленим за формулою (11). 

4. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від величини 

зворотної ємності конденсатора (1/С) за незмінної напруги. Використовуючи 

графік, знайдіть значення заряду 𝑞 на обкладках конденсатора та порівняйте його 

зі значенням, даним моделлю та значенням, обчисленим за формулою (11). 

5. Побудуйте графік залежності напруженості електричного поля 𝐸 між 

обкладками даного конденсатора від напруги 𝑈, що подаються на них. 

Використовуючи графік, знайдіть значення відстані 𝑑 між обкладками 

конденсатора. 

Виберіть у розділі «Схеми» комірку «3 послідовно» (рис.14). Задайте ємності 

трьох вибраних конденсаторів. Виберіть напругу батареї за допомогою 

вольтметра. 

За допомогою вольтметра виміряйте напругу на обкладках трьох 

конденсаторів: 𝑈1, 𝑈2 і 𝑈3. 

Виведіть на екран значення загальної електричної ємності, накопиченого 

заряду та накопиченої енергії, вибравши за допомогою курсору відповідні 

комірки. 

Для наочності розподілу зарядів на обкладках конденсаторів та представлення 

електричного поля конденсаторів оберіть за допомогою курсору комірки 

«Заряди пластин» та «Лінії електричного поля». 



39 
 

Вимірювання та обчислення, які повинен провести учень та порівняти їх з 

даними, представленими моделлю: 

1. При послідовному з'єднанні конденсаторів напруга на батареї дорівнює сумі 

напруги на конденсаторах: 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3.         (13) 

При послідовному з'єднанні конденсаторів складаються величини обернені до 

ємностей. Отже, обчисліть значення загальної ємності ланцюга за формулою: 

𝐶 = (
1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
)

−1
=

𝐶1𝐶2𝐶3

𝐶1𝐶2+𝐶1𝐶3+𝐶2𝐶3
.          (14) 

Порівняйте обчислене значення ємності для ланцюга трьох послідовно 

з'єднаних конденсаторів зі значенням загальної електричної ємності, яку видала 

модель. 

 

Рисунок 14. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab, модель: «Конденсатори 

змінної ємності», «Схеми»: «3 послідовно». 

2. При з'єднанні заряди на обкладках всіх трьох конденсаторів однакові. Цей 

заряд надається лише першому конденсатору. На обкладках інших конденсаторів 

з'являється рівний за величиною індукований заряд. Отже, заряд на обкладках 

конденсатора дорівнює: 



40 
 

𝑞 = 𝑞1 = 𝑞2 = 𝑞3 = 𝐶1𝑈1 = 𝐶2𝑈2 = 𝐶3𝑈3.         (15) 

Обчислене значення заряду порівняйте з величиною накопиченого заряду, 

даного моделлю. За допомогою моделі перевірте також вірність твердження: 

𝐶1𝑈1 = 𝐶2𝑈2 = 𝐶3𝑈3. 

З виразу для рівняння зарядів випливають формули: 

𝑈2 =
𝐶1

𝐶2
𝑈1, 𝑈3 =

𝐶1

𝐶3
𝑈1. 

Ці формули слід перевірити учням за допомогою моделі. 

3. Енергія трьох конденсаторів визначається за формулою: 

𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 =
1

2
𝐶1𝑈1

2 +
1

2
𝐶2𝑈2

2 +
1

2
𝐶3𝑈3

2.        (16) 

Використовуючи означення ємності та рівняння зарядів на обкладках 

конденсаторів, запишемо вираз для енергії: 

𝑊 =
1

2
𝑞𝑈1 +

1

2
𝑞𝑈2 +

1

2
𝑞𝑈3 =

1

2
𝑞(𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3) =

1

2
𝑞𝑈.       (17) 

Якщо врахувати формулу ємності системи послідовно з'єднаних 

конденсаторів, то вираз енергії запишеться таким чином: 

𝑊 =
1

2

𝑞2

𝐶
.               (18) 

Покажіть, що значення енергії, розраховані за формулами (16 –18), збігаються. 

Порівняйте обчислене значення енергії зі значенням накопиченої енергії, даним 

моделлю. 

4. Побудуйте графік залежності заряду 𝑞 на обкладках конденсаторів від 

загальної напруги 𝑈 (напруги батареї). Використовуючи графік, знайдіть 

значення електричної ємності 𝐶 системи трьох послідовно з'єднаних 

конденсаторів та порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі значенням 

ємності, обчисленим за формулою (14). 

5. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від 𝑈2 за незмінної 

ємності системи трьох послідовно з'єднаних конденсаторів. Використовуючи 

графік, знайдіть значення електричної ємності 𝐶 системи трьох послідовно 

з'єднаних конденсаторів та порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі 

значенням ємності, обчисленим за формулою (14). 
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6. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від напруги батареї 𝑈 

при незмінній ємності системи трьох послідовно з'єднаних конденсаторів. 

Використовуючи графік, знайдіть значення заряду 𝑞 на обкладках конденсатора 

і порівняйте його зі значенням, даним моделлю та значенням, обчисленим за 

формулою (15). 

7. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від величини 

зворотної загальної ємності конденсаторів (1/С) при незмінній напрузі 

батарейки 𝑈. Використовуючи графік, знайдіть значення заряду 𝑞 на обкладках 

конденсатора і порівняйте його зі значенням, даним моделлю та значенням, 

обчисленим за формулою (15). 

Виберіть у розділі «Схеми» комірку «3 паралельно» (рис.15). Задайте ємності 

трьох вибраних конденсаторів. Виберіть напругу батареї за допомогою 

вольтметра. 

За допомогою вольтметра виміряйте напругу на обкладках трьох 

конденсаторів: 𝑈1, 𝑈2 і 𝑈3. 

Виведіть на екран значення загальної електричної ємності, накопиченого 

заряду та накопиченої енергії, вибравши за допомогою курсору відповідні 

комірки. 

Для наочності розподілу зарядів на обкладках конденсаторів та представлення 

електричного поля конденсаторів оберіть за допомогою курсору комірки 

«Заряди пластин» та «Лінії електричного поля». На комп'ютері буде зображено 

розподіл зарядів (у вигляді знаків «+» та «–») на обкладках конденсаторів та 

будуть представлені силові лінії електричного поля конденсаторів. 

Вимірювання та обчислення, які повинен провести учень та порівняти з 

даними, представленими моделлю. 

1. При паралельному з'єднанні конденсаторів напруга на всіх конденсаторах 

однакова: 

𝑈 = 𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈3. 

Слід перевірити вищезгадану рівність. 
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2. Ємності ланцюга при паралельному з'єднанні конденсаторів обчислюється 

за формулою: 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3.              (19) 

Знайдіть ємність ланцюга з трьох паралельно з'єднаних конденсаторів та 

порівняйте його зі значенням загальної електричної ємності, яку представила 

модель. 

 

Рисунок 15. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab, модель: «Конденсатори 

змінної ємності», «Схеми»: «3 паралельно». 

3. При паралельному з'єднанні конденсаторів загальний заряд на їх обкладках 

дорівнює сумі зарядів кожного конденсатора: 

𝑞 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 = 𝐶1𝑈 + 𝐶2𝑈 + 𝐶3𝑈 = (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3)𝑈 = 𝐶𝑈.      (20) 

Отримане значення заряду порівняйте із величиною накопиченого заряду, яке 

представила модель. 

4. Енергія трьох конденсаторів визначається за такою формулою: 

𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 =
1

2
𝐶1𝑈2 +

1

2
𝐶2𝑈2 +

1

2
𝐶3𝑈2 =

1

2
𝐶𝑈2.       (21) 

З урахуванням рівняння (11) вираз для енергії конденсаторів можна записати 

у формі: 

𝑊 =
1

2

𝑞2

𝐶
.               (22) 
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Покажіть, що обчислені за формулами (21, 22) значення енергії збігаються. 

Порівняйте обчислене значення енергії зі значенням накопиченої енергії, яке 

видає модель. 

5. Побудуйте графік залежності загального 𝑞 заряду на обкладках 

конденсаторів від загальної напруги 𝑈 (напруги батареї). Використовуючи 

графік, знайдіть значення електричної ємності 𝐶 системи трьох паралельно 

з'єднаних конденсаторів та порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі 

значенням ємності, обчисленим за формулою (19). 

6. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від 𝑈2 за незмінної 

ємності системи трьох паралельно з'єднаних конденсаторів. Використовуючи 

графік, знайдіть значення електричної ємності 𝐶 системи трьох паралельно 

з'єднаних конденсаторів та порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі 

значенням ємності, обчисленим за формулою (19). 

8. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від напруги батареї 𝑈 

при незмінній ємності системи трьох паралельно з'єднаних конденсаторів. 

Використовуючи графік, знайдіть значення загального заряду 𝑞  на обкладках 

конденсаторів і порівняйте його зі значенням, даним моделлю та значенням, 

обчисленим за формулою (20). 

9. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від величини 

зворотної загальної ємності конденсаторів (1/С) при незмінній напрузі 

батарейки 𝑈. Використовуючи графік, знайдіть значення загального заряду 𝑞 на 

обкладках конденсаторів і порівняйте його зі значенням, даним моделлю та 

значенням, обчисленим за формулою (20). 

Виберіть у розділі «Схеми» комірку «2 послідовно + 1 паралельно» (рис.16). 

Задайте ємності трьох вибраних конденсаторів. Виберіть напругу батареї за 

допомогою вольтметра. 

За допомогою вольтметра виміряйте напругу на обкладках трьох 

конденсаторів: 𝑈1, 𝑈2 і 𝑈3. 
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Рисунок 16. Інтерактивна симуляція Capacitor Lab, модель: «Конденсатори 

змінної ємності», «Схеми»: «2 послідовно + 1 паралельно». 

Виведіть на екран значення загальної електричної ємності, накопиченого 

заряду та накопиченої енергії, вибравши за допомогою курсору відповідні 

комірки. 

Для наочності розподілу зарядів на обкладках конденсаторів та представлення 

електричного поля конденсаторів оберіть за допомогою курсору комірки 

«Заряди пластин» та «Лінії електричного поля». На комп'ютері буде зображено 

розподіл зарядів (у вигляді знаків «+» та «–») на обкладках конденсаторів та 

будуть представлені силові лінії електричного поля конденсаторів. 

Вимірювання та обчислення, які повинен провести учень та порівняти з 

даними, представленими моделлю. 

1. Покажіть, що виконуються рівняння: 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 = 𝑈3, 

𝑈2 =
𝐶1

𝐶2
𝑈1, 𝑈3 = 𝑈 = 𝑈1 (1 +

𝐶1

𝐶2
). 

2. Обчисліть загальну електричну ємність ланцюга (з двох послідовно 

з'єднаних конденсаторів, яких паралельно з'єднаний третій конденсатор) за 

формулою: 
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𝐶 =
𝐶1𝐶2

𝐶1+𝐶2
+ 𝐶3.              (23) 

Знайдене значення ємності ланцюга порівняйте зі значенням Загальної 

ємності, яку представила модель. 

3. Оскільки перший і другий конденсатори з'єднані послідовно, виконується 

рівняння: 

𝑞1 = 𝑞2 

або  

𝐶1𝑈1 = 𝐶2𝑈2. 

Перевірте останнє рівняння. 

4. Обчисліть загальний заряд на обкладках 3 конденсаторів за формулою: 

𝑞 = 𝑞1 + 𝑞3 = 𝑞2 + 𝑞3  

або 

𝑞 = 𝐶1𝑈1 + 𝐶3𝑈3 = 𝐶2𝑈2 + 𝐶3𝑈3.           (24) 

Отримане значення заряду порівняйте із величиною накопиченого заряду, яке 

представила модель. 

5. Обчисліть енергію трьох конденсаторів у цьому ланцюгу визначається за 

однією з наступних формул: 

𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 =
1

2
𝐶1𝑈1

2 +
1

2
𝐶2𝑈2

2 +
1

2
𝐶3𝑈2, 

 

𝑊 =
1

2
𝐶1𝑈1

2 (1 +
𝐶1

𝐶2
) +

1

2
𝐶3𝑈2, 

 

𝑊 =
1

2
𝐶𝑈2, 𝑊 =

1

2
𝑞𝑈, 𝑊 =

1

2

𝑞2

𝐶
. 

Покажіть, що обчислені за цими формулами значення енергії збігаються. 

Порівняйте обчислене значення енергії зі значенням накопиченої енергії, яке 

видає модель. 

6. Побудуйте графік залежності загального заряду 𝑞 на обкладках 

конденсаторів від загальної напруги 𝑈 (напруги батареї). Використовуючи 

графік, знайдіть значення електричної ємності 𝐶 системи трьох конденсаторів 
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(до двох перших послідовно з'єднаних конденсаторів паралельно приєднується 

третій конденсатор) і порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі 

значенням ємності, обчисленим за формулою (23). 

7. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від 𝑈2 за постійної 

ємності системи трьох конденсаторів (до двох перших послідовно з'єднаних 

конденсаторів паралельно приєднується третій конденсатор). Використовуючи 

графік, знайдіть значення електричної ємності 𝐶 системи трьох конденсаторів та 

порівняйте його зі значенням, даним моделлю, та зі значенням ємності, 

обчисленим за формулою (23) 

9. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від напруги батареї 𝑈 

при незмінній ємності системи трьох конденсаторів (до двох перших послідовно 

з'єднаних конденсаторів паралельно приєднується третій конденсатор). 

Використовуючи графік, знайдіть значення загального заряду 𝑞 на обкладках 

конденсаторів і порівняйте його зі значенням, даним моделлю та значенням, 

обчисленим за формулою (24). 

10. Побудуйте графік залежності енергії конденсатора 𝑊 від величини 

зворотної загальної ємності конденсаторів (1/С) при незмінному напрузі 

батарейки 𝑈. Використовуючи графік, знайдіть значення загального заряду 𝑞 на 

обкладках конденсаторів (до двох перших послідовно з'єднаних конденсаторів 

паралельно приєднується третій конденсатор) його зі значенням, даним моделлю 

та зі значенням, обчисленим за формулою (24). 

Отже, зробимо підсумки застосування інтерактивної симуляції Capacitor Lab 

від PhET Interactive Simulations при вивченні теми «Конденсатори. Паралельне 

та послідовне з'єднання конденсаторів». Відзначимо переваги заняття з 

використанням даної інтерактивної симуляції: 

1. Великий вибір конденсаторів різної ємності. 

2. Великий вибір діелектриків із заданими значеннями. 

2. Вибір конденсаторів, включення їх у ланцюг, вимірювання параметрів 

ланцюга (визначення ємностей конденсаторів, напруга батарейки, напруга на 

конденсаторах, визначення напруженості електричного поля між обкладками 
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конденсатора, вибір діелектрика із заданою діелектричною проникністю) займає 

небагато часу (не більше 5 хвилин). Таким чином, в учнів є можливість швидкого 

проведення серії дослідів із різними значеннями параметрів. Час, що відводиться 

на проведення експерименту, займає малу частину уроку. 

3. Кожен учень проводить свій експеримент, оскільки параметри моделі є 

різними. Учень працює індивідуально та самостійно. Можливість використання 

симуляторів при дистанційному навчанні та в самостійній роботі учнів поза 

школою. 

4. Перевірка значень, що видаються моделлю, за допомогою використання 

формул передбачає володіння учнями теоретичним матеріалом з теми уроку. 

5. Наочність зображення електричного поля конденсатора, і навіть розподілу 

зарядів на обкладках конденсатора. 

6. Управління параметрами, що визначають ємність конденсатора. Таким 

чином, учень наочно бачить, яким чином ємність конденсатора залежить від 

змінюваних параметрів. 

7. Формування вміння складати і вирішувати завдання з теми, що вивчається. 

8. Економія часу та ресурсів для отримання результатів експерименту. Дані 

видаються автоматично, значно зменшуючи відсоток можливих помилок. 

9. Безпека під час проведення експериментів. Відсутність поломок 

обладнання, що використовується під час проведення експерименту. 
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Висновки 

В умовах сьогодення реалізація навчальних завдань у закладах загальної 

середньої освіти неможлива без широкомасштабного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. Використання систем для навчальної 

діяльності, які ґрунтуються на інформаційних технологіях, дає суттєві переваги 

всім складовим освітнього процесу, підвищуючи ефективність і 

результативність процесу навчання, посилюючи мотивацію учнів до навчання, 

розширюючи можливості подання навчальної інформації, підвищуючи 

зацікавленість до процесу навчання всіх його учасників. 

Результати дослідження засвідчили досягнення мети, реалізацію завдань й 

дали підстави зробити наступні висновки: 

1. У ході розробки методичного дослідження було з’ясовано сутність 

поняття дистанційне навчання. 

2. Досліджено систему навчального фізичного експерименту.  

3. Було здійснено моніторинг мережі Internet на наявність інструментів і 

засобів для проведення навчального фізичного експерименту у 

дистанційному форматі.  

4. У роботі представлено понад 20 ресурсів з короткою характеристикою, 

які можна використати на уроках фізики та астрономії під час 

проведення лабораторних, експериментальних та практичних робіт.  

5. Було визначено основні шляхи проведення навчального фізичного 

експерименту у віддаленому режимі.  

6. На основі знайдених матеріалів, було розроблено методи використання 

комп'ютерної моделі Capacitor Lab від PhET Interactive Simulations під 

час організації навчального фізичного експерименту на тему 

«Конденсатори» в умовах дистанційного навчання. 

Отже, за допомогою описаних можливостей використання комп’ютерної 

моделі, можна: 

- детально розглянути різноманітні залежності фізичних величин; 

- послідовно вирішити ряд поставлених завдань; 
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- вивести відповідні формули та отримати результати експерименту.  

Також цю комп'ютерну модель можна використовувати для демонстрації 

анімаційних експериментів. 

Звичайно, що проведення реального експерименту з цієї теми просто 

неможливе (наприклад: зміна відстані між обкладками конденсатора), або це 

дуже складно (зміна площі пластин конденсатора, визначення величини ємності, 

заряду й енергії конденсатора) і вимагає додаткового устаткування. Тому 

використання цієї моделі є доцільним  і під час очного навчання. 

Цю комп'ютерну модель можна використовувати для ілюстрації методики 

та/або коректності розв’язування задач з теми, що вивчається. Можна 

запропонувати учням для самостійного вирішення в класі або в якості 

домашнього завдання індивідуальні завдання по темі, що вивчається. 

Правильність розв'язання заданих учителем завдань учні можуть перевірити, 

поставивши комп'ютерні експерименти або порівнявши отримане рішення зі 

значенням, яке дається моделлю. 

Самостійна перевірка отриманих результатів за допомогою комп'ютерного 

експерименту посилює пізнавальний інтерес учнів. Робота учнів стає творчою, і 

часто наближається характером виконуваної роботи до наукового дослідження. 

Учні намагаються пояснити отримані результати. Більшість учнів починають 

створювати свої завдання, вирішувати їх. Потім вони перевіряють правильність 

своїх міркувань, використовуючи комп'ютерні моделі. За допомогою моделі 

перевірка відповіді не займає багато часу. Учням треба вказувати лише основні 

моменти завдання та шляхи її вирішення.  

Цю комп'ютерну модель можна використовувати для проведення 

лабораторних та експериментальних робіт, а також для організації проектної та 

дослідницької діяльності учнів. Учням пропонується можливість самостійно 

провести невелике дослідження, використовуючи комп'ютерну модель, та 

отримати необхідні результати. 

Крім перерахованого, модель Capacitor Lab від PhET (Physics Education 

Technology) Interactive Simulations може бути використана для інтерактивного 
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навчання в класі або вдома, контролю рівня знань і т.д. Вибір залежить від цілей 

та завдань уроку. За допомогою даної моделі можна створити безліч різних 

дослідів і завдань з теми, що вивчається. 
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Додаток А 

10 клас. Експериментальна робота №8. Визначення параметрів 

зарядженого плоского конденсатора 
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Запис проведеної експериментальної роботи: 

https://edpuzzle.com/media/61e46c4758fb7842cbb7bc93  

 

 

 

 

 

 

 

https://edpuzzle.com/media/61e46c4758fb7842cbb7bc93
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Додаток Б 

8 клас: Лабораторна робота. Дослідження електричного кола з 

послідовним та паралельним з'єднанням провідників 

 

 

 

 

Запис проведеної лабораторної роботи: 

https://edpuzzle.com/media/61e46ca1315b6b429a2c6c45  

https://edpuzzle.com/media/61e46ca1315b6b429a2c6c45
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Додаток В 

Дипломи переможця Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Новака 

Євгена, учня 9 класу (секція експериментальна фізика, педагогічний 

керівник: Халмурадова Тетяна Миколаївна) 
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Додаток Г 

Дипломи переможця Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Новака 

Євгена, учня 10 класу (секція експериментальна фізика, педагогічний 

керівник: Халмурадова Тетяна Миколаївна) 
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Додаток Д 

Диплом команди учнів СШ №15, учасників ХІ командної олімпіади з 

експерименту ExPhO 2020, які посіли 16 місце серед учнівських команд 

України 
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Додаток Е 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток К 
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Додаток Л 

 
 

 

 

 

 

 

 


