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ВИВЧЕННЯ ФIЗИКИ
В УМОВАХ ЗМIШАНОГО НАВЧАННЯ
Стаття присвячена можливостi вивчання шкiльного курсу фiзики за умов змiшаного навчання. В аспектi змiстового розгляду основних його складових (вiддаленої пiдготовки
та очного навчання) розглянуто можливостi їх iнтеграцiї. Розкрито переваги кожного з
компонентiв у забезпеченнi цiлiсностi навчального процесу учнiв з фiзики у закладах загальної середньої освiти.
Ключовi слова: змiшане навчання, дистанцiйна освiта, корпоративнi платформи,
навчальний процес, програмне забезпечення.

Вступ
Засвоєнню учнями необхiдного навчального матерiалу, формуванню їх
наукового уявлення про фiзичнi процеси та явища, змiцненню знань сприяють засоби навчання фiзики. За допомогою рiзних засобiв навчання фiзики
вчитель має змогу пiдтримувати iнтерес до науки, стимулює учнiв до самостiйного опанування предмету та реалiзує iнформацiйнi функцiї. Засобами
навчання у фiзицi є матерiальнi об’єкти, якi розв’язують основнi завдання та
вiдiграють роль посередника мiж вчителем та учнями. В наш час ми вже не
уявляємо свого життя без iнформацiйних технологiй, цифрового середовища
та їх використання. Майже 100% учнiв зараз користуються рiзними видами
гаджетiв, що зазвичай заважає продуктивному освiтньому процесу. Та чому
б не використовувати їх в освiтньому процесi? Так, за допомогою багатьох
програмних забезпечень, корпоративних платформ, меседжерiв та онлайнконструкторiв можна не тiльки якiсно органiзувати навчальний процес, але
й значною мiрою урiзноманiтнити його.
Тому, за мету дослiдження ставимо окреслення максимально доцiльних
та виправданих способiв органiзацiї змiшаного навчання в аспектi реалiзацiї
вимог до продуктивного функцiонування сучасного освiтнього простору.

Основна частина
Фiзика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрнiсть
природних явищ, закладає основи розумiння свiту та дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту.
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Сучасна фiзика, стала невiд’ємною складовою загальної культури високотехнологiчного iнформацiйного суспiльства. Навчання фiзики спрямовано
на досягнення загальної мети базової загальної середньої освiти, яка допомагає розвивати та соцiалiзувати особистостi учнiв, формувати їх нацiональну
самосвiдомiсть, загальну культуру, творчi здiбностi, дослiдницькi навички та
навички життєзабезпечення.
Стрiмкий розвиток комп’ютерного забезпечення, застосування його в усiх
галузях, повсякденному життi, можливiсть сучасної комп’ютерної технiки,
демонструвати та обробляти будь-яку необхiдну iнформацiю зумовило використання комп’ютерiв в освiтнiй дiяльностi.
Це призводить до необхiдностi замiни авторитарної системи управлiння
навчальною аудиторiєю асинхронним видом навчання.
Розвиток комп’ютерних технологiй став дуже перспективною платформою для розвитку сучасної системи дистанцiйної освiти, електронного навчання, мобiльного навчання, якi зараз ефективно використовують як форми
навчання.
У зв’язку з розвитком eлектронного навчання сформувався новий напрям
— змiшане навчання (ЗН). Вiдповiдно до цього розробляються засоби навчання, якi об’єднують у собi iнструменти адмiнiстрування, комунiкацiй, оцiнки
знань, розробки навчальних курсiв. У зв’язку з цим дистанцiйне навчання перемiстилося на робоче мiсце. Електронне навчання стало бiльш орiєнтованим
на одержання конкретних знань. Традицiйнi технологiї частково поступилися
мiсцем iнтерактивним.
Використання дистанцiйного навчання свiдчить, що iнтеграцiя традицiйної системи освiти з елементами електронного навчання, його використання
та реалiзацiя змiшаного навчання є найбiльш ефективним. Змiшане навчання поєднує у собi: iнтеграцiю навчання в групах, самостiйне навчання, яке
здiйснюється як в аудиторiях, так i в режимi онлайн, допомагає учню отримати свiй «навчальний досвiд». При змiшаному навчаннi теорiя, яку учень
повинен опрацювати онлайн (самостiйне вивчення матерiалiв, перегляд вiдео, перегляд вiдеозапису лекцiй вчителя), знаходять застосування офлайн
(тобто у примiщеннi освiтнього закладу пiд час урокiв). Всi види активностей
та заняття, що вiдбуваються в закладi мають поєднувати практичнi заняття
(закрiплення знань) та здобутi знання учнем при самостiйнiй роботi онлайн.
Найефективнiшими формами навчання учнiв, якi мають практичне спрямування, є виконання лабораторних робiт та вирiшування фiзичних задач.
Змiшане навчання дає можливiсть сформувати всi необхiднi науковi компетентностi здобувачiв освiти.
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Якi саме програмнi забезпечення допомагають вивчати фiзику при змiшаному навчаннi? Насправдi зараз є безлiч програм, сайтiв, освiтнiх платформ
для вивчення фiзики та проведення необхiдних занять. Розглянемо тi, якi з
легкiстю зможуть опанувати учнi середньої та старшої школи.
Корпоративна платформа Мicrosoft Teams, наприклад, дає змогу викладати необхiдний матерiал для самостiйного вивчення, презентацiй, таблиць
та вiдео. Проводити конференцiї з декiлькома або з одним учнем.
У наш час найпоширенiшим способом оперативного контролю вивченого
матерiалу є тести. Вони складають блок запитань та коротких задач, об’єднаних однiєю темою. Тести ефективнi, якщо їх застосовувати в системi
програмованого контролю. Для проведення таких урокiв з фiзики використовується конструктор тестiв Quizzy — це проста програма для створення
та редагування тестiв, яка дозволяє перевiрити засвоєний учнями матерiал,
а вчителю своєчасно контролювати та слiдкувати за ходом виконання всiх
завдань. За допомогою саме цих засобiв навчання у фiзицi вчитель реалiзує
iнформацiйну функцiю, зацiкавлює учнiв та пiдтримує пiзнавальний iнтерес
до науки. Цi технiчнi засоби навчання оптимiзують ефективнiсть навчального процесу.
Окрiм того введення в навчальний процес елементiв дистанцiйної освiти
створює умови для:
– навчання в психологiчно комфортнiй, звичнiй для учня обстановцi,
– встановлення гнучких термiнiв та iндивiдуального темпу навчання,
– надання учневi значної самостiйностi поряд з можливiстю в потрiбний
момент отримати допомогу вiд учителя.
На основi вище зазначеного розглянемо основнi можливостi продуктивної
органiзацiї змiшаного навчання в сучасному освiтньому просторi з точки зору
двох її основних структурних компонент: вiддаленої пiдготовки та очного
навчання.
Вiддалена пiдготовка:
– Домашнє тестування, самоперевiрка, самонавчання: має на метi самоконтроль особистiстю рiвня засвоєння навчального матерiалу. Тести типу
«На урок», запропонованi в мережi, передбачають встановлення рiвня компетентностi учня на стандартному рiвнi, забезпечує можливiсть повторного
проходження тестування, отримання «неупередженої» оцiнки, а також, що
важливо для органiзацiї самоосвiти, можливiсть доступу до правильних вiдповiдей з подальшим самостiйним їх порiвнянням та аналiзом iз власними.
– Робота з додатковими джерелами iнформацiї: пiдготовка мiнiдоповiдей, доповiдей, повiдомлень, рефератiв i т. iн.
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Наприклад, при вивченнi теми «Способи реєстрацiї заряджених частинок» можна запропонувати учням пiдготувати мiнi-повiдомлення або короткий огляд кожного iз методiв керуючись у пiдготовцi вiдео-уроками проведення дослiдiв на сайтi YouTube та iншими електронними джерелами iнформацiї (пiдручники, статтi та iн.). При цьому важливо окреслити для учнiв
принциповi аспекти, що мають бути висвiтленi у повiдомленнi (обладнання,
будова, принцип дiї, засвоєння орiєнтувальної основи дiяльностi).
– Пiдготовка до лабораторних робiт та робiт фiзичного практикуму: перегляд лабораторних робiт онлайн, демонстрацiя дослiдiв у прямому ефiрi, записи дослiдiв, можливiсть вiдтворити усi експерименти пiсля
майстер-класiв, ознайомлення з варiантами виконання дослiду, їх теоретичною основою та iн.
– Формування основ експериментальних умiнь та навичок учнiв при
пiдготовцi до виконання реальних фронтальних лабораторних робiт: за допомогою комп’ютерних тренажерiв та з використанням iнтерактивних моделей
робiт та вiдео-фрагментiв їх виконання.
– Виконання вiртуальних аналогiв лабораторних робiт в умовах дистанцiйного навчання або пiд час виконання варiативної частини роботи, збагачення методичного апарату виконання фронтальних лабораторних робiт.
Використання як в цiлому, так i окремих фрагментiв вiртуальних лабораторних робiт.
– Органiзацiя з виконання домашнього та додаткового експериментiв:
IКТ виступає «вiдео-основою» для самостiйного (за вимогою вчителя або за
власною iнiцiативою) добору, спостереження, виконання, пояснення дослiдiв
та використання отриманих результатiв та навичок експериментальної дiяльностi.
– Пошук вiдповiдей на «цiкавi», «проблемнi» побутовi (професiйно спрямованi, зi сфер дiяльностi людини) запитання: формування у такий спосiб
методологiчних знань, розвиток практичних умiнь i навичок, експериментаторської культури.
– Конференцiї : елемент взаємонавчання та вiддаленого спiлкування
учнiв — єдине велике домашнє завдання, запропоноване на короткий час,
може бути розподiлене мiж учасниками. Для засвоєння матерiалу кожним
iз них має бути органiзований обмiн iнформацiєю. Така робота здiйснюється
через перегляд створених презентацiй, проведення групових вiдео чатiв та
дискусiй. У такий спосiб вiдбувається обмiн елементами домашнього завдання (з усним поясненням).
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– Консультацiї: проведення iндивiдуальних та групових спiлкувань у
визначений час за обраною темою.
– Моделювання фiзичних процесiв з метою детальнiшого вивчення їх
окремих аспектiв.
– Розширення iнформацiйної пiдтримки: необмежений доступ до прикладiв i пояснень вирiшення фiзичних задач за темою та практичного застосування навчального матерiалу.
Очне навчання:
– Проведення поточного оцiнювання: короткочаснi тестовi завдання на
кожний урок, якi виконуються в реальному часi та дають змогу вчителю
бачити необхiдну iнформацiю для виставлення оцiнок, а саме: присутнiсть
учнiв, кiлькiсть спроб проходження тесту, час проходження кожного питання
та всього тесту, а також самостiйнiсть виконання завдання.
– Пiдсумкове оцiнювання проводиться на основi всiх проведених форм
навчання: тестiв, практичних та лабораторних робiт (фото, скан-копiї), усних
групових та iндивiдуальних, вiдео-урокiв, що можуть стати елементами перевiрочної роботи. Наприклад, у перевiрочних завданнях рiзних рiвнiв складностi цi матерiали можуть стати основою для створення завдань типу «обiрваний дослiд» або «вiдновлення послiдовностi . . . ».
– Обробка даних лабораторних робiт, проведення складних математичних обчислень, побудова графiкiв залежностi фiзичних величин iз рiзним
ступенем точностi.
– Перевiрка на достовiрнiсть результатiв вирiшення окремих практичних задач або отриманих результатiв лабораторних робiт.
– Проведення лабораторних робiт, що мiстять речовини небезпечнi для
життя та здоров’я та тих, що ранiше передбачали лише теоретичне ознайомлення. IКТ забезпечує можливiсть спостереження та вiртуального проведення, здiйснення вимiрiв для подальшої самостiйної обробки результатiв.
– Перегляд фiзичних експериментiв, що вимагають використання складного обладнання та/або тривалого виконання, у виглядi презентацiй та вiдео
дають змогу опрацювання необхiдного фiзичного матерiалу у скорочений час.
– Забезпечення можливостi iндивiдуального та групового виконання
фронтальних лабораторних робiт, а також їх поєднання. Наприклад, «Вивчення залежностi опору провiдника вiд геометричних розмiрiв»: по групах
або iндивiдуально в межах групи вiдбувається ознайомлення з ходом виконання частини роботи, а саме: дослiдження опору вiд (довжини, перерiзу або
матерiалу провiдника), пiсля чого окремi частини роботи i дiяльнiсть учнiв
поєднуються.
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Висновки
Враховуючи державнi стандарти загальної середньої освiти, освiтнi програми, обсяг навчального навантаження, очiкуванi результати навчання здобувачiв освiти, а також сучаснi умови органiзацiї освiтнього процесу, зазначимо необхiднi освiтнi компоненти для переорiєнтацiї процесу вивчення фiзики
до змiшаного навчання:
— змiна фiлософiї та культури освiтнього закладу;
— професiйний розвиток викладацького складу;
— свiдоме сприйняття реорганiзацiї освiтнього процесу та її можливостей;
— оволодiння навичками використання iнтерактивних цифрових систем, якi
забезпечують учасникiв навчального процесу всiма необхiдними даними в
режимi реального часу;
— належна технологiчна пiдтримка для здiйснення навчання в цифрових
середовищах.
Необхiднiсть змiшаного навчання обумовлена рiзними факторами, що
впливають i на освiтнiй процес вцiлому. Серед них: потреба в iнтерактивнiй
взаємодiї учнiв i викладачiв; реалiзацiя програм iнклюзивної освiти; виконання проектiв i дослiдницьких робiт; робота з обдарованими дiтьми (iндивiдуальнi додатковi завдання пiдвищеного рiвня); захоплюючi завдання з метою
повторення, зацiкавлення та пiдтримки мотивацiї навчання (кросворди, ребуси та iн.).
Дистанцiйна частина навчального процесу забезпечує взаємодiю вчителя та учнiв на вiдстанi завдяки засобам iнформацiйних та комунiкацiйних
технологiй. Вона дозволяє реалiзувати навчальнi цiлi, застосовувати педагогiчнi методи, використовувати рiзнi форми вiддаленої органiзацiї навчального
процесу.
Сучаснi вiртуальнi лабораторiї з фiзики та iншi програмнi засоби навчання орiєнтованi забезпечення традицiйних методiв та прийомiв навчання у
вiдповiдностi з документами, що регламентують змiст освiти.
Незважаючи на те що, перехiд вiд класно-урочного до змiшаного навчання можливий при дотриманнi багатьох умов, необхiднiсть цих крокiв
є очевидною.
Проблема вимагає подальшого дослiдження та виваженого проектування змiшаного навчання на навчальний процес з урахуванням специфiки
викладання окремих дисциплiн, з метою ефективної органiзацiї iнтегрованих занять. Тому, перспективи подальших розвiдок бачимо у спробi привести
програми рiзних дисциплiн у вiдповiднiсть одна однiй та впровадити у навчальний процес через змiшане навчання.
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Study of physics in conditions of mixed learning
The article is devoted to the process of teaching Physics school course in
terms of mixed education. It describes the content of mixed education main
components (distance learning and face-to-face learning) and the possibility of
their integration. Besides, it reveals the advantages of each component in providing the educational process integrity of Physics students in general secondary
educational institutions.
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