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ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ 

ШКОЛІ ТА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 
Анотація. У статті розглянуто організацію та проведення уроків фізики та 

математики в закладах загальної середньої освіти, а також проведення лабораторних 

робіт в вищих навчальних педагогічних закладах фізико-математичних спеціальностей 

в умовах військового стану з використання сучасних інформаційних технологій та 

освітніх платформ. 

Ключові слова: фізика, математика, моделювання, інформаційні технології, 

методика викладання, віртуальний експеримент, дистанційна форма навчання, он-лайн 

дошка Padlet, інтерактивна симуляція PhET, аналого-цифрові перетворювачі. 

 

Abstract. The article considers the organization and conduct of lessons in physics and 

mathematics in general secondary education, as well as laboratory work in higher educational 

institutions of physical specialties in martial law using modern information technology and 

educational platforms. 

Keywords: physics, mathematics, modeling, technology of informatic, teaching methods, 

virtual experiment, distance learning, online board Padlet, interactive PhET simulation, 

analog-to-digital converters. 

 

Актуальність. Вивчення курсу фізики в закладах середньої освіти та у 

закладах вищої освіти, в умовах карантинних обмежень, потребує використання 

дистанційної форми навчання, що істотно змінює форму, методику проведення 

занять, також використання демонстраційного і лабораторного обладнання. У 

час карантинних обмежень вчитель загальноосвітньої школи може дистанційно 

провести демонстрацію і лабораторну роботу з шкільного кабінету, лабораторні 

роботи у вищих навчальних закладах освіти виконувались у навчальних 

лабораторіях з дотриманням протиепідемічних заходів. 

З початком широкомасштабного військового вторгнення росії на Українські 

території та введенням воєнного стану кожен громадянин України зіштовхнувся 

з досить серйозними проблемами. Після 24 лютого 2022 року більшість учнів, 

студентів, вчителів і викладачів евакуювались з Києва та інших регіонів 

України, де відбуваються бойові дії. Учні, студенти, вчителі і викладачі 

опинились у різних областях України, деякі за кордоном. Проведення 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2022, № 22 
 

 
 

 

 

78 

демонстраційних і лабораторних робіт у приміщеннях шкіл та вищих 

навчальних закладів освіти стали не можливими. Тому перехід на дистанційну 

форму проведення став поштовхом до пошуку навчальних освітніх платформ, 

які б містили віртуальну альтернативу очному фізичному експерименту. 

З іншого боку професійна підготовка студентів і магістрантів фізико-

математичного та інформативного спрямування вимагає відповідної 

матеріально-технічної бази у вищих навчальних закладах також сучасної 

методики та методології виконання досліджень чи фізичних експериментів в 

рамках вивчення навчальної дисципліни. 

Мета статті полягає у вивченні сучасних інформаційних технологій та 

освітніх платформ, а також опису методичних рекомендаціях щодо роботи з он-

лайн дошкою Padlet та інтерактивною симуляцією PhET, Google Classroom, гугл 

диска, використання АЦП «ІТМ-lab» (виробник Україна м. Харків) та «Vernier» 

(виробник США) під час організації дистанційних занять фізики в середній 

школі та вищих навчальних закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу. 

Фізичний експеримент як фундаментальна складова методики викладання 

фізики та системи природничих наук забезпечує формування в учнів відповідних 

практичних умінь, дослідницьких навичок та набуття учнями чуттєвого досвіду 

експериментальної діяльності. Завдяки цьому у дітей поглиблюються 

пізнавальні можливості та розвивається наукове мислення. У шкільному 

навчанні така форма роботи реалізується завдяки демонстраційним і 

фронтальним експериментам, лабораторним роботам і короткотривалим 

дослідам, фізичному практикуму, навчальним проектам, позаурочним дослідам і 

спостереженням тощо [9, С.15]. 

Знання і практичні навички учнів з фізики мають бути у тісному зв'язку з 

сучасним станом розвитку науки, технологій та виробництва. В процесі 

вивчення фізики прослідковуються певні особливості: абстрактність понять, 

недоступність явищ і процесів для чуттєвого сприйняття, відмінність видимого і 

дійсного, необхідності навчатись протягом всього життя, самостійність у процесі 

навчання та підготовка до свідомого вибору професії. 

З початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації 

до України після 24 лютого 2022 р. багатьом учням, студентам, вчителям і 

викладачам довелось евакуюватись, з небезпечних території, взявши з собою 

обмежену кількість речей. У школах було введені канікули і навчальний процес 

відновлено наприкінці березня. Після відновлення освітнього процесу головною 

метою вчителя і викладача є підтримка учнів та студентів, які мають змогу 

продовжити навчання та з порозумінням ставитися до тих, хто не має 

можливість здобувати освіту. Це не стосується тих територій, в яких 
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продовжуються активні бойові дії, зокрема, Луганської, Донецької, Харківської, 

Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. 

Треба розуміти, що навчання та освітній процес в військових умовах 

відрізняється від навчання під час дистанційної форми, оскільки в другому 

випадку викладач вільно обирає час, місце, навчальні платформи та методи 

роботи з учнями. В той час, як зараз все залежить від наявності мережі Internet, 

комп’ютерних пристроїв, як у вчителеві, викладачів так і у учнів, студентів. 

Деякім довелось кидати домівки під обстрілами, небезпеки особистого життя та 

життя близьких, фізичної безпеки, як вчителі, викладачі так і учні, студенти 

знаходяться в укриттях, в евакуації, іноді кілька сімей в одному приміщенні. Та 

не дивлячись на це все вчителям необхідно психологічно підтримувати учнів, а 

викладачам студентів, що дає додаткове моральне, психологічне і фізичне 

навантаження підчас проведення занять. Підготовка занять в евакуації і в 

укриттях, займає більше часу, рятують тільки матеріали розміщені у віртуальних 

сховищах та он-лайн ресурси, за наявності мережі. 

В сучасних умовах, які передбачають тільки дистанційну форму роботи 

вчителі та методисти активно використовують віртуальні досліди, за допомогою 

комп’ютерних лабораторій чи відповідних навчальних комп’ютерних програм, 

освітніх платформ та сайтів, зокрема, Google Classroom, Padlet, Coursera, WizLQ, 

EdApp, Kahoot, PhET, тощо. Більшість з них безкоштовна та легка у 

використанні. 

Згідно положення санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти тривалість проведення дистанційного уроку складає: для учнів 5-7 класів 

— не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів — 20 — 25 хвилин; для учнів 10-

11(12) класів — не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не 

більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті. 

Завдяки електронним підручникам та навчальним матеріалам, відео-

ресурсам, онлайн- завданням та тестами вчителі не витрачають велику кількість 

часу на підготовку до проведення уроку та перевірки успішності учнів [2]. 

Нижче наводимо приклад оформлення уроку в освітній віртуальній дошці 

Padlet для учнів 9 класу з фізики (рис.1). 
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Рис.1. Зовнішній вигляд віртуальної дошки Padlet 

 

Учні мають доступ як до теоретичного матеріалу в відео-форматі так і до 

мультимедійної презентації, а також тренувальні вправи на закріплення 

вивченого на уроці. 

Доцільно також стимулювати креативність та творчість школярів за 

допомогою математичного моделювання. Цей метод наукового пізнання має 

широке застосування під час вивчення закономірностей функціонування 

природних, фізичних явищ і технічних об’єктів, законів, процесів та поведінки. 

Зокрема, під час вивчення фізики математичні моделі дозволяють людині 

пізнавати навколишній світ [7]. 

Важливими віхами розвитку сучасної фізичної картини світу є теорія 

відносності (спеціальна і загальна) і квантова теорія. Застосування квантової 

теорії дозволяє зрозуміти будову і властивості кристалів, молекул, атомів, 

атомних ядер, взаємоперетворень елементарних часток. 

Одним із видів засобів сучасного комп’ютерного моделювання та технології 

є сайт інтерактивних симуляцій PhET. Він був заснований у 2002 році лауреатом 

Нобелівської премії Карлом Віманом, який розробив проект в рамках 

університету Колорадо Боулдер для створення та використання безкоштовних 

інтерактивних симуляцій з математики і наук про природу. Це забезпечує 

можливість здійснювати імітаційне моделювання й обчислювальний 

експеримент з метою вивчення закономірностей про навколишній світ та 

розвитку креативного мислення та творчих здібностей учнів. 

Результати. Розглянемо на прикладі проведення практичної роботи для 

учнів 11 класу вивчення явища фотоефекту [1, С.191]. 

Тема: Віртуальна практична робота «Вивчення явища фотоефекту» [3]. 

Мета: ознайомитися із фізичним процесом явища фотоелектричного ефекту 

(фотоелектронної емісії), дослідити процес виходу електронів з поверхні металу 

(Натрій Na), розрахувати роботу з виходу металу (Авих.). 

Завдання: 
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1. Провести віртуальний дослід з вивчення фізичного явища фотоефекту;  

2. дослідити залежність типу металу від зміни значення електричного струм 

та енергії електронів; залежність зміни інтенсивності, довжини хвилі світла та 

електричної напруги від значення сили струму та енергії електронів; 

3. зробити висновки. 

Методичні рекомендації щодо виконання: 

1. Завантажити методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи. 

2. Дати відповіді на контрольні запитання [8, C.3]. 

 Як залежить енергія електронів, що вилатають з катода, від iнтенсивностi 

свiтла, та вiд його довжини хвилi?  

 Як залежить величина струму вiд довжини хвилі свiтла λ? Чому вона 

виходить на «поличку» при дуже малих значеннях λ? 

 Як залежить величина сили струму вiд електричної напруги? Пояснити, 

чому струм спочатку збільшується зі збільшенням значення електричної 

напруги, а потiм перестає «рости»? 

 Як залежить величина сили струму вiд iнтенсивностi свiтла? 

 Додатковий бал: Робота виходу, наприклад, кальцiю менше трьох 

електрон-вольт (eB). Чому, якщо ввiмнкути напругу з додатнiм знаком, при 

достатньо великому U (програма дозволяє максимальне значення U = 8 вольт) не 

виникає струму за вiдсутностi свiтла? 

3. Відкрити сайт https://cutt.ly/hGd7276 (рис.2). 

 
Рис.2. Зовнішній вигляд інтерактивної симуляції PhET 

 

4. Обрати тип металу Натрій (Na). 

5. Ввімкнути електричну лампу, виставити потiк свiтла (інтенсивність або 

число фотонів) на максимум. 

6. Виставити значення електричної напруги на джерелі живлення U = 2,5 B; 

довжина електро-магнітної хвилі λ= 306 нм (рис.3). 

 

https://cutt.ly/hGd7276
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Рис.3. Віртуальна практична робота «Явище фотоефекту» 

в симуляції PhET 

 

7. За результатами аналiзу даних визначте роботу виходу металу Aвих.. 
ℎ𝑐

𝜆
= 𝐴вих. + |𝑒| ∗  𝑈    1) 

𝐴вих. = 
ℎ𝑐

𝜆
− |𝑒|  ∗ 𝑈    2) 

де h = 6,63*10
-34 

Дж *с; 

|𝑒| = 1,6 *10
-19 

Кл; 

с = 3*10
8
 
м

с
. 

Отже, маємо: 𝐴вих. = 
6,63∗10−34∗3 ∗108

306∗10−9
−  1,6 ∗ 10−19 ∗ 2,5 

𝐴вих. = 2,48 еВ  

 

8. Побудувати графіки залежності сили струму від напруги, сили струму від 

інтенсивності світла, енергії від частоти світла (рис.4). 

9. Оформити результати практичної роботи. 
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Рис.4. Графіки залежності: а) сили струму від напруги, 

б) сили струму від інтенсивності світла, в) енергії від частоти світла 

 

Отримане значення 𝐴вих. = 2,48 еВ  співпадає з табличним значенням для 

натрію 𝐴вих.(𝑁𝑎) = 2,5 еВ. Свідчить про якісне виконання практичної роботи та 

точність вимірювання. 

Відповідно до загальної класифікації видів контролю для перевірки рівня 

засвоєння знань актуальними є мобільні додатки та освітні засоби, які можна 

використовувати як для поточного виду контролю, так і для проміжного чи 

заключного (рис.5). 

 

 
Рис.5. Класифікація видів контролю 

 

За два з половиною роки викладання фізики та астрономії в школі І-ІІІ 

ступенів №285 м. Києва, в умовах які передбачають дистанційну форму 

організації навчальних занять, було використано наступні сучасні освітні сайти: 

Google Forms – для успішного складання самостійної роботи учнів 9-го класу з 

теми «Рух тіла під дією сили тяжіння» та «Рух тіл під дією кількох сил» (рис.6). 
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Рис.6. Самостійна робота для учнів 9-го класу в Google Forms 

 

Окрім цього також варто використовувати сайт «Інтерактивне навчання 

"Ранок"», адже він обладнаний як електронним підручником, відео-

лабораторними робітами та вже розробленими тестами зі зазначеним часовим 

проміжком на виконання, на приклад, виконання контрольної роботи з 

астрономії розділу 7 «Будова і еволюція Всесвіту» (11 клас) (рис.7). 

 
Рис.7. Тестова контрольна робота №3 з астрономії на сайті 

«Інтерактивне навчання "Ранок"» 

Проведення лабораторних робіт з використанням аналого-цифрових 

перетворювачі (АЦП) в школі є досить необхідною умовою успішного навчання 

та демонстрації фізичних експериментів. Використання АЦП дозволяє не лише 

проводити складні роботи з точними результатами, а й зберігати їх для 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2022, № 22 
 

 
 

 

 

85 

відтворення процесу дослідження та демонстрації для великої аудиторії. 

Відсутність приладів, або неможливість проведення прямого досліду вже не є 

проблемою. 

В лабораторії «Спеціального фізичного практикум для магістрів» кафедри 

методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова факультету 

математики, інформатики та фізики використовують АЦП двох видів: «Vernier» 

(виробник США) та «ІТМ-lab» (виробник Україна м. Харків), з наборами 

датчиків. за допомогою яких студенти та магістранти виконують практичні та 

лабораторні роботи, проводять наукові дослідження, захищають бакалаврські і 

магістерські роботи. Під науковим керівництвом кандидата фізико-

математичних наук, професора, Горбачука І.Т. та завідувача лабораторією 

спеціального фізичного практикуму для магістрів Пудченка С.А. 

використовуючи АЦП «ІТМ-lab» і АЦП «Vernier» в лабораторії виконуються 

модернізовані навчальні лабораторні роботи [10]. Магістранта збирають 

лабораторні установки на яких проводять експериментальні дослідження, за 

результатами яких були захищені магістерські роботи: з теми «Дослідження 

явищ протікання швидкоплинних електромагнітних процесів в електричному 

колі постійного струму з rlc-елементами» у 2019 р. Біруком Андрієм; з теми 

«Дослідження вільних, вимушених і затухаючих коливань у коливальному контурі  з 

використанням універсального комп’ютерно-вимірювального комплексу» у 2018 р. 

Василенко Сергієм; з теми «Природа і властивості світла та його використання в 

сонячній енергетиці» у 2020 р. Півеньм Максимом та інші. Магістрантами були 

зібрані лабораторні установки для проведення експериментальних досліджень 

(рис. 8.). 

 
Рис.8. Лабораторні установки зібрані магістрантами для проведення 

експериментальних досліджень. 

Програмно–технічний лабораторний комплекс «ІТМ-lab» має можливість не 

тільки зберігати результати проведення експерименту у вигляді графіків, з 

подальшим експортом у ексельсумісний формат та ще синхронного відео запису 

цього експерименту. Це дозволяє створити мультимедійний проект 

демонстраційного експерименту, лабораторної роботи з текстовим файлом опису 

лабораторної роботи, відеоролика з поясненнями сутності експерименту, групи 
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файлів з даними ходу експерименту з подальшим відтворенням на будь-якому 

комп’ютері. Тому під час дистанційного вивчення, в умовах військового стану, 

навчальної дисципліни «Спеціальний фізичний практикум» магістрантами групи 

2 ФКФн (1, 9 р.) виконували лабораторні роботи в програмному забезпеченні 

«ІТМ-lab», які були підготовлені у попередні роки існування лабораторії. Для 

можливості надавати завдання магістрантам, у Google Classroom корпоративного 

домену НПУ, було створено відповідний Classroom для групи, де розміщувались 

завдання зі строками виконання. В створеному Classroom було зміщено 

інсталяційне програмне забезпечення «ІТМ-lab», з покроковою інструкцією 

встановлення, покликання на відео у ютюб з інструкціями щодо встановлення і 

прикладами виконання лабораторних робіт, та покроковою інструкцією запуску 

виконання лабораторних робіт з бібліотеки експериментів на ПК магістрантів. 

Всі магістранти встановили програмне забезпечення і виконали сім 

лабораторних робіт з різних розділів фізики: «Вивчення затухаючих коливань. 

Гума», «Кипіння розчину солі», «Вимірювання сили поверхневого натягу 

методом відриву кільця», «Ідеальний коливальний контур (С=10 мкФ)», 

«Ідеальний коливальний контур (С=50 мкФ)», «Визначення погодних умов», 

«Визначення сили тертя по похилій площині» [4]. Магістранти експортували 

результати вимірювань у Excel файли, провели відповідні розрахунки, згідно 

поставлених завдань до лабораторних робіт. Приклади виконання деяких 

лабораторних робіт: 

Лабораторна робота №1 

Тема: Затухаючі коливання. Гума. 

Завдання: 

Важок, масою 100 г підвішений до гумової стрічки. Верхній кінець стрічки, 

закріплено до гачка динамометра. Довжина стрічки у вільному стані-0,2 м. 

За результатами досліду визначити: 

 період затухаючих коливань; 

Запитання: 

1. Поясніть, які перетворення енергії відбуваються в системі? 

2. Куди витрачається енергія? 

Хід виконання 

1. Період затухаючих коливань обчислюється за наступною формулою: 

Т =  2 ∗ π√
𝑚

𝑘
 (пружинний маятник) 

Т =  2 ∗ π√
𝑙

𝑔
 (математичний маятник) 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2022, № 22 
 

 
 

 

 

87 

Т =  2 ∗ π√
0,2 м

9, 81
м
𝑐2
= 2 ∗ 3, 14 ∗ 0, 143 𝑐 =   0, 898 𝑐 ≈ 0,90 𝑐 

Відповіді на запитання: 

1. Внутрішня енергії в системі перетворюється на механічну енергію руху 

вздовж вертикальної всі, а також зменшується внаслідок протидії сили тертя – 

силі натягу нитки (стрічки). Якщо знехтувати значенням сили тертя, то 

внутрішня енергія системи будо складатися із суми кінетичної та потенціальної 

енергій. 

2. Енергія витрачається на перетворення внутрішньої енергії системи з 

одного виду кінетичної/ потенціальної в інший вид потенціальної/кінетичної, а 

також частина енергії йде на виконання деякої роботи по переміщенню вантажу 

[5]. 

Лабораторна робота №4 

Тема: Ідеальний коливальний контур. 

Завдання: 

Конденсатор ємністю 10 мкФ заряджають від джерела постійного струму та 

замикають до котушки індуктивності шкільного трансформатора. 

За результатами досліду визначити: 

 індуктивність котушки; 

 період коливань, які збуджуються в контурі; 

 зсув фаз струму в контурі відносно напруги. 

Хід виконання 

1. Індуктивність котушки: 

С =
𝑞

𝑈
 

𝑞 = 𝐶 ∗ 𝑈 = 10−6 ∗ 10 ∗ 4,24 = 42,4 ∗ 10−6 Кл 

𝐼 =
𝑞

𝑡
=  
42,4 ∗ 10−6

1699 ∗ 10−6
= 0, 025 А = 25 мА 

𝑊 =
𝐶 ∗ 𝑈2

2
 

𝑊 =
𝐿 ∗ 𝐼2

2
 

С ∗ 𝑈2

2
=
𝐿 ∗ 𝐼2

2
 

𝐿 =
С ∗ 𝑈2

𝐼2
= 
10 ∗ 10−6 ∗ (4, 24)2

(25 ∗ 10−3)2
=  
179, 78

625
= 0, 288 Гн = 288 мГн 

2. Період коливань, які збуджуються в контурі: Т = 2 ∗ 𝜋 ∗ √𝐿 ∗ 𝐶 

Т = 2 ∗ 3,14 ∗ √288 ∗ 10−3 ∗ 10−5 = 6, 28 ∗ 16,97 ∗ 10−4 = 10, 66 ∗  10−3с 
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Т ≈ 11 мс 

3. Зсув фаз струму в контурі відносно напруги [6]. 

Та побудували фізичні залежності за допомогою табличного процесора 

MS Excel. Отримані результати дають змогу в повні мірі вивчити навчальну 

дисципліну (рис.10, рис.11, рис.12). 

 
Рис.10. Графік залежності сили затухаючих коливань від часу 

 

 
Рис.11. Графік залежності електричної напруги за одиницю часу (С=10 

мкФ) 

В лабораторії розроблені лабораторні роботи різних розділів фізики 

шкільного курсу. 

Висновки. В ході виконання практичної роботи учні та студенти успішно 

засвоюють навчальний матеріал, а самостійне виконання віртуальної 

практичної/лабораторної роботи активізує логічне мислення учнів і студентів, 

можливість аналізувати отримані дані, узагальнювати фізичні явища та закони, 

аргументовано описувати висновки. 

Завдяки сучасним інноваційним технологіям, комп’ютерному 

моделюванню, аналого-цифровим перетворювачам та навчальним освітнім 

платформам майбутні викладачі – сьогоднішні студенти та магістранти 

опанують на більш високому рівні ту чи іншу галузь знань. Під час проходження 
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педагогічної практики та проведення уроків з фізики з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій студенти мають можливість 

вдосконалити отримані навички проведення експериментів в умовах існування 

віртуальної реальності. 
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