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ІІІ. КРИТЕРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ, 

СИСТЕМНІСТЬ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 

3.1  Розробка тестових завдань з оптики 

 (контрольно - оцінювальний етап) в середовищі Delphi. 

Комп’ютерне тестування:"Оптика. Світлові хвилі". 

            1. Яка пара явищ найбільш яскраво виявляє квантові властивості світла. 

а) фотосинтез і поляризація; 

б) фотоефект і тиск світла;  

в) дифракція та інтерференція. 

           2. Які з наведених нижче виразів відображають закон заломлення світла ? 

 

         3. Який характер світлових хвиль ? 

а) поперечні;  

б) повздовжні;  

в) можуть бути як повздовжніми, так і поперечними. 

        4. Які явища пояснюються інтерференцією світла ? 

а) райдужне забарвлення тонких мильних, масляних плівок; 

б) відхилення світлових променів в область геометричної тіні; 

в)  затемнення Місяця. 

         5. Яке зображення дає плоске дзеркало? 

а) обернене, дійсне; 

б) пряме, уявне; 

в) обернене, збільшене. 

       6. Дифракцією світла називають… 

а) взаємне посилення або послаблення двох когерентних світлових хвиль; 



Комп’ютерне моделювання та інноваційні підходи в фізиці: оптика, 2017 
 

81 

 

б) розкладання світла в спектр при проходженні через трикутну призму; 

в) огинання світлом перешкод. 

       7. Як зміниться частота червоного випромінювання при переході світла з 

повітря у воду? 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) не змінюється. 

       8. Оптичну силу лінзи вимірюють у … 

а) люменах ; 

б) діоптріях; 

в) ньютонах. 

      9. Якого кольору побачив би спостерігач небо, потрапивши на Місяць ? 

а) блакитне; 

б) чорне; 

в) червоне. 

      10.Для яких променів – червоних чи фіолетових – буде більша головна 

фокусна відстань збиральної лінзи ? 

а) червоних; 

б) фіолетових; 

в) однакова. 

       11. Зазначте ту пару явищ, у якої найбільш яскраво виявляються хвильові 

властивості світла. 

а) дисперсія і відбивання;  

б) поляризація і заломлення;  

в) дифракція та інтерференція. 

       12. Які вирази відображають закон відбивання світла ? 

 

      13. Яку з формул називають формулою тонкою лінзи ? 
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      14. Яке явище доводить поперечність світлових хвиль ? 

а) дисперсія;  

б) відбивання;  

в) поляризація. 

      15. При переході світлового променя з менш оптично густого середовища в 

більш густе, кут заломлення –  

а) менший кута падіння;  

б) більший кута падіння;  

в) рівний куту падіння. 

      16. Як зміниться довжина жовтого випромінювання при переході світла з 

повітря у воду? 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) не змінюється. 

       17. При збільшенні розмірів джерела світла, що освітлює предмет, розміри 

його тіні … 

а) зменшуються, а напівтіні збільшуються; 

б) збільшуються, а напівтіні зменшуються; 

в) збільшуються, а напівтіні не змінюються . 

       18. Деякі предмети мають білий колір, тому що… 

а) відбивають всі кольори білого світла; 

б) поглинають усі кольори білого світла; 

в) розсіюють біле світло. 
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     19.При накладанні двох світлових хвиль з однаковою частотою та постійною 

різницею фаз спостерігається … 

а) відбивання світла; 

б)  дифракція світла; 

в) інтерференція світла. 

      20. Оптична сила лінз в окулярах 2 дптр. Яка фокусна відстань лінз? Для 

короткозорого чи далекозорого ока будуть ці окуляри? 

а) 0,5м, короткозорого; 

б) 2м, далекозорого; 

в) 0,5м, далекозорого. 

 

Інтерфейс програми комп’ютерного тестування розділу фізики  

"Оптика. Світлові хвилі" (Лістинг8). 
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3.2  Аналіз відповідності розробленого навчального матеріалу критеріям 

технологічності (концептуальність, системність, керованість, 

ефективність, відтворюваність, візуалізація). 

 

 Концептуальність розробленого інноваційного підходу викладання 

фізики випливає з теоретико-методологічних досліджень, спрямованих на 

досягнення позитивного результату формування професійно мобільного 

педагога – викладача фізики. Системність приведеного підходу пов’язана з  

логікою освітнього процесу, взаємозв’язком всіх його частин, професійно 

орієнтованим змістом навчального матеріалу, цілісністю, на основі яких і 

твориться процес формування професійної мобільності майбутніх педагогів у 

фізиці. Керованість (регулювання) приведеного підходу формування 

професійно мобільного викладача фізики припускає можливість 

цілевизначення, планування, організації навчально-пізнавальної діяльності, 

оцінки цієї діяльності, прогнозування процесу формування професійної 

мобільності майбутніх педагогів професійного навчання, поетапної 

діагностики, варіювання засобами й методами з метою корекції результатів 

(Мар’ян, Шебень, Юркович, 2016). Ефективність визначається здатністю 

майбутніх педагогів професійного навчання бути конкурентоздатними на ринку 

праці, виявом мотиваційної готовності до професійної мобільності та 

сформованістю ключових компетенцій. Відтворюваність пропонованої нами 

педагогічної технології формування майбутніх професійно мобільних педагогів 

професійного навчання пов’язана з можливістю масового застосування її у 

вищих навчальних закладах за допомогою включення в структуру професійної 

підготовки майбутнього педагога професійного навчання в умовах сучасного 

освітнього процесу й можливості її реалізації на основі одержаних і 

перевірених дослідно-експериментальним шляхом результатів.  

 

 

                                                                                                               


