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ПЕРЕДМОВА 

 

Комп’ютерне моделювання є інноваційним засобом розв’язку  

прикладних науково-технічних задач у фізиці. Має важливе використання у 

навчальному процесі разом з потужними у пізнавальному аспекті 

інформаційними технологіями. Імплементація комп’ютерного моделювання 

майбутніми вчителями фізики відкриває хороші можливості використання 

сучасних технологій у їх науковій та навчальній діяльності для реалізації 

міжпредметних синергетичних зв’язків інформатики, математики, фізики та 

інших предметів (Nicolis, Prigogin, 1989). Воно включає покроковий аналіз 

фізичного явища чи процесу, побудову фізичної моделі (абстрагування від 

несуттєвих впливів, вибір законів, які описують відповідні процеси), створення 

математичної моделі, реалізацію її засобами інформаційних технологій, 

проведення відповідних обчислень та аналіз результатів (Huffman,1997). 

Першою проблемою, впроваджуючи елементи комп’ютерного 

моделювання під час вивченні фізики, є вибір інструментів його реалізації. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють використовувати мови 

програмування високого рівня. За останні роки опубліковано багато книг і 

статей, де демонструють розв’язання фізичних задач цим способом. 

Спеціалізовані програмні продукти дають можливість автоматизації 

математичних обчислень, що є серйозним кроком вперед у галузі 

комп’ютерного моделювання (Гулд, Тобочник, 1990). Інформаційні технології 

мають застосування не лише в дисциплінах, що традиційно застосувують 

комп’ютери (інформатика, комп’ютерне моделювання, числові методи), а й у 

класичних навчальних дисциплінах (Мар’ян, Шебень, Юркович, 2016).  

Важливим у реалізації комп’ютерних моделей є отримання кінцевої 

вихідної інформації у графічному представленні. Бо особливості психіки і 

фізіології людини дозволяють її миттєво проаналізувати, провести власні 

асоціації  і ідентифікувати графічну інформацію на відміну від сухого набору 

формул і цифр. Можливість проводити аналіз отриманих графічні залежності 
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між різними величинами – це необхідний елемент фізичної освіти. 

 Дискутуючии про переваги та недоліки імплементації інноваційних 

освітніх технологій, справжнім «індикатором» їх застосування є учні і 

студенти. Педагогічний досвід засвідчує, що якісну освіту можна здобути лише 

в адекватному діалозі учня з учителем, студента з викладачем. Ось чому думка 

учня та студента так багато важить в оцінці новітніх інформаційно-освітніх 

технологій (Kuo, Hull, Gupta, Elby, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


