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Summary: With the development of information and communal technologies, you can see
the actual process and that form, which gave you an opportunity to improve the system and
computer model. The possibilities of using the СK-12 project are considered, which makes it
possible to solve various problems and problems of applied nature, and students not only get
acquainted with the methods that build scientific knowledge, but understand the essence of the
physical concepts being studied.

Keywords: computer simulation, physics, project СK-12.

Важливим фактором, який забезпечує високу якість освіти і створює
необхідні умови для розвитку усіх суб’єктів освітнього середовища, є засоби
сучасних інформаційних технологій. Ефективне їх використання сприяє
інтеграції різних галузей знань, удосконаленню методичної системи навчання
загальноосвітніх предметів, а також допомагає реалізувати особистісно-
орієнтовний підхід у навчанні та вихованні, дає можливість опиратися на
певне коло інтересів і захоплень учнів, реалізувати основні принципи
сучасного освітнього процесу

Використання віртуальних досліджень з метою пропедевтики виконання
реальної лабораторної роботи, підвищує рівень розуміння фізичних процесів
та явищ, оскільки учні навчаються виділяти головне в явищі, відкидати та
спростовувати другорядні чинники, забезпечує зв’язок теорії з практикою,
сприяє розвитку пізнавальної активності та виникненню інтересу, через
використання сучасних засобів, впливає на візуальний, кінестетичний та
аудіальний аналізатори, що покращує процес формування  понять, явищ,
законів, які вивчаються та слугує одним із сучасних прийомів ознайомлення
учнів з методами науково-дослідницької діяльності.

Проблемі інформатизації навчального процесу в школах і вищих
навчальних закладах присвячено значну кількість робіт науковців: М.І. Шута,
В.Ю. Бикова, Р.С. Гуревича, П.С. Атаманчука, В.Ф. Заболотного, В.Д. Шарко,
О.П. Пінчук,  Н.А. Мисліцької, Н.Л. Сосницької, та ін. Ідеї компетентнісно
орієнтованої освіти є предметом наукового пошуку багатьох вчених: на рівні
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загальних положень впровадження засад компетентнісної освіти у навчальний
процес (І.Д. Бех, С.І. Гончаренко, , А.М. Кух, О.І. Пометун, А.В. Хуторський,
В.В. Краєвський, І.А. Зимня, Е.Ф. Зеєр, О.В Овчарук, І.В. Родигіна, С.С.
Шишов та ін.); на рівні організації навчально-виховного процесу у вищій і
середній школі (В.Ю. Биков, В. Ф. Заболотний, О.М. Спірін, М.І. Шут, М.Л.
Мартинюк, М.І. Садовий, С.П. Величко, П. С. Атаманчук, В.Д. Шарко, О.П.
Пінчук, О.М. Соколюк). Використання ІКТ для підтримки шкільних
навчальних фізичних досліджень було у центрі уваги М. І. Жалдака, Ю. О.
Жука, С. П. Величка В.Ф. Заболотного, І. С. Чернецького, О. М. Соколюк, С.
Г. Литвинової, І. О. Теплицького, О.М. Желюка, М.А. Петрової, В.Ф.
Клятченко, І.М. П’яних, А.Н. Петриці та та інших вітчизняних та зарубіжних
дослідників.

Серед проблемам, які прослідковуються під час застосування
комп’ютерно орієнтованих засобів є, по-перше,  несистемність і
фрагментальність застосування, по-друге, збереження пасивних форм
віртуальних навчальних об’єктів (текстів, статичної графіки і відео, а також,
створених на їх основі презентацій). Одним із способів підвищення фізичної
компетентності учнів є системне використання комп’ютерно орієнтованих
засобів навчання, в тому числі інтерактивних, при чому не лише для
фронтальної, але й під час індивідуальної роботи, в усіх видах начальної
діяльності.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти
регламентовано, фізичний компонент освітньої галузі «Природознавство»
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 [1].

Одним з найбільш перспективних напрямів використання
інформаційних технологій у фізичній освіті є комп’ютерне моделювання
фізичних явищ і процесів. Використання інтерактивних комп’ютерних
моделей може допомогти вчителю поступово формувати у учнів дослідницькі
вміння і пізнавальні інтереси. Але використання інтерактивних моделей не
може замінити проведення учнями дослідів й експериментів з реальними
об’єктами і приладами, навіть, якщо у шкільній лабораторії відсутні потрібні
для виконання лабораторної роботи матеріали і прилади. Моделі лише можуть
відігравати допоміжну роль, формуючи в учнів нові уміння, збуджуючи їх
інтерес до експериментування, побудови власних гіпотез і їх перевірки, уміння
і бажання експериментувати і досліджувати, ставити дослідницькі завдання з
постійними і змінними параметрами [2].

Серед усього різноманіття програмного забезпечення для
комп’ютерного моделювання вагоме місце займає вільно поширюваний
програмний проект CK-12, що розроблений фондом CK-12 (некомерційна
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організація з Каліфорнії, метою якої є  відкриття доступу до безкоштовної
освіти K-12 у світі).

CK-12 є онлайновим сайтом навчального контенту, що спонсорується
Фондом CK-12, метою якого є збільшення доступу до високоякісного вмісту
STEM по всьому світу. CK-12 надає безкоштовні та «настроювані» відкриті
освітні ресурси, які відповідають стандартам державної програми. Станом на
2014 рік інструменти Фонду використовували 38 000 шкіл у США, а інші - за
кордоном. Основною пропозицією CK-12 є колекція безкоштовних цифрових
підручників (так званих "Flexbooks") для учнів середнього шкільного віку,
зокрема, з питань науки, техніки та математики (приблизно 5000 областей
вмісту STEM (від науки про життя, як ДНК проти РНК, до послідовностей і
серій у обчисленні) [3].

На додаток до традиційного текстового матеріалу, контент CK-12
містить відео, вікторини, картки, симуляції, інтерактивні моделі. Наприклад,
для моделювання сили використано інтерактивне колесо огляду, де дають
можливість користувачу перейти до маніпулятивного режиму роботи. CK-12
також містить набір інструментів, які дають можливість вчителям додавати
додатковий матеріал або створити матеріал самостійно.

Рис.1. Зовнішній вигляд екрану з симуляціями проекту СK-12

Переглядати Flexbooks можуть всі незареєстровані учасники. Перевагою
зареєстрованих учасників є доступ до ряду інструментів, які підтримують
фактичне використання і впровадження Flexbooks. Вчитель, який входить до
системи, отримує доступ до інформаційної панелі, де є можливість
організувати свій власний вміст, використовуючи Flexbooks або комбінуючи
свій власний доданий контент з існуючим вмістом CK-12. Вчителі також
можуть використовувати панель інструментів для перевірки роботи учнів.
Крім того, функція "Групи" дозволяє вчителю створювати групи учнів, які
можуть обмінюватися конкретними книгами Flex, надавати завдання та
відстежувати як індивідуальні, так і спільні показники (контрольовані "групи
класу",  "групи дослідження, "). За такого підходу учні є не лише
спостерігачами, але й активними учасниками експерименту – окрім
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запропонованих завдань та способів їх виконання, вони можу впроваджувати
власні ідеї та перевіряти їх.

Незважаючи на те, що CK-12 почав працювати як сайт, який переважно
займався створенням онлайн-підручників, на сайті в даний існує постійно
зростаюча колекція комп’ютерних симуляцій.

Комп’ютерні симуляції проекту СК-12 допомагають учням зосередити
свою увагу на сутності явищ і процесів, краще уявляти їх та розуміти. Окрім
того, є можливість індивідуалізувати навчальний процес, що є особливо
важливим у тому випадку, коли учні самостійно виконують досліди і
самостійно починають експериментувати [4].

Висновки. Використання комп’ютерних моделювань СК-12 в процесі
навчання фізики в загальноосвітньому навчальному закладі за умови
виконання необхідних дидактичних умов та методичних рекомендацій
забезпечить: а) ефективність формування фізичних компетентностей учнів, за
рахунок гармонійного поєднання традиційних методик навчання та сучасних
інформаційно-комунікативних технологій; б) сприяння виникненню
пізнавального інтересу, що призведе до самоосвіти, саморегулювання та
самоконтролю.
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