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Анотація. Метою дослідження є огляд хмарних засобів, які можуть
бути використані в процесі навчання фізики у вищій школі.
Задачами дослідження є аналіз основних варіантів використання
хмарних технологій у навчальному процесі, класифікація хмарних
засобів навчання фізики, вибір віртуальних фізичних лабораторій та
моделюючих програмних засобів.
Об’єктом дослідження є процес навчання фізики у вищих
навчальних закладах.
Предметом дослідження є використання хмарних засобів в процесі
навчання фізики у вищій школі.
Використані методи дослідження: аналіз наукових публікацій.
Результати дослідження. В роботі виділено та розглянуто
віртуальні фізичні лабораторії та моделюючі програмні засоби, за
допомогою яких стає можливою візуалізація фізичних процесів та
активізація навчальної діяльності студентів з фізики.
Основні висновки і рекомендації. Дослідження та впровадження в
практику діяльності вищих навчальних закладів хмарних технологій
надасть можливість створити освітнє середовище для студентів і
викладачів.
Ключові слова: хмарні засоби навчання; віртуальні фізичні
лабораторії; моделюючі програмні засоби.
M. A. Sorokopud. Cloud physics teaching aids
Abstract. Research goals: an overview of cloud tools that can be used in
teaching physics in high school.
Research objectives: to analyze the main uses of cloud technology in the
learning process, classification of cloud physics teaching facilities, a selection
of virtual private laboratories and modeling software.
The object of research is the process of teaching physics in higher
education.
The subject of research is using of cloud-based tools in teaching physics
in high school.
Results of the research. The article highlighted and considered most useful
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virtual physical laboratory and simulation software whereby it becomes
possible visualization of physical processes and promoting the training of
students in physics.
The main conclusions and recommendations. Research and introduction
of cloud technologies to higher educational establishments will enable to create
a learning environment for students and teachers.
Keywords: cloud-based learning tools; virtual physical laboratory;
simulation software.
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Сьогодні все більше уваги приділяється удосконаленню технологій
навчання. Постає гостра необхідність у постійній заміні застарілого
обладнання та програмного забезпечення на нове для підвищення рівня
підготовки майбутніх спеціалістів. Але, на жаль, не всі навчальні заклади
мають можливості (фінансово або технічно) до такого удосконалення.
Тому в умовах таких обмежень найбільш вигідним є використання
хмарних технологій, що дає можливість забезпечити належний рівень
підготовки фахівців та дозволяє значно зменшити витрати.
Хмарні технології – це парадигма, що передбачає віддалену обробку
та зберігання даних і надає користувачам мережі Інтернет доступ до
комп’ютерних ресурсів сервера, використання програмного забезпечення
як онлайн-сервісу. Тобто за наявності підключення до Інтернету можна
виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані, використовуючи
потужності віддаленого сервера [5].
Основні варіанти використання хмарних технологій у навчальному
процесі:
– набір хмарних додатків (електронна пошта, доступ до функцій
стандартного офісного пакету);
– хмаро орієнтоване програмування (Web-сервіси дозволяють
створювати навчальні програми на будь-якій мові за допомогою
хмарного сервісу);
– хмарні сервіси зберігання даних (надається можливість зберігання
даних будь-яких типів, починаючи з офісних пакетів та закінчуючи
мультимедійною інформацією);
– комунікації (VoIP);
– антиспам та антивірус;
– управління проектами;
– дистанційне навчання.
318

Хмарні технології навчання фізики

Хмарні засоби навчання фізики – це класи програмних засобів, які
поділяють на основні (програмне забезпечення (ПЗ) моделювання
фізичних процесів; віртуальні лабораторії; табличні процесори; системи
комп’ютерної математики; статистичні пакети; ПЗ для захоплювання чи
запису відео, аудіо тощо; редактори презентацій) і додаткові (ПЗ
побудови діаграм зв’язків, станів, класів, об’єктів тощо; мови
програмування та бібліотеки; текстові процесори; лабораторні журнали;
ПЗ управління проектами; віртуальні тренажери; засоби контент-аналізу;
медіа-редактори тощо) [3].
Перелік додаткових засобів може бути розширений з урахуванням
конкретних умов реалізації навчання фізики та специфіки виконуваних
навчальних фізичних досліджень.
За [3], доцільною є часткова віртуалізація засобів інформаційнокомунікаційних технологій навчання фізики, причому під віртуалізацією
розуміють абстракцію компонентів навчального середовища (рис. 1).
традиційні засоби

засоби хмарних технологій

Рис. 1. Віртуалізація засобів інформаційно-комунікаційних технологій
навчання фізики
Найчастіше в процесі навчання фізики у вищій школі
використовують віртуальні фізичні лабораторії та моделюючі програмні
засоби.
Віртуальні фізичні лабораторії – це програмні ресурси, що
використовуються для формування та закріплення навичок з фізики,
необхідних для подальшого навчання. Використання віртуальних
лабораторій надає студентам можливості для осмислення та закріплення
теоретичного матеріалу, здійснення контролю знань з певної теми.
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Віртуальні фізичні лабораторії містять не тільки інформаційну частину,
але і програмні засоби, що надають можливість проводити навчання і
контроль за сценаріями, заданими викладачем чи розробником
навчального комп’ютерного тренажера [2; 4].
Аналіз літературних джерел показує, що зараз немає єдиної
класифікації моделюючих програмних засобів. Дослідники виділяють
демонстраційно-моделюючі програмні засоби та педагогічні програмні
засоби типу діяльнісного предметно-орієнтованого середовища.
Характерними ознаками демонстраційно-моделюючих програмних
засобів є їх використання на етапах пояснення нового матеріалу,
фронтальної демонстрації моделі об’єкту вивчення. Можливі варіанти
ПЗ, які відрізняються за способом формування моделі, видом моделі.
Велика кількість віртуальних фізичних лабораторій та моделюючих
програмних засобів перебуває у вільному доступі, зокрема ресурси
VirtuLab, PhET, Wolfram Demonstrations Project, COMSOL Multiphysics
тощо.
Проблема застосування хмарних технологій в освіті є актуальною та
потребує подальшого розвитку. Дослідження та впровадження в практику
діяльності вищих навчальних закладів хмарних технологій надасть
можливість створити освітнє середовище для студентів і викладачів [1].
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