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НАВЧАННЯ 

У сучасному освітньому середовищі розроблено велику кількість  

електронних засобів, які візуалізують та спрощують сприйняття фізичного 

навчального матеріалу. Серед них – електронні підручники, віртуальні 

лабораторії, спеціалізовані предметні середовища. Слово "інтерактив" є 

калькою з англійської мови від слова "interact", де "inter" – взаємний і "асt" 

– діяти. Тому, "інтерактивний" розуміємо як здатний до взаємодії, діалогу, 

а ресурс, який називають інтерактивним, має бути чутливим до потреб 

суб’єкта навчання: його індивідуальних психічних властивостей, 

можливостей використовувати ресурс у певний час у певному місці тощо.  

Прикладом такого ресурсу може стати авторський електронний додаток 

«Інтерактивні схеми Сонячного і Місячного затемнень», який описаний у 

[1]. Окрім навчальної інформації, що стосується основних термінів і 

визначень теми, у інтерактивному додатку передбачена можливість 

покрокової візуалізації згаданих явищ природи. Ресурс призначений для 

використання як на лекційних, практичних, семінарських заняттях, так і 

під час самостійного вивчення матеріалу. 

В розробленому навчальному ресурсі схеми затемнень анімуються 

автоматично, причому в будь-який момент завдяки блоку керування 

додатком, можна призупинити затемнення та детально ознайомитися із 

особливостями схеми падіння сонячних промінів. По завершенні побудови 

на екрані відобразяться надписи до нових елементів, які з’явилися на 

зображенні. Даний навчальний ресурс має блок керування. Це дає 

можливість розглянути та познайомитися детально з кожним кроком у 

певний момент демонстрації.  

Вважаємо, що вміння створювати та використовувати подібні 

інтерактивні додатки сьогодні є фаховими і необхідними для навчання 

фізики. Оскільки вони напряму пов’язані з інформаційними технологіями, 

то їх упевнено можна відносити до інформаційно-комунікаційних 

компетентностей майбутнього вчителя фізики. 
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