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Аннотация
Виртуальное компьютерное моделирование физических процессов и явлений имеет ряд дидактических преи-

муществ и требует совершенствования методики использования в современной школе. Педагоги всего мира
сотрудничают на сайте Phet (http://phet.colorado.edu/), который предлагает научно обоснованные и эффектив-
ные компьютерные симуляции для изучения предметов естественнонаучного цикла на разных языках мира, а
также элементы методики их использования в средней школе.

Abstract
Virtual computer simulation of physics processes and phenomena has several advantages, but teaching needs

improvement of methodology for useing in modern school. In order computer simulations were successful in
education it requires compliance with a number of conditions. Educators around the world collaborate on the
web site Phet (http://phet.colorado.edu/), which provides science-based and effective computer simulations for
studying the natural sciences in different languages, as well as the methodology for use in secondary school.

Вступ
В багатьох країнах свiту педагогами активно розробляються засоби для навчального моделювання.

Бiльшiсть програмних продуктiв не є безкоштовними i широкодоступними для українських вчителiв.
Популярними серед вчителiв є готовi вiртуальнi моделi з високим рiвнем iнтерактивностi, коли учасники
можуть змiнювати бiльшiсть параметрiв, мати бiльший «вплив» на явища i процеси.

Основний матерыал
Iнтерактивний сайт «Iнтерактивнi симуляцiї» Phet (Physics Education Technology http://phet.colorado.edu/

) використовується для вiртуального моделювання при вивченнi природничих наук, зокрема, фiзики. На
сайтi мiститься понад 75млн. рiзного рiвня симуляцiй з фiзики, хiмiї, бiологiї, математики та iнших при-
родничих наук. На сайтi мiстяться загальнi методичнi настанови та методичнi рекомендацiї щодо вико-
ристання кожної моделi. Сайт перекладено на 68 мов свiту.

Всi Phet-моделювання знаходяться у вiльному доступi на веб-сайтi Phet i простi у використаннi. Вони
можуть бути завантаженi i використанi за допомогою стандартного веб-браузера. Вченi проводять до-
слiдження з розробки та використання iнтерактивних симуляцiй (моделювання), щоб краще з’ясувати:
якi характеристики роблять цi iнструменти ефективними для навчання i чому. Дослiдники вiдзначають,
що моделювання не може замiнити дослiдiв на реальному лабораторному устаткуваннi. Phet-симуляцiї
є бiльш ефективними для формування в учнiв концептуального розумiння наукових понять, їх взаємо-
зв’язкiв, законiв i формул, проте iснує багато навчальних i наукових цiлей щодо практичних занять, якi
не можуть бути вирiшенi за допомогою комп’ютерного моделювання.

Висновки
Педагогiчнi дослiдження процесу навчання визначають, що найефективнiше використовувати комп’ю-

терне моделювання пiд час проведення лекцiй при поясненнi нового матерiалу, в класнiй груповiй дi-
яльностi учнiв, при проведеннi лабораторних робiт та при виконаннi учнями домашнiх завдань. Автори
та розробники сайту, а також науковцi, якi займаються вивченням педагогiчних аспектiв впровадження
моделювання в вивчення природничих наук, запрошують педагогiв-науковцiв i практикiв всiх країн до
вiдкритого спiвробiтництва у дослiдженнях. В 2012 роцi до адаптацiї i педагогiчних дослiджень, пов’я-
заних з використанням симуляцiй, запропонованих на сайтi, долучилися науковцi вiддiлу лабораторних
комплексiв засобiв навчання Iнституту iнформацiйних технологiй i засобiв навчання НАПН України.
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