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Розглянуто роль сучасного фізичного експерименту у процесі розвитку 

технологічного мислення у студентів технічних університетів. Синтез 

можливостей сучасних лабораторних засобів дослідження та відповідного 

програмного забезпечення здійснює потужний вплив на розвиток компетенцій 

майбутніх інженерів.  
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The role of modern physics experiment in the development process of thinking 

among students of technical universities is discussed in this article. Synthesis of 



capabilities of modern research laboratory facilities and associated software has a 

powerful influence on the development of skills of future engineers. 
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 Проблема створення творчого освітнього середовища, здатного розвивати 

інтелектуальний потенціал студентської молоді на основі інтеграції 

фундаментальних і професійних знань, є завданням державного рівня [1]. 

Комплексне використання сучасних технологій у процесі вивчення технічних 

дисциплін з використанням «натурного» експерименту є потужним фактором, 

через який реалізуються інноваційні підходи в освіті, наприклад, діяльнісний, 

компетентісний і системний. 

 Наразі виділяють ряд ефективних моделей навчання фізики, зокрема 

проблемно-орієнтоване навчання (PBL – prolem-based learning). Роль і значення 

лабораторного практикуму з фізики без перебільшення можна назвати 

визначальною у формуванні світоглядного та інженерного мислення. Наявність 

відповідної матеріальної бази створює основу для розвитку практики 

інженерної діяльності майбутніх фахівців. Класи-студії наразі є дуже 

популярними у світі і дозволяють реалізувати навчання фізики на високому 

науковому рівні.  

 Технологічний світогляд – система поглядів на світ, природу, суспільство і 

людину. До основних положень технологічного світогляду відносять такі:  

• суспільний розвиток визначається способом діяльності людей, яка 

перетворює світ, а також рівнем технологічної культури людини і суспільства;  

• технологічна культура є одним з найважливіших показників рівня 

розвитку суспільства, мислення і творчих здібностей людини;  

• на сучасний світ потрібно дивитися різносторонньо: у взаємозв’язку 

біосфери, техносфери і ноосфери;  



• кожна людина повинна бути підготовленою до гармонійного 

існування і поведінки в інформаційно і технологічно насиченому світі, бо жити 

у світі і не знати його – це є небезпечним і навіть злочинним; 

• технологічна освіта і формування технологічної картини світу 

забезпечує гармонійну взаємодію людини з природним і технологічним 

середовищем. 

Категорію технологічного мислення трактують як направленість людини 

на перетворювальну діяльність із створення матеріальних і духовних цінностей. 

Технологічне мислення передбачає пошук оптимальних засобів перетворення 

матерії, енергії та інформації в потрібний для людей продукт. Серед 

особливостей технологічного мислення визначальними є:  

1. Пізнання і зміна оточуючої реальності в інтересах людини. Мета – це 

пошук відповіді на запитання «як?», а не «що?» при створенні нового об’єкта 

чи наданні йому нових якостей. Комплексний багатоаспектний характер знань 

можна розділити на три аспекти (табл.1). 

Таблиця 1. Аспекти технологічних знань 
Гностичний Пошуковий Перетворювальний 

Розпізнавати, розріз-
няти, ідентифікувати, 
визначати, оцінювати, 
розбиратися 

Створювати, придумувати, 
знаходити нові способи 
вирішення задач, порівню-
вати, аналізувати 

Змінювати, обробляти, 
конструювати, обслуговувати, 
здійснювати вплив, набувати, 
зміщувати, організовувати, здій- 
снювати дію, упорядковувати 

2. Вивчення нового навчального матеріалу за допомогою таких сучасних 

методів розв’язку різноманітних задач, як мозковий штурм, метод 

морфологічного аналізу  і синтезу, метод сфокусованих об’єктів, метод 

проектів, ігри, тощо . 

3. Формування таких мисленневих дій, як уміння оцінювати власну 

діяльність та її результати на основі рефлексії, швидкого переходу з одного 

рівня узагальнення на інший, аналізу і прогнозування економічних, 

екологічних наслідків, побудова образу оптимального кінцевого результату 

діяльності. 



Збагачення освітнього простору технологічними досягненнями людства 

обов’язково має враховуватися при побудові просторово-матеріальної 

складової будь-якого навчального середовища у я кому планується активна 

взаємодія суб’єктів навчання. Ефективність цієї взаємодії залежить від 

гармонійного поєднання усіх трьох структурних складових навчального 

середовища, як то матеріально-просторової, соціально-особистісної та 

інформаційно-технологічної. Випереджання чи відставання будь-якої 

структурної складової від світових усталених стандартів призводить в 

образному вислові до «закупорки кровоносної системи» навчального 

середовища і освітнього середовища в цілому. Насичення матеріально-

просторової складової навчальних середовищ сучасними інформаційними, 

технічними та технологічними засобами навчання є плановою задачею, яку 

доводиться вирішувати при їх побудові.  

Навчальне обладнання провідних виробників учбової техніки "PhyWe" 

(Німеччина), "Furier" (Ізраїль), «Учбова техніка» (Україна, м.Рівне) надає 

широкі можливості для розроблення ряду оригінальних робіт, виконання яких 

розвиває ряд аспектів технологічного мислення.  

Однією з таких розробок є мобільна лабораторія на основі портативного 

комп’ютера NOVA5000. Вказана мобільна лабораторія є технологічним і 

технічним рішенням ізраїльської кампанії Fourier. Попереднє впровадження ця 

лабораторія проходила на території Росії під назвою комп’ютерна лабораторія 

«Архімед». Програмне забезпечення мобільної версії NOVA5000 об’єднує 

декілька офісних додатків; воно розроблене під потребу дослідника у плані 

представлення інформації із датчиків у вигляді графіків, різноманітних 

цифрових табло, а найголовнішим елементом є програма MultiLab CE, 

призначена для роботи з зовнішніми датчиками. Реєстратор комп’ютера 

працює з наперед заданою дискретизацією, що може добиратися 

експериментатором у відповідності до експерименту, який проводиться. 

Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, набір інструментів для аналізу 

отриманих результатів, їх інтерполяції та представлення масиву даних у 



різному вигляді, у тому числі трансляцію в Microsoft Excel. До позитивних 

можливостей програми відноситься і можливість аналізу відеозаписів 

зроблених зовнішніми джерелами інформації.  

  
Рис. 1. Вигляд елементів установки 

Одночасно з портативною версією комп’ютера може працювати до 4 

датчиків а з розширеним інтерфейсом до 16. З’єднання датчиків з реєстратором 

здійснено за допомогою кабелю з особливим роз’ємом, що убезпечує від 

невірної комунікації. Можливості мобільної лабораторії NOVA5000 дозволили 

отримати нові наглядні демонстраційні експерименти, вдосконалити 

традиційні лабораторні роботи та поступово формувати базу навчально-

дослідницьких завдань, що виходять за рамки курсу загальної фізики.  

На рис.1 наведено один із експериментів («Дослідження залежності 

відцентрової сили від частоти обертання»), виконаних з допомогою вказаної 

лабораторії.  

  
Рис. 2. Вигляд елементів установки 

Слід зазначити, що виконання лабораторних робіт в більшості випадків 

супроводжується використанням програм аналізу зображень, таких як, Tracker, 



Data Point тощо. Так, наприклад, лабораторна робота «Дослідження розподілу 

швидкостей у водяному вирі» (обладнання: магнітний перемішувач, 

кристалізатор, аркуш паперу, вода, мелена кава, вебкамера, ПК (рис.2); 

програмне забезпечення: Tracker. Вимірюється: радіус руху частки, швидкість 

руху частки. Обчислюється: розподіл швидкостей руху часток вздовж радіуса 

вира) поєднує в собі всі елементи традиційного експерименту і новітніх 

технологій (рис.3). 

 

Рис. 3. Обробка результатів за допомогою програмного забезпечення 

Сучасне лабораторне обладнання відкриває перед студентами можливості 

не тільки якісного традиційного лабораторного експерименту а й дослідження 

поза його межами, де студенти самостійно вибирають дослідження, 

проектують його і виконують у міні групах, реалізуючи тим самим принципи 

проблемно-орієнтованого навчання. 

Поєднання натурного фізичного експерименту з автоматичною 

реєстрацією результатів вимірювання і аналізом зображення дозволяє зберегти 

відчуття реальності об’єкта дослідження, керувати швидкістю відтворення 

ходу процесу, автоматизувати накопичення і обробку експериментальних 

даних. Створення комп’ютерних лабораторій є безумовним рушієм 

дослідницьких методів навчання, що сприяє формуванню технологічної 

компетентності і зростанню наукового потенціалу майбутніх інженерів. 
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