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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «РІВНОВАГА ТІЛ»

Постановка  та  обґрунтування  актуальності  проблеми.

Сьогоденний світ характеризується швидкими змінами, які стосуються всіх

сторін  існування  людини.  Усі  ці  зміни  вимагають  від  суспільства

винахідливості,  гнучкості,  творчого  підходу  до  розв’язання  проблем,

уміння  застосовувати  знання  в  реальному  житті.  У  контексті

євроінтеграційної  освіти  особливої  актуальності  набуває  питання  щодо

застосування  методів  навчання,  спрямованих  на  формування

інформаційно-інтелектуальної  компетентності  учня  чи  студента.  Саме

наявність  пізнавального інтересу сприяє зростанню їхньої  активності  на

заняттях  з  фізики.  Постає  потреба  реалізації  єдності  доступності,

логічності  та практичної значущості навчальної інформації, застосування

інформаційно-комунікаційних  технологій  (ІКТ)  для  її  опрацювання.  ІКТ

поступово  формують  нові  вподобання  учнів  і  студентів,  роблять  їхній
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процес  пізнання творчим,  стимулюють до самоосвіти.  Інноваційні  зміни

вимагають від учнів і студентів не тільки обсягу фундаментальних знань, а

й  розвитку  різних  видів  мислення  для  становлення  компетентнісно-

світоглядних  професійних  характеристик  майбутнього  фахівця.  Пошук

ефективних методів реалізації цих ідей не  втрачає актуальності. 

Аналіз  останніх  досліджень і  публікацій.  Теоретичні  питання  та

задачі з теми “Рівновага тіл” розглядаються у підручниках В.Г. Бар’яхтара,

І.М. Гельфгата, М.В. Головка, Т.М. Засєкіної, В.Д. Сиротюка та ін. 

Особливості застосування ІКТ при навчанні фізики, у тому числі для

формування  інформаційної  культури,  висвітлюються  у  публікаціях

С.П. Величка, М.І. Жалдака, А.М. Куха, В.П. Сергієнка, М.І. Шута та ін. 

Реалізація  практико-орієнтованого  навчання  для  спрямування

освітньої системи на формування і розвиток в учнів і студентів якостей,

необхідних для успішної адаптації в сучасному суспільстві та здійснення

професійної  діяльності  у  майбутньому,  розкривається  у  працях

В.П.Вовкотруба,  О.М. Лунгол,  Н.В. Подопригори,  М.І. Садового,

Н.В. Стучинської, Л.П.Cуховірської, О.М. Трифонової, В.Д. Шарко та ін.

Проблеми навчання фізики у морських освітніх закладах та шляхи їх

вирішення  описані  у  публікаціях  І.В. Богомолової,  О.О. Доброштан,

О.Л. Плотнікової,  В.В. Чернявського та  ін.  У статтях  наголошується  про

необхідність оновлення змісту навчального матеріалу з фізики, формування

вмінь  міжпредметного  перенесення  знань,  підсилення  уваги  до

застосування фізики у різних галузях науки, техніки і виробництва. 

Метою  статті  є  розкриття  особливостей  удосконалення  методики

навчання  фізики  на  прикладі  теми  “Рівновага  тіл”  із  застосуванням

прикладної інформації та ІКТ в освітньому процесі з метою формування

професійної компетентності студентів. 

Методи  дослідження: аналіз  науково-методичної  літератури  з

проблем дослідження, цілеспрямоване педагогічне спостереження та аналіз



навчального процесу.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження. Згідно  навчальних

програм у підручниках для 10 класу [2; 3; 8; 12; 13] з теми “Рівновага тіл”

розглядаються  такі  елементи  знань:  1) статика;  рівновага  тіла;  момент

сили;  правило  моментів;  правило  важеля;  центр  тяжіння  та  центр  маси

тіла;  умови рівноваги тіл;  види рівноваги тіл; 2) стійкість рівноваги тіл,

момент  інерції;  основне  рівняння  динаміки  обертального  руху  твердого

тіла  навколо  нерухомої  осі  [2,  с. 87;  3,  с. 87].  Викликають  труднощі  у

студентів назви та тлумачення таких термінів, як центр мас, центр інерції,

центр тяжіння, центр ваги, які зустрічаються у літературі.

На  нашу  думку,  тема  має  значні  методичні  можливості.

Запропоновані  у  підручниках  приклади  застосування  знань  можна

розширити  за  профільними  напрямками.  Зважаючи  на  проведений

педагогічний експеримент, нами пропонуються такі  шляхи удосконалення

методики навчання фізики за темою “Рівновага тіл”:

1. Використання  ІКТ  як  наочного  засобу  навчання:  показ

відеофрагментів про рівновагу суден під час шторму (судноплавство), роль

венстибулярного  апарата  при  виконанні  фізичних  вправ  (біомеханіка);

зображення  прикладів  рівноваги  та  рухів  на  слайдах  презентацій

(Пізанська вежа, відмінність у рівновазі й рухах малої дитини та дорослої

людини, ситуації падіння людини та ін.). 

2. Моделювання  процесів,  що  вивчаються  за  темою.  Повідомити

студентам, що за допомогою програмного забезпечення розробників Make

it Stand створюють 3D моделі з вимогою ідеальної рівноваги [4]. На етапі

проектування є можливість змінювати конструкцію, передбачати різні види

матеріалів, а прозорий результат друку принтера дозволяє побачити модель

зсередини (рис. 1). Такі адитивні технології використовуються в медицині

для  створення  імплантатів  (частини  кісток,  скелету,  хрящових  тканин,

щелепи  та  ін.)  при  протезуванні;  для  виготовлення  техніки  і  зброї;  у



будівництві та ін. 

Людина і тварина, щоб набути стійкого положення, розставляють і

трохи  згинають  ноги  (лапи).  Комп’ютерне  моделювання  (кінематичний

підхід для анімації) дозволяє симулювати рухи і рівновагу за різних умов

(зросту,  форми,  маси,  швидкості  руху  тіла  людини  чи  тварини  [16]),  з

допоміжним обладнанням (палиці, екзоскелети тощо).

                  

Рис. 1. Приклади моделювання 3D моделей у рівновазі

Рис. 2. Анімаційні моделі для симуляції рухів

3. Застосування комп’ютерної техніки при виконанні лабораторних і

практичних робіт. Наприклад, опрацювання і представлення результутатів

лабораторних  робіт  про  біостатичні  характеристики  руху  тіла,  про

визначення координат точок тіла за кінограмою та ін. у вигляді таблиць,

схем, діаграм тощо.

4. Створення умов для індивідуалізації навчання. На увагу заслуговує

самостійна  робота  студентів  (табл. 1).  Студенти  виконують



експериментальні  завдання  зі  звітом у  вигляді  фото [3,  с. 85;  12, с. 92]  і

лабораторні роботи, грають у комп'ютерні ігри з фізики [15]. Наприклад,

вирізати з цупкого картону плоску фігуру (територію України) і визначити

центр мас цієї фігури експериментально, геометрично й аналітично.

Таблиця 1

Приклади тем для застосування
знань з теми

Приклади тем для самостійної і
проектної роботи 

Судноплавство 
1. Сили й моменти сил, що діють 

на судно під час руху.
2. Остійність високобортних судів, 

парусних яхт, вантажних судів, 
шлюпок.

1. Механізми підіймання вантажу.
2. Механізми повороту.
3. Металоконструкції на суднах 
(мости, стріли, рами та ін.).

Будівництво
1. Системи балансування для 
хмарочосів. 
2. Види мостів та їх рівновага.
3. Рівновага підйомного крану 
(будівельний кран, автокран, кран-
робот для руйнування будівель). 
4. Статика різноманітних споруд 
(арки, ферми опор ліній 
електропередач та ін. ).
5. Системи блоків. Будова вантажо-
підйомного механізму [1].

1. Рівновага у будівництві.
2. Як монтують підйомний кран? [14]
3. Мости-трансформери [11].
4. Стійкість  стрілових кранів при 
будівництві мостів.
5. Сейсмічна ізоляція висотних 
будівель (захист від землетрусів).
6. Підйом і переміщення вантажів 
промисловими альпіністами.
7. Як будують хмарочоси та мости?
8. Рівновага Пізанської вежі.

Рівновага і рухи людини та тварин (біомеханіка)
1. Роль вестибулярного аналізатора 
людини у здійсненні функції 
рівноваги тіла у стані спокою і під 
час руху.
2. Види рівноваги тіла людини.
3. Кісткові  важелі  у  людини  і
тварин.
4. Збереження рівноваги тіла при 
виконанні фізичних вправ. 
5. Вплив зайвої ваги на постать 
людини при ході та рівновазі.

1. Кіборги (екзоскелети; екзопротези).
2. Рівновага і рух на велосипеді.
3. Відмінність у рівновазі і рухах малої
дитини та дорослої людини. 
4. Як людині піднімати важкий вантаж?
5. Балансуюча функція стопи людини.
6. Скандинавська хода з палицями.
7. Збереження рівноваги під час 
стрибка й приземлення.

Мистецтво
1. Еквілібристика (канатохідці). 1. Танцювальний нахил Майкла 



2. Балетні фуете. Джексона.
5. Пошук інформації  в мережі Інтернет та застосування хмарних

технологій з використанням доступу до комп’ютерних ресурсів сервера.

Цікавою є  інформація  про  незвичайне  або  невідоме  [1,  6,  11,  14].

Наприклад,  про  мости-трансформери  та  їх  рівновагу  (рис. 3)  або  про

систему балансування для хмарочосів (рис. 4). 

  

Рис. 3. Мости-трансформери

  

Рис. 4. Система балансування для хмарочосів 

Усі  висотні  будівлі  розхитуються.  У їх  верхніх  частинах  інженери

розташовують  на  пружинах  і  поршнях  гігантські  амортизатори,  щоб

зберегти положення центра маси будівлі. У 2004 році в Китаї у найвищій

будівлі висотою 510 м розмістили кулю діаметром 5,5 м і масою 728 т, яка

здатна згасити коливання навіть за вітру швидкістю 240 км/год.

6. Підвищення  загальнокультурного  рівня  освіти  студентів,  їх

професійної  обізнаності  та  рівня  практико-орієнтованих  знань. Для

посилення  взаємозв’язку  фундаментальності  й  фахової  спрямованості

курсу  фізики  доцільно  висвітлювати  інформацію  про  практичне

застосування  теоретичних  знань.  Наприклад,  для  майбутніх  моряків



пропонувалися  завдання:  1) дати  визначення  поняттям  та  термінам:

остійність судна, ватерлінія, нерухомий баластний кіль; пояснити принцип

дії механізмів підіймання вантажу (поліспастів), гіроскопа; описати умови

рівноваги  для  металоконструкцій  (мости,  стріли,  рами  та  ін.);

2) виготовити з  цупкого  паперу  або  іншого матеріалу  кілька  невеликих

моделей суден та дослідити, як залежить стійкість плавання цих моделей

від їх форми, маси та розміщення баласту всередині [13]. 

Студентам  біологічного  напрямку доцільно  розглянути  навчальний

матеріал  про вестибулярний апарат людини,  кінематичні  схеми суглобів,

роль  м’язів  у  фізіологічних  важелях;  ознайомити  з  новітніми  методами

дослідження  в  медицині.  Наприклад,  метод  оптичної  комп'ютерної

топографії  дозволяє  з  високою точністю визначити координати будь-якої

анатомічної точки поверхні тіла (рис.5), кінезіологічний метод  – вивчити

рухи людини шляхом послідовного фотографування (100 разів за секунду).

Рис. 5. Поверхня спини за методом оптичної комп'ютерної топографії

На  заняттях  нами  передбачається  здійснення  суб’єкт-суб’єктного

стилю взаємодії між викладачем та студентами (спільне визначення мети та

завдань  заняття,  формування  позитивної  мотивації  до  засвоєння  знань,

створення  педагогічних  ситуацій  спілкування  для  виявлення  ініціативи

студентів  та  ін.),  тому  на  етапі  осмислення  і  розуміння  навчального

матеріалу доцільно обговорити прикладні задачі та питання: 

1. Судноплавство. Де  слід  розміщувати  вантаж  під  час

завантажування пароплава, щоб досягти найбільшої стійкості? [13, с. 96].

Чому танкери після розвантаження заповнюють водою? У чому перевага



катамаранів над звичайними суднами? [12, с. 91]

2. Біомеханіка. Чому  людина,  яка несе  важкий  вантаж  на  спині,

нахиляється вперед, а якщо вантаж міститься перед собою, то відхиляється

назад? Чому  людина, яка піднімається вгору, нахиляється вперед, а якщо

спускається з гори,  то  відхиляється назад? [13, с.91].   Як треба тримати

руки на турніку, щоб зусилля м’язів людини було меншим? Як пояснити,

що балерина не втрачає рівновагу при виконанні фуете?

3. Техніка. По грунтовій вибоїстій дорозі їдуть дві вантажівки: одна з

дровами,  інша –  з  кам'яним  вугіллям.  У якої  з  них  ризик  перекинутися

більший, якщо маси вантажівок однакові? Який автомобіль – вантажний чи

легковий  може  з  більшою  швидкістю  рухатись  на  повороті?  Що  таке

стійкість  автомобіля?  Які  особливості  конструкції  забезпечують  високу

стійкість швидкісних болідів? Чи важливе розташування вантажу в кузові

автомобіля?  Як  людина  зберігає  рівновагу  на  гіроскутері  (сігвеї)?

Розгляньте руль, педаль і передачу велосипеда. У якому із цих механізмів

досягають виграшу в силі, а в якому – у швидкості? 

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. Реалізація

ідеї  практичної  спрямованості  навчальної  інформації  з  фізики  для

формування  професійної  компетентності  студента  сприяє  створенню

науково-методичної бази підвищення освітнього рівня студентів.  За умов

виконання практико-орієнтованого підходу в навчанні фізики цей предмет

стає  інструментом,  за  допомогою якого студент може пояснити поняття,

явища,  процеси,  що  відбуваються  в  природі,  житті  та  професійній

діяльності.  Подальших  розробок  потребує  методика  навчання  фізики  у

напрямку осучаснення завдань і задач з теми.
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Анотація. Стаття  присвячена  проблемі  підвищення  ролі  практичної
спрямованості  навчальної  інформації  з  фізики  та  розвитку  пізнавального  інтересу
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навчання;  2) моделювання  процесів;  3) застосування  комп’ютерної  техніки  при
виконанні  лабораторних  і  практичних  робіт;  4) створення  умов  для  самостійної  і
проектної роботи; 5) пошук інформації в мережі Інтернет та застосування хмарних
технологій; 6) підвищення загальнокультурного рівня освіти студентів, їх професійної
обізнаності та рівня практико-орієнтованих знань на основі тлумачення професійних
понять та термінів, ознайомлення з сучасними науковими досягненнями і методами
дослідження у відповідній галузі. Запропоновано приклади питаннь для обговорення при
закріпленні навчального матеріалу для підвищення пізнавального інтересу до фізики та
професійної компетентності студентів. 
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Аннотация. Статья  посвящена  проблеме  повышения  роли  практической
направленности учебной информации по физике и развития познавательного интереса
студентов  к  физике  при  изучении  темы  "Равновесие  тел".  Предложены  пути
совершенствования методики обучения физике: 1) использование ИКТ как наглядного
средства обучения; 2) моделирование процессов; 3) применение компьютерной техники
при  выполнении  лабораторных  и  практических  работ;  4)  создание  условий  для
самостоятельной  и  проектной  работы;  5)  поиск  информации  в  сети  Интернет  и
применение облачных технологий; 6) повышение общекультурного уровня образования
студентов,  их  профессиональной  осведомленности  и  уровня  практико-
ориентированных  знаний  на  основе  толкования  профессиональных  понятий  и
терминов,  ознакомление  с  современными  научными  достижениями  и  методами
исследования  в  соответствующей  области.  Предложено  примеры  вопросов  для
обсуждения  при  закреплении  учебного  материала  для  повышения  познавательного
интереса к физике и профессиональной компетентности студентов.

Ключевые  слова: информационно-коммуникационные  технологии,
познавательный интерес, моделирование, равновесие тел, экспериментальные задачи,
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STADNICHENKO  Svitlana  Mykolaivna,  KОSTENKO  Natalia
Vasylivna.  FORMATION  OF  STUDENTS’  PROFESSIONAL
COMPETENCE  IN  STUDYING  THE  TOPIC  «EQUILIBRIUM  OF
BODIES». 

Abstract.  The article  is  devoted  to  the problem of  increasing the role  of  practical
orientation  of  educational  information  of  physics  and  students’ cognitive  interest  during
studing physics topic "Equilibrium of bodies". Some ways of improving the methodology of
teaching physics are considered: 1) use of information and communication technologies as a
visual means of training; 2) process simulation; 3) application of computer technology in
performing of laboratory and practical works; 4) creation of conditions for independent and
project work; 5) search of information in the Internet and application of cloud technologies;



 6) raising the general cultural level of students' education, their professional knowledge and
the level  of  practical  knowledge based on the interpretation of professional concepts and
terms, familiarization with modern scientific achievements and methods of research in the
relevant  field.  Some  examples  of  applying  software  to  create  3D  models  with  perfect
equilibrium  are  discussed  in  the  article.  Computer  simulation  (kinematic  approach  for
animation) for designing movements and equilibrium in different conditions (height, shape,
mass, speed of human or animal movement), the movements with auxiliary equipment (sticks,
exoskeleton, etc.) are described in the publication. Experimental tasks, computer games on
physics, presentations are offered for independent work of students.

These tasks are professionally oriented. For example, for the profile "Shipping" are
the  topics:  "The  forces  and  moments  of  the  forces  operating  on  the  vessel  during  the
movement", "The stability of high-berth courts, sailing yachts, cargo ships, boats," "Lifting
mechanisms," "Metal structures on ships "  and other. Information about the unusual or the
unknown is the way to be interested for students. For example, bridges-transformers and their
equilibrium, a balancing system for skyscrapers. Information on the practical application of
theoretical  knowledge  contributes  to  increase  of  the  relationship  of  fundamentalism  and
professional orientation of the course of physics. We offer tasks for future seamen: 1) define
of terms: vessel stability, waterline; explain the principle of the mechanisms of lifting the load
(polispasti), the gyroscope; describe the equilibrium conditions for metal structures (bridges,
arrows, frames, etc.); 2) experiments on the dependence of stability of navigation of vessel
models on their shape, mass and placement of ballast inside. The questions with the applied
content for discussion are offered to students at the final stage to study material.

Key  words: information  and  communication  technologies,  cognitive  interest,
modeling, equilibrium of bodies, experimental tasks, applied questions.


