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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ СИМУЛЯЦІЙ ТА ВІРТУАЛЬНИХ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У зв’язку з загальнонаціональним карантином всі заклади освіти 

України переведено на дистанційну форму навчання із 12 березня 2020 року. 

Безумовно, така форма роботи є незвичною для всіх учасників освітнього 

процесу, а тому період адаптації проходили як здобувачі освіти, так і 

педагоги. Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» допомагає у вирішенні 

питання пояснення навчального матеріалу, а також включає уроки 

розв’язування задач. Однак, вивчення предметів природничого циклу 

передбачає виконання лабораторних робіт, які є невід’ємною складовою, що 

забезпечує формування  експериментальних умінь та дослідницьких 

навичок. Оскільки в період дистанційного навчання здобувачі освіти не 

мають доступу до необхідного лабораторного обладнання, викладач може: 

перенести виконання лабораторних робіт на наступний рік [1], запланувати 

їх проведення в домашніх умовах, на основі найпростішого обладнання (для 

робіт, які можуть бути виконані в такий спосіб) або ж виконувати їх на 

основі online сервісів з інтерактивними симуляціями та віртуальними 

лабораторними роботами. Як свідчить досвід, використання останніх є 

досить цікавим та ефективним, оскільки дає можливість переконатися в 

істинності вивченого матеріалу та сприяє кращому його засвоєнню. 

Розглянемо окремі сервіси, які дають можливість реалізувати 

вищезазначене на прикладі конкретних тем. 

У 10 класі під час вивчення теми «Властивості рідин» пропонується до 

виконання лабораторна робота «Визначення  коефіцієнта поверхневого 



натягу рідини». Дана робота може бути виконана в домашніх умовах, 

використовуючи метод відриву крапель та найпростіше обладнання, 

зокрема: медичний шприц (без голки), лінійка, склянка з водою. Вчителю 

необхідно лише розробити детальну інструкцію. За наявності, можна 

прикріпити відеопояснення, наприклад [2]. До письмового звіту про 

виконання роботи учні можуть долучати фотоматеріали, наприклад, 

світлини з наявним у них обладнанням та етапами виконання роботи.  

Більшість лабораторних робіт старшої школи неможливо виконати в 

домашніх умовах через відсутність необхідного обладнання. У такому 

випадку доцільно використовувати інтерактивні симуляції або віртуальні 

лабораторні роботи. 

Наприклад, для виконання лабораторної роботи «Дослідження 

коливань пружинного маятника» можна скористатися симуляцією «Маси і 

пружини», розміщеною на сайті https://phet.colorado.edu. Розробивши 

відповідну інструкцію до роботи та додавши посилання на ресурс, учитель 

надсилає матеріал учням до виконання (рис. 1). 

    
а)      б) 

Рис. 1. Фрагмент інструкції до лабораторної роботи (а) та 

віртуального устаткування для її виконання (б) 

Однак, наявні на зазначеному сайті симуляції не забезпечать виконання 

всіх без виключення лабораторних робіт та досліджень. Тому, необхідно 

здійснювати пошук та відбір інших. 

https://phet.colorado.edu/


Сайт «Фізика в школі» (https://www.vascak.cz) містить колекцію 

симуляцій з різних розділів фізики, які можна використовувати як під час 

пояснення навчального матеріалу, так і для проведення віртуальних 

досліджень та виконання лабораторних робіт (рис. 2). Зазначимо, що за 

замовчуванням мовою сайту є чеська, однак, розробниками передбачено 

переклад ще 25 мовами, в тому числі й українською. 

 
Рис. 2. Віртуальне устаткування для лабораторної роботи  

«Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності» 
 

Колекція віртуальних лабораторних робіт із різних розділів фізики, а 

також інтерактивні моделі, які можна використовувати з метою візуалізації 

під час пояснення навчального матеріалу, містяться на сайті 

http://mediadidaktika.ru. Автором розроблено та додано інструкції щодо 

виконання лабораторних робіт на основі представлених віртуальних 

установок. За необхідності вчитель може адаптувати їх відповідно до 

поставленої мети (рис. 3). 

    

Рис. 3. Віртуальні установки для перевірки газових законів 

https://www.vascak.cz/
http://mediadidaktika.ru/


Безумовно, використання віртуальних досліджень у жодному випадку 

не замінює реального експерименту. Однак, може слугувати чудовою 

альтернативою в період викликів, які перед сучасною освітою ставить 

сьогодення.  
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