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Постановка проблеми. На сучасному етапі виникає необхідність пошуку нових 

технологій і методів вивчення фізики. 

Мета статті. Пошук шляхів подальшого вдосконалення викладання фізики. 

Основні матеріали дослідження. Сучасне викладання фізики для збереження і 

підвищення якості фізичного навчання технічного вищого навчального закладу в умовах 

перерозподілу аудиторних годин між традиційними предметами і новими дисциплінами, 

підвищення долі самостійної роботи в сумі годин по дисципліні, розвитку дистанційного, 

відкритого навчання фізиці вимагає розробок, обґрунтування і використання нових 

педагогічних методик, в тому числі, які спираються на сучасні комп’ютерні технології.  

Комп’ютерне моделювання  дає можливість підвищення ефективності вивчення 

фізичних основ термодинаміки і зокрема вивчення газових законів курсу фізики. До цих 

можливостей відносяться: 

‒ підвищення наочності, варіативності, інтерактивності і інформаційної ємності 

наданого навчального матеріалу, компенсація скорочення годин аудиторних занять; 

‒ проведення експериментальної діяльності, ускладненої, неможливої або опасної в 

умовах навчальної лабораторії, забезпечення множинної і варіативності експериментів; 

‒ модернізація натурального лабораторного дослідження із застосуванням 

комп’ютерних моделей для наочного уявлення термодинамічних величин на етапі 

вимірювання; 

‒ підвищення ефективності самостійної роботи студентів через пре доставлення 

можливості вибору і реалізації індивідуального навчання, відповідний рівню знань, 

темпераменту і особливостям мислення студента; 

‒ розвиток у студентів навиків самостійної роботи з важливішою формою 

представлення інформації – моделлю, виробітків навиків застосування математичної моделі 

при плануванні, постановці і інтерпретації результатів навчального натурного експерименту, 

вмінню проводити оцінювання області застосування моделі; 

‒ утворенню умов для реалізації особистісного підходу до навчання; 

‒ раціоналізація праці студента і педагога через передачу рутинних функцій 

розрахунку і перевірки і зосередження уваги на творчому аспекті навчального досліду.  

Висновки. Під час проведення лабораторної роботи «Моделювання ізопроцесів у 

газах» студенти мали можливість провести лабораторні дослідження ізопроцесів у газах і 

застосовуючи імітаційне, математичне, комп’ютерне моделювання, програмне забезпечення 

Mathcad перевірити справедливість виконання законів Бойля-Маріотта, Гей-Люсака і Шарля. 
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