
Коли я вивчаю себе і свій спосіб думати, я приходжу до 

висновку, що дар уяви та фантазії означав для мене більше ніж 

будь-які здібності до  абстрактного мислення. 

А. Ейнштейн 

23 жовтня 2020 року викладачем Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу імені І.Я. Франка Сторожинською Д. В. було проведено заняття з 

предмету «Природничі науки (Фізико-астрономічний модуль)» зі студенти 112 

групи. 

Тема заняття «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. 

Застосування першого закону 

термодинаміки до різних процесів» 

має велике світоглядне і політехнічне 

значення. Під час вивчення теми 

поглиблюється розуміння закону 

збереження і перетворення енергії. 

Він виконується в усіх процесах, які 

відбуваються на всіх відомих 

сучасній науці рівнях руху матерії та є вагомим свідченням матеріальної єдності 

об’єктивного світу. Закон збереження і перетворення енергії, окремим випадком 

якого є перший закон термодинаміки, встановлює нерозривний зв’язок матерії і 

руху, характеризує перехід одних форм руху матерії в інші. Вивчення 

термодинаміки потрібне для розуміння 

фізичних основ теплоенергетики, принципів 

дії теплових машин тощо.  

Видатний фізик А. Ейнштейн вважав, 

що вміє “навчати той, хто вчить 

цікаво”.  Саме інтерес є одним з найдієвіших 

мотивів навчання. І, готуючись до кожного 

заняття, слід  шукати способи, як 

викликають у студентів зацікавлення матеріалом теми.  Якщо студенту нецікаво 



на занятті, навчити його дуже складно. Щоб зацікавити студентів, існує багато 

шляхів, але ніщо так не захоплює і не залишається в пам’яті людини, як події, 

пов’язані з чимось незвичайним. Саме зацікавлення через здивування є 

найефективнішим у викладанні фізики.  

Тому на занятті з фізики була 

використана симуляції. Їх вважаю одним з 

найвдаліших інтернет-можливостей, які 

допомагають сьогоднішнім здобувачам 

освіти побачити тонкощі багатьох 

процесів, «експериментальним» шляхом 

дослідити ці процеси, перевірити 

результати розв’язування задач на досліді. Симуляція – це процес розробки 

моделі реальної системи і проведення експериментів з моделлю.  

Використання симуляцій під час вивчення фізики сприяє: 

• підвищенню інтересу до вивчення фізики;  

• дає можливість  «побачити» процеси, які протікають у мікросвіті, 

розібратися в деталях цих явищ, з’ясувати їх природу (те, що раніше треба було 

уявляти); 

• зрозуміти суть фізичних процесів, які відбуваються з великими 

швидкостями  (за короткі проміжки  часу); 

• дає можливість спрогнозувати явище за умови зміни вихідних даних та 

побачити результат;  

• показує цілісність картини 

природи;  

• провести дослід за відсутністю 

обладнання; 

• дає можливість студентам, які 

навчаються індивідуально, самостійно 

проводити дослідження з теми. 



Студентам пропонуються задачі, розв’язування яких обов’язкове до кінця 

вивчення теми, але при цьому  вказується рівень складності. Також 

пропонувалися завдання зі збірника «Завдань для підготовки до ЗНО з фізики».  

Кінцевим етапом проведення заняття було підбиття підсумків у вигляді 

доповнення ментальні картки. Студенти розповідали, як саме доповнили свої 

картки. 

 


