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для

щодо

візуалізації

навчального матеріалу на прикладі відкритого уроку з фізики за темою "Основні
положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування".
Методична розробка містить методичні коментарі, що допоможуть
викладачам у підготовці до уроків.
Дана методична розробка може бути корисна не тільки викладачам фізики, а
також хімії та біології. Новий час, новий вік, нові учні вимагають від викладача
нового підходу до навчання і виховання. Викладання фізики шляхом інтеграції
освітніх

технологій

дозволяють підвищити

якість викладання

предмету,

призводять до особистого та професійного зростання педагога, до створення на
уроці сприятливих умов для сприйняття навчального матеріалу та спонукання
учнів до навчально-пізнавальної діяльності.
В

даній

роботі

наводяться

приклади

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій з елементами технічної творчості на уроці фізики з
розділу "Молекулярна фізика і термодинаміка", тема уроку "Основні положення
молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування". Ці технології можна
використовувати як на уроках, так і в позакласній роботі. Така робота є одним з
елементів технологій візуалізації навчального матеріалу.

Вступ
Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Людство
сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли
стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими
новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба
постійно вчитися. "Навчання" стає категорією, яка супроводжує людину протягом
усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя.
Освіта є інформаційним процесом і тому використання сучасних технологій
навчання із застосуванням комп’ютера особливо важливе.
Сучасний світ змінюється настільки швидко, що в межах життя одного
покоління відбуваються кардинальні зміни, які стосуються всіх сторін існування
людини. Всі ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, гнучкості,
творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в
реальному житті. Однак ці вміння не беруться нізвідки, їх треба формувати і
розвивати. Тому вчитель, який розуміє дійсне значення цих процесів соціуму,
несе на собі особливу відповідальність за вміння пристосовуватися до змін. Якщо
необхідність соціалізації учня усвідомлена і визнається вчителем (що, звичайно,
свідчить про його сучасний рівень ерудиції, професіоналізм), то він закладатиме
цю ідею перш за все в завдання уроку. І, проектуючи урок, думатиме, шукатиме
зміст, методи, форми, засоби, створюватиме умови, щоб мета соціалізації була
виконана.
У навчальному процесі значну роль відіграє вміння формувати пізнавальну
активність учнів, розвивати їхні інтереси. Саме наявність пізнавальних інтересів в
учнів сприяє зростанню їхньої активності на уроках, підвищує якість здобутих
знань, формує позитивні мотиви навчання. Процес навчання треба будувати так,
щоб учень розумів і сприймав мету, поставлену викладачем, був активним
учасником реалізації цієї мети – суб’єктом діяльності.
Поєднання доступності та логічності викладання навчального матеріалу,
максимальна активізація учнів, уміле використання їхньої самостійної роботи,
висока вимогливість і доброзичливість, знаходження найбільш дієвих засобів
впливу на особистість учня дає можливість активізувати творчу пізнавальну
активність (діяльність) учнів, розвивати їх пізнавальний інтерес у процесі
навчання фізики.
У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності
набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на
формування соціально-психологічних компетентностей учня, серед яких велику
роль відіграє інформаційно-інтелектуальна компетентність.
Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспільство. На
перший план вийшли засоби інформаційно-комунікаційних технологій, за
допомогою яких інформація та знання отримуються людиною на якісно вищому
рівні. Інформаційно-комунікаційні технології поступово трансформують усі
сфери суспільного життя, формують нові системи потреб, спосіб життя,
демократизують процес навчання, роблять процес пізнання творчим, стимулюють
заняття самоосвітою. Активне впровадження інформаційних технологій в усі

сфери діяльності суспільства торкнулося і системи освіти.
Традиційні форми навчання поступово змінюються новітніми технологіями,
спрямованими на формування навичок та умінь, що відповідають вимогам
суспільства. Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахівців у
багатьох країнах світу переглянути якість і рівень освіти, що зумовило
необхідність її реформування. Змінюються цілі та завдання, що постали перед
сучасною освітою в інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній
системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи
змінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній
діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок
зменшення долі репродуктивної діяльності.
Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість
учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. Використання
новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будьякій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій багато в
чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх учнів.
Оволодіння цими навичками протікає набагато ефективніше, якщо відбувається
не тільки на уроках інформатики, а знаходить своє впровадження й розвиток на
уроках інших предметів, що сприяє розвитку вмінь і навичок застосовувати,
набуті на уроках інформатики, знання на практиці та в реальному житті.
Щоб іти в ногу з часом, викладач повинен володіти основами
інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час
операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних
програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших
спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя,
користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про
комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.
У навчальному закладі комп’ютер повинен використовуватися практично
на кожному уроці фізики при поясненні нового матеріалу (комп’ютерні
демонстрації досліджуваних фізичних явищ); при розв’язуванні завдань
(електронні розв’зники); при проведенні лабораторних робіт (віртуальних
фізичних лабораторій); під час перевірки знань учнів.
Крім готових програмних засобів повинні використовуватися й власні
методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до
предмету і розширюють знання учнів з даної теми.
Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що
ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Мультимедіа (у
перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією,
тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання
й передавання аудіовізуальної інформації. Це дає змогу поєднати в одному
програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, анімацію. А
комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів
інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку
та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також
є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість
розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики. Вже
створено ряд комп’ютерних презентацій за допомогою MS PowerPoint з
використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і
науки, та інтернет-ресурсів. Вони являють собою мультимедійні презентації, які
складені відповідно до чинної програми з фізики.
Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, вивчення і
розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати,
порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як "Молекулярна фізика",
деякі розділи "Електродинаміки", "Ядерна фізика", "Оптика" і ін. Багато явищ в
умовах фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Наприклад, явища
мікросвіту, або процеси, що швидко протікають. В результаті учні зазнають
труднощів під час вивчення, оскільки не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях на
допомогу учневі приходять сучасні технічні засоби навчання й у першу чергу
персональний комп’ютер.
Так, основним засобом візуалізації процесів та явищ мікросвіту є мікроскоп.
Сучасні мікроскопи обладнані відеопристроями та дають можливість
застосовувати їх в складі мультимедійних систем. Але в теперішніх умовах такі
пристрої не завжди доступні для навчальних закладів.
Для вирішення цієї проблеми, ми, на заняттях гуртка вирішили спробувати
поєднати звичайний мікроскоп з камерою.
Використовуючи деталі мікроскопа та веб-камери, ми створили спрощений
варіант мікроскопа з можливістю передачі зображення на екран. Прикладом
використання такого пристрою є проведення уроку з розділу "Молекулярна
фізика", тема уроку "Основні положення МКТ та її дослідне обґрунтування."

Рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних
технологій для візуалізації навчального матеріалу на прикладі
відкритого уроку з фізики
Тема: Основні положення МКТ та її дослідне обґрунтування.
Мета:
Навчальна: Поглибити та конкретизувати уявлення учнів про молекулярнокінетичну теорію (МКТ) будови речовини. Розкрити наукове та
світоглядне значення молекулярних явищ (броунівського руху та
дифузії).
Розвивальна: розвивати світогляд через розкриття форм руху матерії, роль наукових теорій у пізнаваності явищ природи і можливості їх
використання.
Виховна: виховувати самостійність мислення, посилити почуття взаємної
відповідальності, формувати ідею про можливість збереження
природних ресурсів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда), наочні (демонстрація, робота зі
слайдами), логічні (висновки, підсумки).
Міжпредметні зв’язки: Хімія, математика, інформатика
Наочність: колби, фарби, мідний купорос, манка, горох, молоко, мікроскоп,
комп’ютер, мультимедійний комплекс.
Демонстрації: досліди з дифузією, комп’ютерне моделювання явища дифузії та
броунівського руху
Очікуванні результати: після даного уроку учні зможуть назвати творців
молекулярно-кінетичної теорії будови речовини; пояснити у чому полягає суть
молекулярно-кінетичної теорії; знатимуть основні положення молекулярнокінетичної теорії будови речовини; здатні навести приклади дослідного
обґрунтування положень молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її
практичне застосування.
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Фронтальне опитування
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Евристична бесіда
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Фронтальне опитування

2

Пояснення, інструктаж
викладача

Хід уроку
1. Організаційний етап.
Забезпечити робочу обстановку на уроці, створити сприятливий психологічний
клімат:
• привітання;
• перевірка готовності учнів до уроку;
• організація уваги.
2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
Сьогодні
ми
з
вами
розпочинаємо вивчення нового
розділу,
який
називається
"Молекулярна
фізика
і
термодинаміка".
З
курсів
природознавства, хімії, фізики ви
вже маєте певну систему знань
про внутрішню будову речовини,
тому на першому курсі ми з вами
поглибимо наші знання про
будову речовини та ознайомимося
з методами молекулярної фізики.
Слайд 1

Отже, тема сьогоднішнього
уроку
основні
положення
молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.
(слайд 1)
(учні записують тему в зошит)

Оголошую
мету
уроку
розглянути
дослідне
обґрунтування
молекулярнокінетичної
теорії;
розкрити
значення молекулярних явищ і
показати
їх
практичне
застосування.
(Слайд 2).

Слайд 2

Епіграф уроку: "Не існує
нічого крім атомів. Демокріт ".
(Слайд 3).

Слайд 3

Зверніть увагу на план вивчення
теми.

Слайд 4

План вивчення теми.
(Слайд 4)
1. Молекулярна фізика як
розділ фізики.
2. Молекулярно-кінетична
теорія будови речовини (МКТ).
Розвиток поглядів на будову
речовини.
3. Основні положення
МКТ. Дослідне обґрунтування
положень МКТ.

3. Актуалізація опорних знань.

Перед початком вивчення
теми я пропоную вам відповісти
на
декілька
запитань,
які
допоможуть вам відтворити
знання про будову речовини.
(Слайд 5).

Слайд 5

1. З яких частинок складаються всі речовини? (з атомів і молекул)
2. Чи можна стверджувати, що молекула є найменшою частинкою речовини? (ні,
молекули складаються з атомів).
3. Що можна сказати про молекули тієї самої речовини? Різних
речовин?(молекули однієї речовини однакові. Молекули різних речовин
відрізняються між собою).
4. Як розміщені молекули в речовині: щільно чи з проміжками? (з проміжками)
5. Який характер руху молекул в речовині? (хаотичний).
6. Як залежить рух молекул від температури речовини?(чим вища температура,
тим швидше рухаються молекули).
7. Які сили діють між молекулами речовини? (сили притягання і
відштовхування).
4. Мотивація навчальної діяльності.
Коли ви тримаєте у руках книгу, ви тримаєте у руках молекули. Коли ви
п’єте чай, ви ковтаєте молекули. Коли ви сидите у класі, вас постійно
бомбардують сотні, тисячі, мільйони молекул. Приємний смак домашньої їжі
виникає завдяки молекулам. Ми одягнені в молекули, ми їмо молекули, і ми
виділяємо молекули. Врешті-решт, ми самі побудовані з молекул.
Будова фізичних тіл з давніх-давен цікавила людство. Ще 2500 років тому
давньогрецький вчений Демокріт стверджував, що всі тіла складаються з молекул
(у перекладі "маленька маса"), молекули складаються з атомів (у перекладі
"неподільний").
Наприкінці XIX ст. існування таких частинок було доведено наукою. Так
зародилася молекулярно-кінетична теорія з метою пояснити будову та властивості
речовини на основі уявлення про те, що речовина складається з дрібних частинок
молекул, які безперервно рухаються та взаємодіють одна з одною.

5. Сприймання і первинне осмислення нового матеріалу.
5.1. Молекулярна фізика як розділ фізики.
Розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл у різних агрегатних
станах на основі розгляду їх молекулярної будови , називається молекулярною
фізикою
Методи молекулярної фізики зв’язані з вивченням руху і взаємодії атомів,
молекул, іонів з яких складаються тіла.
Молекулярна фізика поділяється на фізику газів, фізику рідин,
кристалофізику, фізику полімерів. Молекулярна фізика тісно пов'язана з фізичною
хімією, фізикою твердого тіла, металофізикою, біофізикою, акустикою
Молекулярна фізика є науковою основою сучасного матеріалознавства,
вакуумної технології, порошкової металургії, холодильної техніки та ін.
Значним успіхом сучасної фізики став синтез штучного алмазу та інших
надтвердих матеріалів.
Досягнення молекулярної фізики і термодинаміки покладено в основу
створення сучасних теплових двигунів, холодильних установок, апаратів для
скраплення газів, хімічних і харчових виробництв; вони сприяють подальшому
розвитку метеорології.
Саме молекулярна фізика вказує шляхи на створення матеріалів із заданими
властивостями.
5.2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини (МКТ). Розвиток
поглядів на будову речовини.
Основою молекулярної фізики є молекулярно-кінетична теорія.
Перші уявлення про молекулярну будову речовини зародилися в глибоку
давнину. Уже більше двох тисяч років тому давньогрецькі філософи передбачали
що все в світі складається з дуже маленьких неподільних частинок – атомів.
Давньогрецький вчений Демокріт (460-370 рр. до н.е.) писав: "Все
складається з атомів…. речі розрізняються атомами, з яких складаються, їх
порядком і положенням". Хоча слід зауважити, що уявлення стародавніх атомістів
про дискретну будову речовини були лише здогадкою.
Легенда розповідає, що Демокріт сидів на камені біля моря, тримав у руці
яблуко і розмірковував. "Якщо я зараз це яблуко розріжу навпіл, то у мене
залишиться половина, якщо я цю половину знову розріжу на дві - залишиться
чверть. Але якщо і далі продовжувати, чи завжди у мене в руці залишатиметься
частина яблука? Або ж в якийсь момент частина, що залишилася вже не буде мати
властивості яблука?" Філософ дійшов висновку, що такий поділ нескінченно не
існує і назвав цю останню, вже неподільну частку атомом. (Слайд 6)

В
середні
віки
послідовники
атомістичного
вчення
переслідувалися
інквізицією
і владою, бо це
вчення
було
глибоко
матеріалістичним. У Франції в
1026 році вищій суд заборонив
спеціальним
декретом
розповсюдження атомістичного
учення під страхом смертної
втрати.
Лише
Слайд 6

Слайд 7

в

XVII

столітті

І.Ньютон зробив спробу пояснити
розширення газів на основі
передбачення, що молекули
намагаються заповнити простір.
В
XVIIІ
столітті
прихильником і пропагандистом
молекулярно-кінетичної
теорії
був
М.
Ломоносов.
Так,
наприклад,
він
вперше
розмежував
поняття
"корпускула" - молекула і
"елемент" - атом. Він вважав, що
найменші неподільні частки атоми - входять до складу
більших часток - молекул.
Різноманітність тіл залежить від
того, які атоми, в якій кількості і
яким чином з'єднані в молекули ..
Основні
положення
молекулярно-кінетичної теорії,
сформульовані Ломоносовим, не
зазнали суттєвих змін і до нашого
часу. (Слайд 7)

Слайд 8

Теорію
молекулярної
будову речовини підтримували і
працювали
над
правом
її
існування такі вчені, як Д.
Бернуллі, Дж. Максвелл, Л.
Больцман, Дж. Дальтон, А.
Ейнштейн та ін. (Слайд 8)

Рік
V ст. до
н.е.
ХVІІ ст..
1803 р.
1827 р.
1905 р.
1906 1913

Учений
Демокріт
П’єр Гассенді,
Роберт Бойль,
Ісаак Ньютон
Джон Дальтон
Роберт Броун
А. Ейнштейн,
М.Смолуховський
Жан Перрен

Доробок
Розвинув учення, за яким тіла складаються із
дрібних частинок, розділених проміжками
На основі атомної теорії пояснювали різні
явища
Пояснив закони постійних відношень мас при
хімічних реакціях
Уперше спостерігав броунівський рух
Створили молекулярно-кінетичну теорію
броунівського руху
Експериментально довів існування атомів і
молекул
Вагомий внесок в розвиток
молекулярно-кінетичної
теорії
зробив і український вчений І.
Пулюй
(Слайд 9)

Слайд 9

Мета молекулярно-кінетичної теорії.
Молекулярно-кінетична теорія виходить із того, що речовина, зокрема газ
складається з великої кількості мікроскопічних частинок (молекул), які рухаються
хаотично. Частинки стикаються між собою та зі стінками посудини, створюючи
на ці стінки тиск. Усі зіткнення вважаються пружними, тобто проходять без
втрати енергії.

Основні положення МКТ речовини:
1. Будь-які речовини мають
дискретну (переривчасту) будову.
Вони
складаються
з
найдрібніших частинок молекул і
атомів.
Підтвердженням
дискретності є прокатка, кування
металу, отримання 1974 року
фотографії окремих молекул і
атомів, розчинність речовин
тощо. Молекули - найменші
частинки, які мають хімічні
властивості речовини. Молекули
складаються з більш простих
частинок - атомів хімічних
Слайд 10
елементів. У природі є 92 хімічні
елементи. Разом із штучними наразі налічується 112 елементів. Речовину, яка
побудована з атомів лише одного виду, називають елементом (гідроген,
оксиген, нітроген тощо). (Слайд 10)
2. Молекули знаходяться в
стані неперервного хаотичного
(невпорядкованого) руху, що
називається
тепловим
і
у
загальному випадку є сукупністю
поступального, обертального і
коливального рухів. Під час
нагрівання речовини швидкість
теплового руху і кінетична
енергія
його
частинок
збільшуються,
а
під
час
охолодження
зменшуються.
Ступінь
нагрітості
тіла
характеризує його температура,
яка є мірою середньої кінетичної
енергії хаотичного поступального руху молекул цього тіла.(Слайд 11)
Слайд 11

3. Молекули взаємодіють
одна з одною із силами
електромагнітної
природи,
причому на великих відстанях
вони притягуються, а на малих відштовхуються.
Сили
притягання і відштовхування між
молекулами
діють
постійно.(Слайд 12)

Слайд 12

Молекули різних речовин
по-різному взаємодіють одна з
одною. Ця взаємодія залежить
від типу молекул і відстані між
ними. Залежно від характеру руху
і взаємодії молекул розрізняють
три стани речовини: твердий,
рідкий, газоподібний (плазма).
Плазма
сильно
іонізований газ, під дією високих
температур. Для газів характерні
великі міжмолекулярні відстані,
малі сили притягання, тому гази
можуть
необмежено
розширюватись. Молекули газу
хаотично
рухаються,
співударяються одна з одною і зі
стінками посудини.
У

рідинах

молекули

Слайд 13

розміщені тісно і коливаються
навколо положення рівноваги, а
також перескакують з одного рівноважного положення в інше (ближній порядок) .
У твердих тілах сили взаємодії кожної молекули із сусідніми настільки
великі, що молекула здійснює малі коливання навколо деякого сталого положення
рівноваги - вузлів кристалічних грат (дальній порядок). (Слайд 13)

Підтвердження.
Молекулярно-кінетичну теорію речовини підтверджено такими дослідами і
спостереженнями:
- дослід
змішуванням
(моделювання)

із
речовин;

- дослід із розчиненням твердих
речовин в рідинах; (спостереження за
допомогою мікроскопа)

- броунівський
рух;
(спостереження за допомогою
мікроскопа,
комп’ютерне
моделювання)

Слайд 14

У 1827 р. англійський ботанік Роберт
Броун спостерігав під мікроскопом рух
спор рослин в краплі рідини. Траєкторія
руху кожної частинки була ламаною лінією.
У другій половині ХІХ століття було
доведено, що причиною броунівського руху
є хаотичні удари молекул об спори рослин.
Броунівський рух – це рух найдрібніших
частинок твердої речовини під ударами
молекул рідини чи газу, я яких ці частинки знаходяться.

Питання:
1. Чи залежить броунівський рух від температури рідини чи газу? Як саме?
2. Чому броунівський рух не спостерігається для чаїнок в склянці чаю?
3. Підтвердженням яких положень МКТ є броунівський рух?
- спостереження
дифузії;
(моделювання,
спостереження за допомогою
мікроскопа)

Слайд 14

Слайд 15

Дифузія речовин – це явище
проникнення
молекул однієї
речовини між молекулами другої
речовини при дотику цих
Слайд 16

речовин.

Дифузією називають явище, при якому речовини самі по собі змішуються одна з
одною.

Вперше процеси дифузії описав
німецький фізіолог А. Фік у 1855
році. (Слайд 17)

Слайд 17

Слайд 18

Питання:
1. Підтвердженням яких положень МКТ є дифузія?
2. Від чого залежить швидкість дифузії?
3. Яке практичне значення має дифузія в життєдіяльності людини: в побуті, в
промисловості? В природі?
(Дослід. Розповсюдження аромату кави).
- зображення окремих молекул, отримані за допомогою іонного проектора,
електронного мікроскопа;

Порівняно
недавно
з’явилася
можливість
спостерігати найбільш великі
частинки
за
допомогою
складних
електронних
приладів,
що
дають
можливість
побачити
і
сфотографувати молекули. Ці
фотографії
стали
найпереконливішим
доказом
існування молекул.
Отримати
зображення
внутрішньої хімічної структури
молекули з безпрецедентною
роздільною здатністю вдалося
фахівцям з лабораторії IBM в
Цюріху ( IBM Research - Zurich) .
Зробили це вони за допомогою
безконтактної
атомно-силової
мікроскопії ( AFM ) .

Осмос – взаємне проникнення речовин крізь
пористі перегородки.

О́смос (рос. осмос, англ. osmosis, нім. Osmose) —
спонтанний
перехід,
однобічна дифузія через напівпроникну перегородку (мембрану), яка
відокремлює розчин від чистого розчинника або розчину меншої
концентрації.

6. Закріплення нового матеріалу.
А зараз давайте підсумуємо, що ми з вами сьогодні вивчили.
1. Яка мета молекулярно-кінетичної теорії?
2. Сформулювати основні положення МКТ.
3. Назвіть явища та факти, які підтверджують, що:
а) молекули існують;
б) молекули рухаються;
в) між молекулами діють сили притягання і відштовхування;
г) між молекулами є проміжки.
Броунівський рух – це рух найдрібніших частинок твердої речовини під ударами
молекул рідини чи газу, у яких ці частинки знаходяться:
• для яких частинок більше помітний броунівський рух: для більше дрібних
чи менше дрібних? Чому?
• Чи залежить броунівський рух від температури рідини чи газу? Як саме?
• Чому броунівський рух не спостерігається для чаїнок в склянці чаю?
• Підтвердженням яких положень МКТ є броунівський рух?
Дифузія речовин – це явище проникнення молекул однієї речовини між

молекулами другої речовини при дотику цих речовин. Усі речовини в будь-яких
агрегатних станах дифундують, причому із різною швидкістю. Швидкість дифузії
залежить від агрегатного стану речовин, а також від її температури.
Що таке осмос? - дифузія, що відбувається через напівпроникні перегородки.
А чому на вашу думку молекули не проникають одна в одну?
Завдяки силам відштовхування молекули не проникають одна в одну. Хоч
молекули електронейтральні, між ними на малих відстанях діють значні
електричні сили, бо молекула - складна система, що складається з електронів і
ядер атомів. Відбувається взаємодія між електронами і ядрами сусідніх
молекул. Електричне поле за межами молекул швидко спадає з відстанню. Якщо
зблизити молекули на відстань 2 - 3 діаметрів, виникає взаємодія їх ядер і
електронних оболонок. Різнойменні заряди починають притягатися, а однойменні
відштовхуватися. Коли молекули зіткнуться своїми електронними оболонками
подальше їх зближення стає неможливим. Сили відштовхування різко зростають
зі зменшенням відстані між центрами молекул.
Якісна задача: Що спільного між
склеюванням паперу і паянням
металевих виробів? (Слайд 19)

Слайд 19

Висновок
Молекулярно-кінетична теорія після того, як з’явилась, зробила цілий
переворот у фізиці. Вона дозволила зрозуміти багато явищ, які до того часу не
мали свого пояснення. Завдяки теорії наука сильно просунулась уперед.
Отже, ми розглянули деякі явища в живій та неживій природі, розглянули
також пояснення цих явищ на основі молекулярно-кінетичної теорії. Ми
переконалися, що в основі різноманітних процесів лежать закони фізики.
Прикладів, які б показали зв’язок фізики з життям, можна було б навести дуже
багато. Навіть більше – в кожному явищі живої чи неживої природи завжди
можна відшукати ознаки цих законів.
7. Домашнє завдання (Слайд 20)
1. Вивчити теоретичний
матеріал за підручником: Є.В.
Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф.
Савченко. Фізика 10. § 39
2. Знайти відповідь на питання:
чи відбувається тепловий рух у:
А) кусочку льоду;
Б) пилинці;
В) молекулі;
Г) краплині води.
3. Заповнити таблицю

Слайд 20

Агрегатни
й стан
речовини

твердий
рідкий
гази

Відстань
між
частинкам
и(в
порівнянні
з
розмірами
самих
частинок)

Взаємоді
я
частинок

Характе Порядок
р руху
розташуванн
частинок я частинок

Збереженн
я форми та
об’єму

4. На сайті eduspanpal.ucoz.ua
розміщено
матеріали
для
самостійного
опрацювання.
(Слайд 21)

Слайд 21

8 Етап підбиття підсумків уроку.
Оцінка (словесна і бальна) навчальних досягнень учнів.
Я вдячний за активну співпрацю на уроці. Ви вільно володіли набутими
знаннями та використовували їх для розв’язання нових навчальних проблем.
Порівнювали та робили висновки з порівнянь. Тому ви одержуєте __________
_______________ теж добре володіють навчальним матеріалом, були активними,
але вам не вистачало для оформлення правильної відповіді окремих знань, тому
вам треба ще попрацювати над цим. Ви отримуєте
Хотілося б побажати учням
бути більш сміливішими, висловлювати
власну думку, не боятися допустити помилку.
Дякую вам за урок! Бажаю успіхів! До побачення!

Додатки
Додаток 1
Демокріт (Демокрит) Абдерський (приблизно 460—370 роки до н. е.),
давньогрецькийфілософ-матеріаліст, засновник атомістичної гіпотези пояснення
світу, що обстоював численність планет у Всесвіті.
Демокріт народився в місті Абдери у Фракії. Він багато мандрував світом, вивчив
філософські
та
натурфілософські
ідеї
різних
народів
(Єгипет, Вавилон, Персія, Індія, Ефіопія).
Учення про атоми
Демокріт розвинув учення про атоми свого вчителя філософа Левкіппа, що є
головним досягненням демокрітової філософії.
Демокріт приходить до ідеї неподільних атомів, які можуть бути різної
конфігурації: гачкоподібні, кітвоподібні,кутасті, вигнуті тощо.
За Демокрітом фізичні атоми неподільні, але подумки в них можна виділити певні
частини – точки, які не мають ваги і які не можна від атомів відторгнути. Це –
уявна частина атома – „амера” (та, що не має частин). Згідно з деякими
свідченнями (серед них є опис так званої „площі Демокріта” у Джордано Бруно),
у найдрібнішому атомі було 7 амер: верхня, нижня, ліва і права, передня і задня,
серединна. Це була математика, узгоджена з даними чуттєвого сприйняття, які
говорили, що, яким би малим не було фізичне тіло - наприклад, невидимий атом, точки частини (сторони) у ньому завжди можна уявити, ділити нескінченно навіть
подумки неможливо.
Додаток 2
Ломоносов Михайло Васильович народився в 1711 році в селі Денисівка, в
сім'ї державного селянина-помора. Хлопчик ріс в суворих умовах, рано почав
допомагати батькові. Мати померла, коли Ломоносову було 9 років. Він рано
навчився грамоті: першими його книгами стали граматика Смотрицького і
арифметика Магницького. З дитинства у Ломоносова з'явилося усвідомлення
того, що потрібно вчитися і займатися наукою. Пристрасть до науки і книг
змусила Ломоносова втекти з дому. У 1730 році він відправився до Москви разом
з караваном з рибою. У 1711 році пішов вчитися в Московську слов'яно-греколатинську академію, де пробув 5 років. У 1736 році трьох найбільш здібних учнів,
у тому числі і Ломоносова, відправили до Німеччини вивчати фізику, філософію і
хімію. Там він прожив близько 5 років, отримавши великі пізнання в багатьох
галузях науки.
У 1741 році Ломоносов приїхав назад до Росії, де його призначили
ад'юнктом хімії. З 1745 Ломоносов став першим російським професором.
Одночасно вчений займався різними дослідженнями в галузі фізики, хімії,
математики, техніки та інших наук. Він поклав початок науці про скло, будовою
матерії, дав визначення фізичної хімії. Ломоносов цікавився історією, написав

кілька праць з давньої історії, зробив зауваження на книгу Міллера "Сибірська
історія", створив свою історичну концепцію, яка сперечалася з норманської
теорією.
У 1763 році вчений написав працю "Перші підстави металургії, або рудних
справ", де були розглянуті властивості металів, їх класифікація, закладені основи
хімічної мови. Писав підручники з хімії та металургії. У 1755 році Ломоносов
приступив до проекту Московського університету, склав навчальну програму.
Михайло Васильович Ломоносов був членом кількох академій наук. На його честь
назвали Московський університет, місто Ломоносов, Золоту медаль за
дослідження в області хімії. Ломоносов помер в 1765 році і похований в
Некрополі Санкт-Петербурга.
Додаток 3
Іван Павлович Пулюй, українець. Народився 2 лютого 1845 року у містечку
Гримайлові (Тернопільської області) у сім'ї землеробів. У 1865 році, закінчивши
Тернопільську гімназію, поступив на технологічний факультет Віденського
університету. Водночас, як вільний слухач, відвідував лекції з математики, фізики
та астрономії, завершивши курс богослов'я, захопився вищезгаданими науками,
переходить на філософський факультет. У 1872 р. закінчивши університет,
працює на посаді асистента-викладача кафедри фізики, механіки та математики
військово-морської академії у місті Фіуме (Югославія). Восени 1875 року
виїжджає до Страсбурга вивчати електротехніку. У 1876 році захищає
дисертацію і отримує ступінь доктора філософії Страсбурзького університету,
спеціалізація - фізика. Того ж року повертається до Відня, де на посаді приватдоцента Віденського університету читає лекції з молекулярно-кінетичної теорії
газів та механічної теорії теплоти, а також працює асистентом у лабораторії
австрійського фізика Лянга. У 1882 році отримую посаду у технічного директора
електротехнічного бюро у Відні, потім працює технічним консультантом
промислової електротехнічної фірми, а також директором фабрики електроламп
власної конструкції. У 1884 р. запрошений на посаду професора
експериментальної та технічної фізики у німецьку Вищу технічну школу м.Праги,
де працював до виходу на пенсію.
Як фізик відомий своїми дослідженнями в галузі молекулярної фізики,
катодних променів та X - променів, світове визнання отримали дослідження
катодних променів в апаратах власної конструкції: "Лампа Пулюя" (1881 р.)
прототипом рентгенівської трубки.

Додаток 4
Роль газоподібного стану в живій природі
Відомо, що окислювальні процеси в живому організмі відбуваються за
участю кисню. Постачають його в організм органи дихання. У людини цю
функцію виконують легені та шкіра. Наповнення легенів повітрям під час вдиху
та виведення повітря у фазі видиху обумовлене різницею тисків, яка створюється
м’язами грудної клітки та живота. Цікаво, що інтенсивність дихання деяких
ділянок шкіри (грудей, спини та живота) вища, ніж легень. Але участь шкіри в
загальному балансі дихання людини незрівнянно мала порівняно з легенями. Під
час вдиху тиск кисню в крові менший, ніж у повітрі, тому кисень завдяки дифузії
переходить у кров доти, поки його парціальні тиски не зрівняються. Для
вуглекислого газу маємо зворотну картину.
Найбільш інтенсивно дифузний обмін відбувається між газом і рідиною.
Молекули газу розташовуються на поверхні рідини і звідти поширюються по всій
масі рідини, розчиняючись в ній. При різкому зниженні тиску над поверхнею
рідини виділення розчиненого газу може бути настільки інтенсивним, що
спричинить утворення бульбашок. наприклад, під час відкривання пляшки з
газованою водою.
Це явище може бути корисним. На його застосуванні ґрунтується дія
аерозольних балончиків для одержання вершків чи кремів у вигляді піни, деяких
вогнегасників. Але воно може бути й смертельно небезпечним – утворення
бульбашок газу в крові є передумовою виникнення так званої кесонної хвороби,
від якої потерпають водолази. На глибині водолаз дихає повітрям під високим
тиском, який дорівнює гідростатичному тиску води. В результаті кров водолаза
насичується азотом, адже його вміст у повітрі 79 %. При швидкому підніманні
водолаза на поверхню води різко знижується тиск розчиненого у крові азоту, що
теж може супроводжуватися виділенням бульбашок. Ці бульбашки, потрапивши в
кровоносні капіляри, здатні їх закупорити, тобто спричинити емболію. Така
емболія є значною загрозою для здоров’я і навіть життя людини.
Тому водолазів піднімають на поверхню дуже повільно. Так, після роботи
на глибині 80 м протягом 1 години підйом триватиме 9 годин.
Газообмін в системі "атмосфера – поверхня водойми"
Велику роль відіграють дифузійні процеси в кисневому обміні водойм.
Необхідний для життя в товщі води кисень частково утворюється в процесі
життєдіяльності водоростей і частково надходить за рахунок дифузії через вільну
поверхню водойми. Ось чому глобальне забруднення поверхні океану плівкою
нафтопродуктів не лише погіршує умови існування водних істот, а й впливає на
планетарний баланс вуглекислого газу, а через нього – на клімат планети,
оскільки СО2 – один з основних парникових газів.

Дифузія в світі рослин
Велику роль відіграє дифузія у світі рослин. Дифузний обмін через
поверхню листя виконує функцію не лише дихання, а й живлення. Так, через
поверхню листка надходить вуглекислий газ для фотосинтезу. Через листкову
поверхню випаровується величезна кількість води, з потоком якої від кореня
надходять інші поживні речовини. Листя здатне засвоювати через свою поверхню
й інші поживні речовини. На цьому базується дія позакореневого підживлення
рослин – обприскування рослин розчином добрив.
Різновид дифузії – осмос у рослин
Осмос – взаємне проникнення речовин крізь пористі перегородки.
Концентрація солей у листках та верхівках пагонів вища, ніж у кореневій зоні. Це
створює осмотичний тиск, який і змушує воду підійматися від кореня вгору.
Неперервне випаровування води з поверхні листків перешкоджає вирівнюванню
концентрацій і підтримує рух рідини.
Дифузійні процеси в медицині
Дифузійні процеси широко застосовуються в медицині. Вони лежать в
основі дії різноманітних кремів, мазей, пластирів. Для прискорення дифузії через
шкіру використовують її поєднання з дією електричного струму – електрофорез.
В основі дії апарату "штучні легені" лежить аерація крові бульбашками
кисню з подальшим їх відділенням. Завдяки цьому кров збагачується киснем і з
неї виходять надлишки вуглекислого газу.
В апараті "штучна нирка" відбувається дифузний обмін крізь
напівпроникну мембрану між потоками крові та фізіологічного розчину, що
прямують назустріч один одному. Унаслідок різниці осмотичних тисків токсичні
речовини проходять крізь мембрану в сольовий розчин, і таким чином,
видаляються з організму.

Додаток 5
Прислів’я, приказки, загадки про будову речовини та основні положення
молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне підтвердження
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кожен цвіт має свій запах.
Не кожне зілля пахне.
Не розплакавшись, цибулі не почистиш.
Мабуть добра цибуля, якщо такі добрі сльози.
Ну і хрін – сльози, як дзвін.
Куховар від запаху ситий.

Загадки
1. Як же вони називаються, що молекули з них складаються? (атоми)
2. Ми малесенькі частинки
Менші за дрібні пилинки.
Знаєш ти про нас чи ні –
В кожній ми речовині. (молекули)
3. У воді росте та води боїться. (сіль)
4. Схожий на лід та в річці шукати не слід, бо у воді розтане. (цукор)
5. Стоїть на ганку в оранжевім кафтанку,
А хто її рушить, той плакати мусить. (цибуля)

1.

2.

3.
4.

5.

Кухарю на заміточку
Для прискореного засолювання огірків їх заливають гарячим розсолом для
того, щоб збільшити швидкість дифузії, внаслідок чого сіль проникатиме
швидше.
У теплому приміщенні вершки відділятимуться від молока повільніше, ніж
у холодному, оскільки при нижчій температурі молекули жиру швидше
спливатимуть, внаслідок послаблення броунівського руху крапельок жиру.
Виготовлення яблучного повидла ґрунтується на явищі дифузії.
Якщо помістити крапельку олії на поверхню води, площа масляної плівки
буде
обмеженою, так як максимальна площа плівки відповідатиме
масляному шарові товщиною в одну молекулу.
В гастрономічному ресторані вас ніколи не посадять на веранді. Крім смаку,
блюдо несе ще й запах. Вітер і непогода зведуть на нівець всі старання
кулінарного генія і молекулярне блюдо втратить половину свого ефекту.
Пам’ятайте, що смак на 80% сприймається носом, і тільки на 20% язиком,
тому в присутності неприємних запахів навіть саме смачне блюдо
покажеться не смачним.

Додаток 6
Тестові завдання
1. З яких частинок складаються речовини?
a) молекули;
b) дрібні частинки цієї речовини;
c) атоми і молекули;
d) йони.
2. Молекули однієї і тієї речовини…
a) схожі;
b) відрізняються складом;
c) однакові;
d) майже однакові.
3. Молекули різних речовин…
a) схожі;
b) відрізняються;
c) однакові;
d) майже однакові;
4. Чим вища температура речовини, тим молекули…
a) рухаються повільніше;
b) рухаються швидше;
c) рухаються без зміни швидкості;
d) рухаються впорядкованіше.
5. Розділ фізики, який розглядає властивості тіл як сумарний результат руху та
взаємодії величезної кількості молекул, з яких складаються ці тіла, називається…
a) молекулярно-кінетична фізика;
b) молекулярна фізика;
c) статистична фізика;
d) атомна фізика.
6. Хто сформулював основні положення МКТ, які не зазнали суттєвих змін і до
сьогодні?
a) Демокріт
b) Ньютон
c) Авогадро
d) Ломоносов
7. Виберіть правильне твердження:
a) всі речовини подільні, вони складаються з молекул. Молекула – дрібна
заряджена частинка речовини;
b) молекули і атоми речовини рухаються рівномірно і прямолінійно;
c) між молекулами деяких речовин діють сили притягання і відштовхування;

d) молекули і атоми всіх речовин перебувають у безперервному хаотичному
русі;
8. Найбільш переконливим підтвердженням положень МКТ є:
a) рівномірний рух молекул;
b) будова молекул і атомів;
c) явище проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої;
d) тепловий рух завислих у рідині або газі частинок.
9. Дифузія може відбуватися:
a) тільки в рідинах;
b) тільки в газах;
c) в рідинах, газах, твердих тілах;
d) в твердих тілах і рідинах.
10. Як залежать сили притягання і відштовхування від відстані між молекулами?
a) чим більша відстань, тим менші сили притягання;
b) чим менша відстань, тим більші сили відштовхування;
c) чим більша відстань, тим більші сили притягання;
d) чим більша відстань, тим більші сили притягання.
11. Яке з цих тверджень є помилковим?
a) молекула-це найдрібніша частинка речовини, яка ще зберігає всі її
властивості;
b) молекула утворюється внаслідок певного об’єднання атомів;
c) атом утворюється внаслідок певного об’єднання молекул;
d) одні й ті самі атоми Карбону, об’єднуючись певним чином, можуть
утворювати різні речовини – м’який графіт і надтвердий алмаз.
12. Що називається броунівським рухом?
a) безладний рух молекул рідини;
b) безладний і безперервний рух дуже дрібних твердих частинок, що
перебувають у рідині;
c) безперервний рух молекул, з яких складається тверде тіло;
d) будь-який безладний рух.
13. В якій воді швидше розчиняються цукор і сіль?
a) у холодній;
b) у теплій;
c) у гарячій;
d) швидкість розчинення не залежить від теплового стану( температури) води.
14. Яке з цих явищ ґрунтується на дифузії?
a) засолювання огірків і капусти;
b) підсолоджування чаю шматочками цукру;

c) стискання заповненої повітрям кулі (волейбольного м’яча);
d) паяння металевих виробів.
15. Яке твердження найбільш повно і правильно характеризує рух і взаємодію
молекул?
a) молекули безперервно і безладно рухаються;
b) молекули притягуються одна до одної;
c) між молекулами існує взаємне відштовхування;
d) усі ці твердження є правильними і доповнюють одне одного.
16. Як зміниться об’єм повітря і проміжки між частинками, що утворюють цю
речовину, якщо заповнений повітрям м’яч стиснути руками?
a) об’єм повітря і проміжки між частинками, з яких складається повітря, не
зміняться;
b) об’єм повітря і проміжки між частинками, з яких складається повітря,
зменшаться;
c) об’єм повітря і проміжки між частинками, з яких складається повітря,
збільшаться;
d) об’єм повітря зменшиться,а проміжки між частинками, з яких складається
повітря, збільшаться.
17. Доведено, що усі тіла складаються з атомів і молекул. Чому ж тоді речовини,
наприклад, вода здаються нам суцільними?
a) частинки, з яких складаються речовини, є занадто малими, щоб їх побачити;
b) частинки, з яких складаються речовини, рухаються настільки швидко, що
ми не встигаємо їх побачити;
c) частинки, з яких складаються речовини, є безкольоровими, тому їх не
можна побачити;
d) частинки, з яких складаються речовини, є прозорими, тому їх не можна
побачити.
18. Яким фізичним терміном можна об’єднати словосполучення:поширення
запаху парфумів у кімнаті, потрапляння поживних речовин з кишківника у кров
людини, просолювання огірків?
a) теплові явища;
b) дифузія;
c) незмочування;
d) змочування.
19. У чому, з точки зору молекулярної теорії будови речовини, полягає
відмінність холодної води від гарячої?
a) молекули води холодної рухаються швидше, ніж молекули гарячої води;
b) молекули води холодної рухаються повільніше, ніж молекули води гарячої;
c) розташування атомів у молекулі води холодної відрізняється від
розташування атомів у воді гарячій;

d) кількість атомів, що утворюють молекулу води холодної, відрізняється від
кількості атомів, що складають молекулу води гарячої.
20. Про яке фізичне явище відомо, що воно не припиняється ні влітку, ні взимку,
ні вдень, ні вночі, але спостерігати його неозброєним оком неможливо?
a) про броунівський рух;
b) про дифузію;
c) про змочування твердого тіла рідиною;
d) про видовження твердого тіла при нагріванні.

Висновок
Отже, на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування
комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення.
Комп’ютер з мультимедіа в руках викладача стає дуже ефективним технічним
засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він
оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний
зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.
Все це дозволяє: вивести сучасний урок на якісно новий рівень:
- підвищувати статус викладача;
- впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;
- розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;
- використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах
одного уроку;
- ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів;
- полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів,
рефератів.
Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та
мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та
міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно
набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.
І насамкінець, підсумовуючи вищесказане, хочеться відмітити, що нам,
викладачам, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і що саме ми
маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. Але життя
змінилось так, що навчальний заклад більше не є монополістом знань і тому
необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям,
щоб не бути викинутими не узбіччя.
Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на уроках
фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають
сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби потрібно
використовувати як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними
методами навчання основам фізики. Особливим аргументом використання
комп’ютерної підтримки на уроці став великий інтерес учнів до інформатики та
їхнє бажання оволодіти навичками роботи з комп’ютером.
Використання інформаційних технологій дає можливість:
- здійснювати
експериментально-дослідницьку
діяльність
(комп’ютерне моделювання);
- формувати інформаційну культуру, уміння обробляти інформацію;
- розвивати мислення;
- готувати учнів до майбутньої професійної діяльності.
Важлива можливість використання інформаційних технологій для
інтесифікації викладання фізики:
- підвищення ефективності, якості, результативності процесу навчання;

- забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють активізацію
пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація навчальної
інформації);
- поглиблення міжпредметних зв'язків.
Слід відзначити позитивні моменти використання мультимедійних засобів:
яскраві образи надовго запам’ятовуються;
- відтворення фізичних процесів;
- керування відображеними на екрані моделями різних об’єктів, явищ,
процесів;
- автоматичний контроль (самоконтроль) результатів навчальної
діяльності, тестування;
- створення позитивної атмосфери.
Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях:
- під час вивчення нового матеріалу;
- для узагальнення та систематизації знань;
- для повторення;
- для контролю засвоєного матеріалу;
- семінари, вікторини, позаурочні заходи.
Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні
демонстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та можуть
ефективно допомогти вчителеві й учневі. Іншою важливою обставиною є те, що
існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо спостерігати візуально в
лабораторних умовах. Розробка комп’ютерних уроків вимагає особливої
підготовки.
Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі
не замінює "живих" дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому
рівні пояснити зміст того чи іншого навчального матеріалу. Такі уроки
викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань
при цьому помітно зростає.
Хочеться зауважити, що інформаційно-комп’ютерні технології – це досить
потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не заміняють
викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. Причому таким
інструментом, який є потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс
використання. Інструмент "виконує" завдання того, хто ним керує. Таким чином, і
ставитися до цих технологій треба лише як до інструменту, зробленого для
полегшення праці, а не до генератора команд та ідей. Таким чином, настав час
озброїти вчителя новим інструментом і результат негайно позначиться на
наступних поколіннях.
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