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Актуальність запропонованого авторами дослідження витримала випробування часом, адже, 
у зв’язку зі стрімким зростанням обсягів інформаційних ресурсів, необхідністю швидкої комуніка-
ції й обміну даними впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) практично в усі 
сфери людської діяльності, зокрема й у сферу підготовки фахівців галузі інформаційних технологій 
(ІТ), є першочерговим завданням закладів освіти усіх рівнів. Запропонована авторами реалізація ком-
петентнісного підходу при навчанні фізики цих фахівців із використанням інноваційних технологій є 
вимогою сьогодення. Адже саме фахівці ІТ-галузі визначають розвиток інформаційного суспільства 
і саме рівень їх професійної компетентності та особистісної культури може забезпечити продуктив-
ність інноваційних трансформацій. Постають нові вимоги до професійної компетентності майбутніх 
фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, що впливають на значні зміни в методо-
логії, технологіях, теоретичному та практичному змісті їх підготовки.

Фізика є базовою дисципліною для вивчення ІТ-фахівцями таких дисциплін, як «Антени і поши-
рення радіохвиль», «Електричні та квантові прилади НВЧ», «Електрозабезпечення», «Електротехнічні 
пристрої», «Основи схемотехніки», «Основи телебачення», «Теорія електричних кіл», «Технічна 
електроніка», «Фізика оптичного зв’язку», «Хімія та електрорадіоматеріали» тощо. Створення 
особистісно- орієнтованої комп’ютерної системи навчання їх фізики органічно узгоджується з провід-
ними ідеями Болонського процесу відносно трансформації навчальної діяльності в процес переважно 
самостійного опрацювання освітнього матеріалу та поєднання навчання з науковими дослідженнями.

Монографія присвячена розв’язанню важливої наукової проблеми і є логічно структурованою. 
За структурою праця містить такі частини: вступ, п’ять розділів, висновки після кожного розділу, за-
гальні висновки, бібліографічний список. 

Зміст монографії демонструє високий рівень підготовки авторів, їх вміння систематизувати 
різноманітні аспекти досліджуваних педагогічних явищ і процесів, критичності й оригінальності 
професійного мислення. Авторами у відповідних розділах висвітлено теоретичні аспекти застосу-
вання інноваційних технологій навчання фізики майбутніх фахівців ІТ-галузі; запропоновано ав-
торську методичну систему навчання фізики майбутніх фахівців ІТ-галузі з використанням іннова-
ційних технологій; практичну частину роботи присвячено комп’ютерному моделюванню фізичних 
процесів із використанням цифрових пристроїв і комп’ютерної техніки в навчальному експеримен-
ті з фізики, зокрема з використанням навчально-методичного комп’ютерного комплексу «еФізика»; 
запропоновано використання цифрових пристроїв і комп’ютерної техніки в навчальних експери-
ментах з фізики.

© Сусь Б., 2020

* Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців ІТ галузі з використанням інноваційних технологій: монографія / 
Ю.П. Бендес, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк. - Київ : Вид. Грінь Д.С., 2017. - 414 с.
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На засадах вивчення науково-методичної та психолого-педагогічної літератури та теоретичного 
аналізу специфіки підготовки майбутніх фахівців телекомунікацій авторами визначено місце та роль фі-
зики в цьому процесі. Осмислення сутності, специфіки інженерної діяльності фахівців телекомунікацій 
спонукало авторів монографії до пошуку причиново-наслідкових зв’язків між майбутньою професій-
ною діяльністю студентів та системою навчання саме цієї фундаментальної дисципліни. 

Розроблена авторська методична система навчання фізики передбачає широке використання між-
дисциплінарних зв’язків, опорних конспектів, комп’ютерного моделювання, комп’ютерного вимірю-
вального комплексу, контрприкладів, мультимедіаматеріалів, електронних посібників, комп’ютерного 
контролю та самоконтролю знань, освітнього сайту, сервісу мікроблогів, сайту колективної роботи з 
електронними документами, сторінок у соціальних мережах. 

Авторами також створено та продемонстровано використання в реальному навчальному проце-
сі універсального навчально-методичного комп’ютерного комплексу «еФізика», у якому головна роль 
приділена розробленню і впровадженню нових форм організації та технології ведення освітнього про-
цесу. В ньому детально описано робочу модульну планувальну документацію, рейтингову систему оці-
нювання, алгоритми їх проведення, приклади контрольних модульних завдань. Крім сукупності мо-
дульних планів у «еФізиці» міститься інтерактивний посібник та курс лекцій, збірник задач, завдання 
для тестового контролю знань. 

У монографії розглянуто підходи до використання моделювання фізичних процесів у процесі 
підготовки майбутніх фахівців галузі ІТ. Авторами було запропоновано моделювальний комплекс для 
вивчення властивостей поширення електромагнітних хвиль різних діапазонів. При описі тих чи інших 
властивостей наводяться варіанти їхнього застосування в техніці зв’язку. Для цього проаналізовано мови 
програмування та здійснено вибір інтегрованого середовища Delphi 7 для розроблення моделювальних 
програмних додатків. На основі розробленого алгоритму комп’ютерні програми дають можливість роз-
рахувати множник ослаблення під час поширення електромагнітних хвиль, за допомогою якого може 
бути визначена напруженість електричного поля у визначеній точці. У результаті було створено три 
програми: одна призначена для визначення множника ослаблення траси поширення радіохвиль, а дві – 
для розгляду властивостей хвиль оптичного діапазону. Наведено також програми для моделювання, які 
є складовими навчально-методичного комплексу «еФізика»: «Геометрична оптика. Закон Брюстера», 
«Поляризація світла. Закон Малюса», «Дифракція світла на решітці та щілині», «Додавання однако-
во напрямлених коливань. Биття», «Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу», 
«Вивчення електронного осцилографа», «Дослідження термоелектронної емісії», «Реальні та ідеальні 
гази», «Балістика». Комплекс створено у вигляді комп’ютерного середовища, яке об’єднує зміст на-
вчальної дисципліни і бази даних інформаційних ресурсів. 

Застосування розроблених моделювальних програм дало змогу отримувати наочні динамічні ілю-
страції фізичних процесів та явищ, відтворювати їх деталі, які часто непомітні під час спостереження 
реальних явищ та експериментів, забезпечило можливість здобуття числової та графічної інформації на 
будь-якій стадії розрахунків і забезпечило професійну орієнтованість курсу фізики. 

У монографії також з’ясовано, що сучасні досягнення цифрової техніки та комп’ютерних техно-
логій значно випереджають матеріальну базу і технологію освітнього експерименту в школах і ЗВО, 
тому авторами запропоновано комплекс апаратних і програмних засобів, які забезпечують проведен-
ня автоматизованих лабораторних і навчально-дослідницьких робіт на фізичних і технічних об’єктах. 
Проаналізовано різні типи аналого-цифрових перетворювачів і їх класифікацію, запропоновано мето-
дичний підхід до пояснення принципу роботи АЦП послідовного наближення, який полягає в поєднан-
ні часової діаграми з логічною схемою роботи та комп’ютерною моделлю. Тому з метою підвищення 
ефективності вивчення процесів АЦП перетворень розроблено імітаційну модель для їх віртуальних 
досліджень у програмі «Multisim». У праці проаналізовано сучасні методики використання інформа-
ційно-телекомунікаційних технологій у навчальному експерименті з фізики, розглянуто наявні розроб-
ки комп’ютерних вимірювальних лабораторій з фізики, виявлено їх позитивні та негативні сторони. 
Представлені програми для проведення цих експериментів також є складовими частинами навчально- 
методичного комплексу «еФізика». 
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Запропоновані авторами обладнання та методика його використання дають змогу по-новому пі-
дійти до постановки, проведення, опрацювання, аналізу та збереження даних експериментальних до-
сліджень за допомогою ПК. Створено й упроваджено в практику навчально-методичний комплекс, який 
містить навчально-методичний контент. Застосування описаних технологій має комплексний, систем-
ний характер, охоплює весь процес навчання та включене в блоки фундаментальної й професійної під-
готовки. Використання розроблених обладнання, програмного забезпечення та методики його викори-
стання сприяють інтенсифікації освітнього процесу, підвищенню наукового рівня вивчення актуальних 
питань фізики, розширюють інформативність навчання, надають можливість навчити студентів при-
йомам експериментально-дослідницької діяльності та реалізовувати ідеї розвивального і проблемного 
навчання, сприяють професійній спрямованості дисципліни та формуванню наукового світогляду, акти-
візації пізнавальної діяльності та розвитку інтелектуальних здібностей.

Особливістю даної монографії є те, що авторами було: розроблено й експериментально апробо-
вано методику електронного обладнання й комп’ютерної техніки під час вивчення розділів фізики, ак-
туальних для фахівців обраної галузі; створено й апробовано нове обладнання для удосконалення ма-
теріальної бази навчального фізичного експерименту, розширення дидактичних можливостей вивчення 
фізики; обґрунтовано необхідність упровадження під час лабораторних робіт триєдиного підходу з ви-
користанням комп’ютерних технологій, а саме – комплексного застосування моделювання, вимірюван-
ня з застосуванням комп’ютерної техніки, роботи з реальними лабораторними установками; створено й 
упроваджено в процес навчання навчально-методичний комплекс, що складається з навчально-методич-
ного контенту, що застосовує інформаційний ресурс в Інтернеті. 

Монографічна праця Ю.П. Бендеса, В.П. Сергієнка, В.Д. Сиротюка є змістовною та завершеною 
науково-методичною працею, в основі якої міститься продуктивна робота авторів, має новітній, ви-
триманий часом науковий здобуток із перспективним спрямуванням на всі рівні освітньої діяльності, 
зокрема для навчання учнів в системі Малої академії наук України. 


