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ВСТУП 
 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Використання 
обчислювальної техніки у навчальному процесі» складена відповідно  до  
освітньої  програми  та  навчального  плану підготовки здобувачів ступеня  
вищої  освіти магістр за  спеціальністю 8.04020301 «Фізика*» 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є програмні засобі, що 

дозволяють створювати навчальні програми для використання студентами і 
учнями шкіл різного рівня (загальноосвітні, гімназії, ліцеї, спецкласи) при 
вивченні фізики. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: фізика, інформатика, математичні 

дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни містить один змістовий модуль: 

«Віртуальні лабораторні роботи з фізики» 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Використання 
обчислювальної техніки у навчальному процесі» є використання 
обчислювальної техніки у навчальному процесі, а також у тому, щоб навчити 
майбутніх викладачів індивідуально створювати програмні засоби навчання, 
які б можна було використовувати для різних шкіл і курсів. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання 

обчислювальної техніки у навчальному процесі» є  
освоїти принципи об’єктно орієнтованої мови програмування Delphi 

(Lazarus); 
освоїти методи чисельного диференціювання та інтегрування; 
ознайомитися з декількома алгоритмами створення навчальних програм. 
 
1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути 

сформовані такі компетентності:  
загальні: мови програмування Паскаль, Delphi, Lazarus. 
спеціальні: створення алгоритмів для програмування і рішення 

фізичних завдань, використання методів чисельного диференціювання та 
інтегрування при програмуванні законів фізики; 

 
На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин 4 кредити 

ECTS. 
 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Віртуальні лабораторні роботи з фізики. 
1. Вступ. 

Основні відомості про об’єктно орієнтовану мову програмування Delphi, 
Lazarus. Зовнішній вигляд програмної середи. Можливості даної мови. 

2. Інтерфейс Delphi. 
Смуга головного меню. Панель швидких кнопок. Панель вибору конфігурації 
вікна. Палітра компонентів. Вікно форми. Інспектор об’єктів. Вікно 
редактору коду. 

3. Створення програми для простих арифметичних обчислень. 
Створення нового застосування. Додавання компонент Edit, Label, Button та 
їх властивості. Генерація тексту алгоритму програми. Робота знатока коду. 
Компіляція. Збереження проекту. 

4. Аналіз коду програми і файлів проекту. 
Структура головного файлу і виконавчого модуля програми. Розширення 
файлів проекту та їх призначення. 

5. Створення тестової програми. 
Компонент Web Browser і його властивості. Організація відображення файлів 
html. Компоненти FilelistBox, RadioGroup і Memo та їх використання. 

6. Віртуальний експеримент. 
Підготовка форми проекту і графічних зображень. Використання компонент 
зі змінною величиною SpinEdit або UpDown. Програмування відображення 
динаміки. Робота з таймером. 

7. Підключення нової форми до існуючого проекту. 
Створення нової форми і її візуалізація. Робота з компонентом F1Book. 
Робота у редакторі FormulaOne. Організація тесту і файлу звітні. 
Програмування другого етапу роботи програми. 

8. Віртуальна лабораторна робота з фізики. 
Оформлення допуску. Програмування фізичного експерименту 
„Вимірювання ширини забороненої зони напівпровідника”. Прийоми роботи 
з компонентом Chart. Розрахунок похибки вимірювань. 

9. Чисельне диференціювання.  
Формулювання задачі з електростатики, перехід від диференційного рівняння 
першого порядку до чисельного методу. Побудова графіку. Розв’язання 
диференційних рівнянь другого з динаміки порядку чисельним методом. 

10. Інтегрування методом трапецій. 
Графічне відображення силових ліній магнітного поля. Напруженість 
магнітного поля вітка зі струмом. 

11. Спектральний аналіз. 
Теорема Фур’є. Приклади накладання гармонічних коливань. Розкладення у 
ряд Фур’є, отримання амплітуд методом прямокутників. 

 



3. Рекомендована література 
Базова 

1. Марченко А. И., Марченко Л. А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0: Базовый 
курс. – К.: 1999. 

2.  Турбо Паскаль 7.0.– 12-е издание. – К.: Издат. Группа BHV: 2000 
3. Архангельский А. Я. Интегрированная среда Delphi.—М.: 1999. 
4. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 

2011. 
5. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 2-х частях. – М.: 

1990. 
6. Кондратьев А.С., Лаптев В.В. Физика и компьютер. – Л.: 1989.  
7. Бурсиан Э.В. Задачи по физике для компьютера. – М.: 1991. 
8. Бурсиан Э.В. Физика. 100 задач для решения на компьютере. Учебное пособие. – СПб.: 

1997. 
9. Казанський В. М. Фізика з використанням обчислювальної техніки – К.: 1993. 
10. Пєхоти О.М.  Освітні технології: Навч.-метод. посіб. – К.: 2002. 

 
Додаткова. 

1. Немнюгин С.А. Турбо Паскаль. – СПб.: Питер, 2000. 
2. Рудаков П.И., Федотов М.А. Основы языка Паскаль. 
3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение. – М.: 1991. 
4. Литвиненко Е.А., Рыбальский В.И. Игровые занятия в строительном вузе. Методы 

активного обучения – К.: 1985. 
5. Шляхова Л.С., Яблокова Н.Б., Никифоренко А.Т. Методические указания к деловой 

игре. – Одесса: 1984. 
6. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: 1989. 
7. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: 1977. 
8. Растригин Л.А. Вычислительные машины, системы, сети – М.: 1982. 
9. Волков Е.А. Численные методы. – М.: Наука, 1987. 
10. Бахвалов Н.С. и др. Численные методы. – М.: Наука, 1987. 

Інформаційні ресурси 

1. Ресурси мережі INTERNET. 
 
 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
залік 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання 

Комплекти  індивідуальних професійно-креативних завдань, питань для 

заліків. 
 


