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Abstract: the main educational goal of each teacher is to improve the quality of students’ knowledge. the 
use of information technologies is a way to achieve it. computer modeling of physical objects, processes and 
phenomena is one of the most promising areas of application of these technologies in teaching physics.

the psychological, didactic and methodological aspects of the implementation of compter modeling in phys-
ics education are presented. the psychological aspect reflects the teacher-student-computer relationship. they 
suggest a flexible approach in the educational activities of enhancing cognitive interest and development of 
mental activity of students.didactic aspects are connected with obtaining qualitatively new learning outcomes. 
these are: the formation of long-lasting and profound knowledge, the development of the skills for application 
of theoretical knowledge, the formation of research skills, graphic skills, skills with specific computer programs, 
the development of students’ creative thinking.

the article discusses different types of physics lessons with compter models: lesson of new knowledge, re-
search lesson, computer laboratory work. the idea of using the program “mathematica” in physics education is 
presented. our focus is the graphical presentation of physical laws. 

methodical recommendations for the successful carrying out of lessons are also given. we also consider the 
compilation of tasks of varying complexity for computer models.
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Увод
Възникването и развитието на информационното общество предполага широко използване на икт в 

обучението и в частност в обучението по физика. ефективното внедряване на тези технологии в образо-
ванието е най-важният фактор за създаване на нова образователна система в процеса на модернизация 
на традиционната система.

компютърните инструменти в обучението по физика в последните години стават обект на изследва-
не в много страни. наред с такива инструменти като виртуални лаборатории, най-голям интерес, особе-
но за общото средно образование представляват интерактивните компютърни модели. В тази връзка е 
важен мащабният образователен проект the Physics education technology Project (2003 − 2005), който се 
осъществява от големи учени в областта на обучението по физика в университета в колорадо (СаЩ). Цел-
та на проекта е създаване на съвременни интерактивни компютърни модели, разработени на основата 
на java и flash технологии. Резултатите от внедряването на получения програмен продукт в училище по-
казват, че интерактивните компютърни модели оказват съществено влияние на процеса на обучение по 
физика. те предполагат възможност за активно участие на по-голям брой ученици. В работата [1] автори-
те wieman и Perkins отбелязват, че задълбочено разработената симулация се оказва педагогически по-
ефективна от настоящото оборудване. те извеждат основните принципи за проектиране на компютър-
ни модели: (1) управлението на модела трябва да бъде интуитивно разбрано, (2) графичният интерфейс 
трябва да удовлетворява условието „кликни“ и „премести“; (3) учениците имат възможност да управля-
ват всяка физична конфигурация. 

компютърните модели позволяват да се управлява поведението на обектите, като се променят усло-
вията и се провеждат разнообразни физични опити. някои модели позволяват на екрана да се наблюда-
ва хода на експеримента.
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Според wieman и Perkins задълбочено обмисленият и добре разработен компютърен модел дава 
възможност да се разкриват и подчертават важни детайли, свойства, отношения на обектите, които се 
изучават. т. а. кошкарова представя компютърните програми по физика в тяхното многообразие: компю-
търни демонстрации, виртуални лаборатории, обучаващи игри, източници на допълнителна информа-
ция и др. [2]. обект на вниманието на г. г. никифоров е „компютърният експеримент“ в курса по физика 
в средното училище [3]. В статията [4] авторите описват възможности за използване на компютърни мо-
дели при изучаване на равноускорително движение.

С помощта на компютърни модели учителят успява не само да илюстрира обяснението на новия уче-
бен материал, но и да организира индивидуална познавателна и изследователска дейност на учениците.

и. а. анцупов разглежда компютърното моделиране като метод на изследване [5]. авторът предста-
вя работата на ученици по неголеми изследвания при решаване на задачи от раздел „оптика“ с помощта 
на компютърна програма. интерактивността открива пред учениците големи познавателни възможнос-
ти. те са наблюдатели, но и активни участници в обучението. Стимулира се развитието на творческото им 
мислене и се повишава интереса им към физиката като наука и учебен предмет.

С помощта на компютърните модели се формира устойчива връзка между концептуалните основи на 
физиката и абстрактните понятия. чрез интерактивно изследване на физични явления и процеси, а също 
и посредством занимателни и игрови компоненти се повишава мотивацията на учениците за учене. об-
лекчава се усвояването на новия учебен материал.

Психологически, дидактически и методически аспекти на прилагане на компютърното моделира-
не в обучението по физика

психологическият аспект на реализацията на компютърното моделиране в обучението по физика от-
разява взаимоотношенията учител − ученик − компютър. това дава възможност за вариативен подход 
при построяване и организиране на учебната дейност. повишава се познавателният интерес на ученици-
те и развива мисловната им дейност. откриват се нови възможности за реализация на комуникативна ор-
ганизация на обучението и на личностно-ориентиран подход. интерактивните елементи на обучаващи-
те програми позволяват да се премине от пасивно към активно усвояване, тъй като учениците имат въз-
можност самостоятелно да моделират процеси и явления.

дидактическите аспекти на прилагане на компютърните модели в обучението по физика са свързани 
с реализиране на основните дидактически принципи, най-вече принципа за нагледност. 

използват се различни форми на организация на процеса на обучение, повишава се качеството на 
знанията на учениците и се развива професионалното майсторство на учителя. Всичко това е свързано с 
получаване на качествено нови резултати от обучението.

при работа с компютърни модели може да се използва евристичният метод. В такъв случай учителят 
организира поелементно самостоятелната дейност на учениците. това се постига по пътя на конструира-
не на заданието, определяне на етапите, които ще се изпълняват заедно с него и тези, които ще се из-
пълняват самостоятелно от учениците. основната форма на евристичния метод е евристичната беседа. В 
процес на евристична беседа учителят поставя проблема, акцентира вниманието на учениците на анало-
гиите, създава творческа атмосфера на търсене.

представяме някои дидактически изисквания при работа с компютърни модели:
1. необходимо е учителят предварително да подготви план за провеждане на урока в съответствие с 

избрания компютърен модел и метод на обучение.
2. учителят формулира въпроси и задачи за поетапно изучаване на темата, съгласувани с функционал-

ните възможности на компютърните модели.
3. управлението на модела трябва да бъде предварително изяснено разбираемо и достъпно за уче-

ниците.
4. учителят трябва да укаже границите на приложимост на предлаганите компютърни модели и ме-

тодики.
5. учителят трябва да отчита възрастовите и психологически особености на учениците и познавател-

ните им възможности.
дидактическите функции на компютърното моделиране са: формиране на знания за основни физич-

ни величини и зависимости; самостоятелно откриване и изучаване на физични процеси и физични явле-
ния; демонстрация на физични процеси и явления.
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видове уроци по физика с компютърни модели и методика за провеждането им
прилагането на компютърни модели на урока по физика предполага провеждането му в компютърен 

клас или в клас с помощта на мултимедиен проектор. В съответствие с дидактическите функции се обо-
собяват следните видове уроци с компютърни модели: урок за формиране на нови знания, урок-изслед-
ване, урок за решаване на физични задачи и компютърна лабораторна работа. представяме методика за 
провеждане на такива уроци.

В урока за формиране на нови знания актуализацията може да се проведе по пътя на евристична бе-
седа с използване на компютърни модели. основните величини и зависимости се въвеждат също с ком-
пютърни модели. За илюстрация на важни физични процеси и явления може да се използват и ком-
пютърни демонстрации. За тази цел е желателно учителят да изготви предварително подробен план за 
представянето им. може да използва помощ и от ученик, за да се реализират пълноценно и обясненията 
пред учениците. необходимо е също да се обмислят добре и да се формулират въпроси и задачи, свър-
зани с компютърния модел.

методически целесъобразно е в рамките на един урок да се използват не повече от два, три компю-
търни модела. учениците ги разглеждат с голям интерес, но невинаги вникват във физическото им съдър-
жание. В тази връзка са важни основните етапи, свързани с работата на ученика с модела − възприемане, 
разбиране и осмисляне. Според нас само при последователна и пълна реализация на тези три етапа мо-
же да се говори за ефективност на прилагане на модела. 

нашата идея е за прилагане на програмата „mathematica“ в обучението по физика. тя е най-мощната 
система за компютърна алгебра с общо предназначение. има много възможности като моделиране, си-
мулация, визуализация, документация и др. С помощта на тази програма може да се провеждат наглед-
ни уроци както по математика, така и по физика. 

програмата „mathematica“ лежи в основата на интернет ресурса „volfram mathematica“ https://www.
volframalfa.com/ до него има свободен достъп и може да се прилага on-line в часовете по физика. 

Във фокуса на вниманието ни е графичното представяне на функционални зависимости между фи-
зични величини. В това отношение възможностите на програмата, които могат да се използват от учени-
ците са: чертане на двумерна графика при зададена формула на функцията и граници на променливите; 
чертане на двумерна графика по зададени координати на точките; чертане на тримерна графика в 3d де-
картови координати.

например при изучаване на темата „Равноускорително движение“ в осми клас се разглежда законът 
за скоростта.той се представя в аналитичен вид )( 00 tta −+υ=υ Следващият акцент в урока е графич-
ното му представяне. на учениците се предлагат данни за скоростта и за времето (таблица 1), като им се 
поставя задача да построят графиката. За тази цел те използват volfram mathematica и възможността за 
чертане на двумерна графика по зададени координати на точките.

Таблица 1 Данни за скоростта и времето 
при равноускорително движение

t, s 2 4 6 8 10

s/m,υ 10 20 30 40 50

Фигура 1 Графика на закона за скоростта при равноускорително движение



225

Методика на обучението

анализира се построената графика. Зависимостта е линейна и графиката е права линия. наклонът на 
линията дава възможност да се определи ускорението. на учениците се предлага алгоритъм за опреде-
ляне на ускорение:

1. избират се две точки от линията на графиката и се определят техните координати.
2. определя се разликата в ординатите на двете точки 12 υ−υ .
3. определя се разликата в абсцисите на двете точки 12 tt − .

4. образува се отношението 
12

12
ttt −
υ−υ

=
υ
∆

∆ .

5. числената стойност на това отношение определя ускорението.
предложеният алгоритъм може да се използва за определяне на ускорението за построения от тях 

компютърен графичен модел.
на учениците може да се постави задача да представят графично закона за скоростта с помощта на 

„volfram mathematica“. За тази цел те трябва да използват възможността за построяване на графика по за-
дадена формула (фиг. 2). 

Фигура 2 Графично представяне на закона за скоростта 
компютърните графични модели и техният анализ позволяват нагледно да се представи физичния 

смисъл на равноускорителното движение.
програмата „mathematica“ има и други възможности, които могат да се използват в обучението по 

физика. те ще бъдат обект на наши бъдещи разглеждания.
В урока изследване учениците провеждат неголямо изследване като използват компютърни моде-

ли. такъв урок може да се проведе в компютърен клас. В този случай учениците получават знания в про-
цес на творческа самостоятелна работа. учителят е само помощник в процеса на усвояване на знанията. 

предлагаме методика за провеждане на такъв урок. тя се състои от предварителен, основен и заклю-
чителен етап. предварителният етап включва следните дейности: актуализация на основни знания и уме-
ния; запознаване на учениците с компютърната програма; овладяване на последователността от дейст-
вия на компютъра. основният етап е свързан с работа на учениците на компютъра по дидактически физи-
чески задания с цел получаване на нови зависимости, решаване на физични задачи, провеждане на из-
следване. Заключителният етап се състои в анализ на процеса на решаване на задачата, установяване на 
трудности при откриване на физическите закономерности и съставяне на отчет за извършената работа.

предлагаме също и някои методически препоръки, свързани с реализирането на този вид урок. учи-
телят трябва да изготви предварителен план за работа на учениците с компютърния модел. необходимо 
е също да се обмислят добре и да се формулират въпроси и задачи, съгласувани с функционалните въз-
можности на модела. на учениците се поставят задачи, които трябва да решат в хода на работа с модела. 
Желателно е тези задачи да им се предоставят и в разпечатан вид.

на първия етап учениците се запознават с модела и с неговите функционални възможности. на вто-
рия етап те прилагат модела на практика и по такъв начин го разбират и осмислят. основният етап е рабо-
та по дидактически физически задания. на този етап може да се реализира и групова работа. учителят по-
ставя задачи, като разпределя учениците по групи. След това всяка група представя резултатите си. те се 
обсъждат и се правят съответните изводи и обобщения. В края на урока се използва рефлексивният под-
ход, като учениците отговарят на въпроси или изготвят неголям отчет за извършената работа.
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при провеждане на компютърна лабораторна работа на учениците се раздават бланки за лаборатор-
на работа. те получават съответните указания. Задачите, които изпълняват имат експериментален харак-
тер. необходимо е тези задачи да се разположат по нарастване на сложността им. те се решават в хода 
на работа с компютърния модел. подходяща е груповата форма. В края на урока учениците изготвят от-
чет за извършената работа.

друга възможност за използване на компютърните модели в обучението по физика е прилагането им 
в демонстрационен вариант при обяснение на нов учебен материал или при решаване на физични зада-
чи. някои явления, например движението на спътник около Земята, явленията от микросвета, бързо про-
тичащите процеси, е невъзможно да се наблюдават в лабораторни условия. В този случай компютърните 
демонстрации имат голямо значение. чрез тях могат да се покажат физически процеси и явления, както 
и опити с прибори, отсъстващи от кабинета по физика. преимуществото на тази технология е, че тя неви-
наги изисква голям брой компютри.

Физичните задачи са знакови модели на проблемни ситуации. За целите на обучението по физика 
има достатъчно книжни сборници с традиционни задачи. 

Според нас с персоналния компютър трябва да се решават такива задачи, в които да се използват не-
говите най-важни възможности: да обработва с голяма скорост масиви от числови данни, да генерира 
числените стойности на величините в зададените граници и чрез тяхната вариация да изследва решение-
то на задачата, да визуализира решението с графични построения.

предимствата на компютъра при решаване на задачи се очертават едва тогава, когато се води диалог 
с компютъра при решаване на задачата, с търсенето на помощ при решаване на задачата, ако е необхо-
дима. това е възможно, ако в компютърната програма решението е разделено на отделни етапи.

Всеки компютърен модел може да се съпровожда със задачи с различна сложност. при съставяне на 
такива задачи е необходимо да се отчитат функционалните възможности на модела, диапазона на изме-
нение на параметрите и възрастовите особености на учениците.

Задачите, правилността на решението на които може да се провери с помощта на компютърния мо-
дел, се решават в компютърен клас. Решението им не трябва да превишава пет, десет минути. В противен 
случай работата с компютъра е по-малко ефективна.

творческите задачи изискват повече време за решение. те може да се предложат на учениците във 
вид на домашна работа. учениците ги решават самостоятелно и след това проверяват резултатите си в 
компютърния клас.

заключение
Ролята на компютърното моделиране в учебния процес нараства, защото непрекъснато се увелича-

ва броят на компютърните програми. днес има доста педагогически програмни средства, съдържащи ин-
терактивни модели по физика. За да бъде ефектът от прилагането им максимален е необходимо те да са 
специално ориентирани за прилагане в средното училище. Според нас авторите на учебните компютър-
ни програми трябва да съгласуват работата си с учителите по физика, които са добре запознати с компю-
търните технологии и ги използват в работата си с учениците. от друга страна прилагането на компютър-
ното моделиране е възможно само при овладяване на компютъра от учениците.
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