
Методичні рекомендації  

щодо особливостей використання цифрових вимірювальних пристроїв  

в освітньому процесі з фізики 

 

Обов’язковою складовою освітнього процесу з фізики є шкільний 

фізичний експеримент, який забезпечує формування в учнів необхідних 

практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду 

експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах 

набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного 

експерименту. Однією з тенденцій розвитку шкільного фізичного експерименту 

є впровадження навчальних вимірювальних приладів нового покоління – 

цифрових вимірювальних пристроїв, перелік яких затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 № 704 «Про затвердження 

Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального 

призначення для кабінетів природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів» [1]. 

Цифрові вимірювальні пристрої – це набір датчиків та програмного 

забезпечення для зчитування, реєстрації, цифрової обробки та візуалізації 

вимірювань, здійснених під час експериментів, демонстраційних і лабораторних 

робіт [3]. 

Звертаємо увагу, що цифрові вимірювальні пристрої мають технічні 

переваги в порівнянні з аналоговими приладами, якими обладнанні кабінети 

фізики закладів загальної середньої освіти [2]: 

‒ широкий діапазон вимірюваних величин (сила струму, напруга, частота, 

відстань, прискорення, сила, час, температура, тощо); 

‒ збільшення кількості об’єктів, що контролюються під час експерименту; 

‒ швидкодія та висока точність вимірювання величин, які змінюються; 

‒ відтворення даних експерименту у вигляді графіків та таблиць; 

‒ можливість автоматичної калібровки та автоматичного введення 

поправки для зменшення систематичної похибки, усереднення 

результатів вимірювання для зменшення випадкових похибок. 

Окрім суто технічних, вони мають також дидактичні переваги: 

‒ скорочення часу підготовки та проведення експерименту; 

‒ можливість дослідження швидкозмінних або довготривалих процесів, 

мікрооб’єктів; 

‒ відсутність впливу суб'єктивного чинника на якість відтворення показів 

шкали приладу; 

‒ підвищення інформативності дослідження за рахунок наглядності 

представлення даних; 

‒ зменшення часу на обробку та систематизацію даних. 

Використання цифрових вимірювальних пристроїв на уроках фізики 

підвищує ефективність проведення демонстраційного експерименту, 

фронтальних лабораторних робіт, робіт фізичного практикуму, розв’язання 

експериментальних задач.  



Звертаємо увагу, що на сьогодні розробники навчального обладнання 

пропонують різні варіанти цифрових навчальних комплексів (електронні адреси 

виробників): 

‒ «Einstein» (http://einsteinworld.com/home); 

‒ «Pasco» (https://www.pasco.com); 

‒ «COBRA З» і «COBRA 4» (https://www.phywe.com/); 

‒ «LabDisc» (https://www.globisens.net/); 

‒ «SenseDisc» (http://www.sensedisc.com); 

‒ «Vernier» (https://www.vernier.com/); 

‒ «NeuLog» (https://www.seseducation.co/neulog.html). 

Ознайомитися з прикладами їх використанням можна на сайтах: 

‒ https://www.youtube.com/watch?v=8CESkmwuRO4; 

‒ https://www.vernier.com/experiments/; 

‒ http://www.kspu.kr.ua/images/download-files/conf-2015-10-06/s2a6.pdf; 

‒ https://www.youtube.com/watch?v=snfAcPVjldQ. 

Рекомендуємо для ознайомлення з методикою проведення експериментів 

електронні посібники: 

http://e-pidruchnyky.net/catalog/fizyka/1086/; 

https://e-pidruchnyky.net/catalog/biologiya/11268/. 

Нагадуємо вчителям фізики, що перед початком проведення демонстрацій 

або експериментів необхідно ознайомити учнів з будовою та функціонуванням 

цифрових комплексів. Також акцентувати увагу на те, що проміжною ланкою 

між дисплеєм комп’ютера та об’єктом дослідження є датчики, які сприймають 

інформацію в аналоговому вигляді, та перетворюючі пристрої, які перетворюють 

дану інформацію з аналогової в цифрову форму. Під час одночасного 

вимірювання декількох величин цифровий вимірювальний прилад здійснює 

періодичну фіксацію даних кожного датчика. 

Використання цифрових вимірювальних комплексів під час проведення 

експериментів розширює обізнаність учнів про досліджуване фізичне явище, 

формує практичні навички, ознайомлює з передовими засобами пізнання, 

видами контролю за технологічними процесами на виробництві. 

Але із-за високої вартості цифрових лабораторій заклади освіти не можуть 

забезпечити їх необхідну кількість, передбачену типовим переліком засобів 

навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів 

природничо-математичних предметів. Звертаємо увагу, що подібно до цифрових 

вимірювальних комплексів, смартфони, які мають більшість здобувачів 

загальної середньої освіти, також оснащенні датчиками та програмними 

додатками, що візуалізують виміряні датчиками величини.  

Смартфони оснащені акселерометром, гіроскопом, термометром, 

барометром, магнітометром, датчиками освітленості та звуку, системою GPS, 

тощо [4]. 

Для того, щоб смартфон можна було використати як цифровий 

вимірювальний прилад, на нього необхідно встановити програмне забезпечення. 

Найбільшу кількість додатків на пристрої, які працюють під управлінням 
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операційної системи Android, можна завантажити безкоштовно або платно в 

магазинах мобільних додатків, таких як Google Play.  

Зауважимо, що за допомогою смартфона можна: 

‒ продемонструвати явище невагомості, досліди з фотометрії;  

‒ дослідити магнітне поле Землі, звукові коливання різноманітних джерел 

звуку;  

‒ визначити період коливань маятника, швидкість руху транспорту, тощо. 
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