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ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL ПРИ 
РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ НА ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

 
В останні десятиліття в суспільне життя активно проникли сучасні  

інформаційно-комунікаційні технології. Перед шкільною освітою 
з’явилось додаткове завдання – підготовка учнів до життя й професійної 
діяльності у високорозвиненому середовищі, в якому важливого значення 
набуває отримання знань з використанням сучасних інформаційних 
технологій. Формування в учнів інформаційної компетентності стало 
одним з основних пріоритетів сучасної середньої освіти, який носить 
загально-навчальний і загальноінтелектуальний характер. Вирішення цього 
завдання передбачається не лише на уроках інформатики, але й на уроках з 
будь-якої навчальної дисципліни, у тому числі й фізики.  

Метою даної роботи є дослідження можливостей використання 
табличного процесора MS Excel при розв’язуванні задач на закони 
постійного струму. Багаті можливості MS Excel дозволяють ефективно 
використовувати цей програмний продукт у самих різноманітних сферах. 
Знайшов він себе і в дидактичних розробках, причому не лише на уроках 
природничо-наукового, але і гуманітарного циклу, і навіть в початковій 
школі. За допомогою електронних таблиць MS Excel можна підготувати 
демонстраційну допомогу, лабораторні і практичні роботи, перевірочні і 
тестові завдання, зробивши їх не тільки барвистими, але і динамічними.  

Розв’язування задач є одним з основних видів навчальної діяльності 
учнів та студентів при вивченні електрики і магнетизму. Поширеним 
типом задач з електрики є задачі на розрахунок напружень і струмів у 
розгалужених колах. Розв’язання таких задач зазвичай зводиться до 
знаходження розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь. У випадку 
достатньо складних розгалужених кіл кількість рівнянь виявляється досить 
великою, їх аналітичне розв’язання стає громіздким і затратним по часу, 
причому через громіздкість учні нерідко допускають помилки. Вихід у 
подоланні вказаних проблем ми вбачаємо у використанні табличного 
процесора MS Excel для автоматизованого пошуку числового розв’язку 
отриманих систем рівнянь. 

Методика розв’язання задач на розрахунок параметрів розгалужених 
електричних кіл за допомогою табличного процесора MS Excel базується 
на використанні правил Кірхгофа. Після ознайомлення учнів з правилами 
Кірхгофа на теоретичній частині уроку вчитель переходить до закріплення 
нового матеріалу і пропонує для розв’язання з їх допомогою відповідну 
задачу. Задача спочатку розв’язується аналітично. Залучаючи до роботи 
над задачею учнів, вчитель на прикладі вибраної задачі знайомить їх з 
загальним алгоритмом дій: 
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Розкласти складні розгалужені кола на ділянки послідовного і 
паралельного з’єднання або замінити їх еквівалентними з’єднаннями. 

Використовуючи до них закон Ома і правила Кірхгофа, побудувати 
алгебраїчну систему рівнянь відносно невідомих струмів і напружень: 

алгебраїчна сума сил струмів, що сходяться в будь-якому вузлі, 

дорівнює нулю: ; 
для будь-якого замкнутого контуру алгебраїчна сума добутків сил 

струмів на опори відповідних ділянок кола дорівнює алгебраїчній сумі всіх 

ЕРС, які діють в цьому контурі . 
Підставляючи в отриману систему рівнянь відомі параметри 

електричного кола, привести її до стандартного математичного виду з 
невідомими величинами у лівій і відомими величинами у правій частинах 
системи.  

Розв’язати систему рівнянь відомими учням аналітичними методами. 
Як правило, останній етап займає чимало часу. Можна спеціально 

запропонувати учням зафіксувати час його проходження. Після його 
завершення вчитель пропонує обчислити розв’язок цієї ж системи рівнянь 
за допомогою MS Excel. У алгоритм дій вносяться наступні зміни; 

Подати систему рівнянь у матрично-векторному вигляді та створити 
у MS Excel відповідну електронну таблицю даних задачі. Використовуючи 
вбудовані у MS Excel матричні функції МОБР() і МУМНОЖ(), знайти 
спочатку обернену матрицю коефіцієнтів при невідомих у вихідній системі 
рівнянь та, помноживши її на матрицю- стовпчик вільних членів, 
обчислити невідомі параметри розгалуженого кола. 

Даний етап вчитель демонструє учням або за допомогою 
мультимедійного проектора на екрані (при його наявності у школі), або 
паперових інструкцій з детальним покроковим описом дій, або на 
комп’ютерах з використанням заздалегідь підготовлених електронних 
таблиць. Фіксується час виконання цього етапу і порівнюється на 
комп’ютері і порівнюється з часом ручних розрахунків. Різниця буде 
незначною. Після цього вчитель пропонує змінити вхідні параметри задачі 
і знову знайти відповідь, внісши зміни у таблицю. Звертається увага на 
суттєву економію часу при наявності готової таблиці, завдяки чому учні 
переконуються у ефективності використання електронних таблиць для 
розв’язування задач. Для закріплення навичок використання MS Excel при 
вивченні правил Кірхгофа доцільно у домашнє завдання включити кілька 
аналогічних задач і запропонувати їх розв’язати за допомогою комп’ютера.  

Запропонована методика дозволяє сформувати в учнів потребу 
самостійно добувати знання, застосовуючи різні засоби, у тому числі 
комп’ютерні. Чим краще організована пізнавальна активність учнів, тим 
ефективніше і якісніше проходить навчання, а використання комп’ютерних 
програм для розв’язування задач дозволяє підвищити самостійність роботи 
учнів. 


