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ГРАФ1ЧНЫЯ ЗАДАЧЫ
У С1СТЭМЕ АТРЫМАННЯ ВЕДАУ ПА Ф131ЦЫ

Аб’ектыуна большасць новых ncixo- 
лага-педагапчных i метадычных кан- 

цэпцый навучання датычацца, як правша, 
асобных бакоу самога працэсу навучання. 
Сур’ёзных выхадау у практыку не будзе мець 
метадычная канцэпцыя навучання, Kani на 
яе аснове не распрацавана сютэма метадау 
i сродкау навучання.

Сучасная канцэпцыя актыв1зацьй наву
чання на аснове дзейнаснага падыходу да 
тлумачэння вучэбнага матэрыялу уключае 
комплексную с'ютэму метадау навучання, за- 
снаваную на заканамернасцях лопю навуко- 
вага даследавання. Тэорыя дзейнасц1 з’яуля- 
ецца сютэмна-утвараючым фактарам праб- 
лемна-разв!ваючага навучання. Вучэбныя 
праблемы, яюя ствараюцца пры прадметным 
навучанн!, рашаюцца у працэсе работы вы- 
кладчыка ц1 самастойнай працы навучэнцау. 
На практыцы, як правша, гэта вын1к спалу- 
чэння азначаных двух тыпау дзейнасцК Ад- 
нак на сучасным этапе развщця навучання 
важнейшым момантам становщца самастой- 
нае авалодванне навучэнцам1 новым! ведамк 
А для гэтага трэба сфарм1раваць у вучня 
(студэнта) адпаведныя эмацыянальна-валя- 
выя якасц1 асобы, у першую чаргу самастой- 
насць i пазнавальную матывацыю. I у сувяз! 
з тым, што канчатковай мэтай любой мето
дыю з’яуляецца удасканапенне практычнай 
дзейнасц1, то стварэнне новых метадау на
вучання як формы рэал1зацьи вучэбнага ма
тэрыялу стала пастаяннай надзённай зада
чей любога настаушка-прадметшка.

Рашэнне канкрэтных ф1з1чных задач 
з’яуляецца неабходнай практычнай асно- 
вай пры вывучэнт ф!з1ю. Працэс рашэння 
задач садзейшчае далучэнню навучэнцау 
да самастойнай творчай работы, вучыць 
анал1заваць вывучаемыя з’явы, вылучаць 
галоуныя фактары, яюя абумоул1ваюць гэ- 
тыя з’явы. «Умение решать задачи есть 
искусство, приобретающееся практикой, по
добно, скажем, плаванию» [1, с. 15]. I не 
трэба забываць, што пры рашэнж любой за
даны прысутшчае элемент нав1зны i ад- 
крыцця, праяуляецца самастойнасць асо
бы, якая прыводзщь да творчай разумовай 
дзейнасш, вынтякой, як правша, з’яуляецца 
станоучым.

Аднак рашэнне задач патрабуе не толью 
ведання ф1з1чных законау, але i сур’ёзнага 
метадычнага падыходу. Вядома, што ас- 
ноуная асабл1васць ф1з1чнай задачы заклю- 
чаецца у тым, што яна разглядае вызначаны 
ф1з1чны працэс (з’яву), i, хаця само рашэнне 
часцей за усё зводзщца да шэрагу матэма- 
тычных дзеянняу, усё ж правшьнае рашэнне 
магчыма толью у  тым выпадку, кал1 даскана- 
ла разгледжаны усе структурныя элементы 
ф1з1чнай з’явы i працэс ix узаемадзеяння до
бра зразумелы. Пры гэтым кожная задача па 
ф1зщы мае свае уласныя асабл1васц1. Таму 
працэс рашэння пачынаецца з анал1зу зме- 
сту задачы, актуал1зацьи заканамернасцяу 
i законау, яюя ляжаць у аснове разглядаемай 
з’явы, высвятлення параметрау працэсу, 
сутнасц1 рысунка ц1 схемы.
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Методика выкладання 17

Галоунай мэтай рашэння задач па ф1зщы 
з’яуляецца праверка глыбУ разумения 
навучэнцам1 сутнасц|' ф1з1чных з’яу i законау, 
што ix ап1сваюць. Пры гэтым высвятляюцца 
i адначасова фарм1руюцца уменш:
•  прымяняць веды на практыцы у канкрэт- 

най ф1з1чнай сггуацьн;
•  анал1заваць ui рабщь самастойна ры- 

суню, схемы, чарцяжы;
•  выб1раць правильны шлях рашэння i да- 

ваць яго абгрунтаванне;
• праводзщь само рашэнне з атрыманнем 

канчатковага выразу для шукаемай ф1- 
з1чнай вел1чыт згодна з умовай заданы;

• рабщь неабходныя выл1чэнж з прыблн 
жаным1 л1кам1;

•  праводзщь анал1з атрыманага рэзультату 
i рабщь высновы.
Таюм чынам, любое прымяненне тэарэ- 

тычных законау ф1з1к1 для высвятлення 
сутнасц1 канкрэтнага прыватнага пытання 
(праблемы) з’яуляецца рашэннем ф1з1чнай 
задач ы.

Згодна з [2, с. 269-277] заданы па ф1зщы 
клаафщыруюцца па розных пазщыях:
•  дыдактычных мэтах (трэжровачныя, скла- 

даныя, праблемныя);
•  спосабах ix задания (тэкставыя, граф1ч- 

ныя, эксперыментальныя);
•  характеру рашэння (якасныя, колькас- 

ныя);
•  метадычным падыходзе (творчыя, эмпн 

рычныя);
•  паунаце зместу (задачы, яюя патрабуюць 

выкарыстання даведачнай лп-аратуры).
У  сувяз1 з тым, што ф1з!ка адносщца да

дакладных навук i вывучае якасныя i коль- 
касныя заканамернасщ з’яу, яюя праяуля- 
юцца ва узаемасувяз1 ф1з1чных вел1чынь, 
што характарызуюць дадзеную з’яву, то са
мым простым i наглядным метадам даследа- 
вання функцыянальных залежнасцей з’яуля
ецца граф1чны. Граф1к не толью паказвае 
сутнасць ф1з1чнай заканамернасц1, але i дае 
магчымасць вызначыць шэраг параметрау 
ф1з1чнай з’явы, заканамернасш якой ён ад- 
люстроувае. Граф1чны метад рашэння ф1з1ч- 
ных задач з’яуляецца вельм1 эфектыуным 
сродкам актыв1зацьм працэсу атрымання 
ведау па ф1зщы, як у школе, так i у ВНУ.

Граф1чныя задачы, як задачы асабл1вага 
зместу i метаду рашэння, выступаюць эфек
тыуным фактарам фарм1равання пазнаваль- 
най матывацьп, якая садзейн1чае больш глы- 
бокаму засваенню ведау [3].

Анал1з метадычнай лтаратуры [3-9] 
i уласны вопыт шматгадовай працы у галЫе 
адукацьн дае нам магчымасць стварыць на- 
ступную прыкладную клааф /'кацы ю  граф/'ч- 
ны х задач па ф1зщы.
-  Задачы, яю я  з ’уляю цц а  кры ш цай м ф а р - 

мацьи. Напрыклад: «На рысунку 1 адлю- 
стравана залежнасць алы току ад часу 
у шпулЬ Ыдуктыунасць якой L = 0,28 Гн. 
ЭРС самаЫдукцьм esi, што узжкае у гэтай 
шпул1, будзе роуная:
1) 0,01 В; 2) 0,14 В; 3) 0,28 В; 4) 0,38 В;
5) 0,56 В» [10, с. 119].

/,А а

4 t, с Рысунак 1

Задачы, яюя тлумачаць ф1з1чную з ’яву  
(працэс). Напрыклад: «На рысунку 2 пры- 
ведзены графк залежнасц1 тэмпературы t  
вады ад часу т. Працэсу ахалоджвання 
вады у BaflKiM стане адпавядае участак 
графка:
1) АВ; 2) ВС; 3) CD; 4) DE; 5) EF» [11, с. 2].

Задачы, яю я якасна  паказваю ць залеж
насць ф131чных вел/чынь. Напрыклад: 
«Карыстаючыся графкам (рысунак 3) 
залежнасц1 праекцьм скорасщ ад часу, 
вызначце характар руху цела на кожным 
участку» [12, с. 102].

Рысунак 3

Задачы, у  яю х парауноуваю цца адпавед- 
ны я парам ет ры  адной  / т ой ж а  ф1з1чнай 
з ’явы  (два альбо некапью  граф ж ау). На
прыклад: «На графку (рысунак 4) пака- 
заны залежнасц1 тэмператур цел ад пера- 
дадзенай iM цеплынк Вызначце, у якога
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цела маса большая, кал1 удзепьныя цепла- 
ёмютасц! цел аднолькавыя» [12, с. 235].

Рысунак 4

Задачы, у  яю х вы свят ляецца адпавед- 
насць ф 'м чны х залежнасцей. Напрыклад: 
«Графж залежнасщ паскарэння цела 
ад часу мае выгляд, адлюстраваны на 
рысунку 5. Пабудуйце графт залежнасщ 
скорасц1 ад часу, кал1 пачатковая ско- 
расць цела роуная нулю» [13, с. 12].

«А

h k  h  Рысунак 5

Задачы, яюя патрабуюць умения переходу  
ад адной сютэмы каардынат  да другой. 
Напрыклад: «На рысунку 6 прадстаулены 
графк змянення стану щэальнага газу 
у каардынатах V, Т. Адлюструйце тэты пра
цэс у каардынатах р, V; р, Т» [13, с. 65].

Т Рысунак 6

Задачы, у  яю х вы значаецца адпаведнае  
значэнне ф 'м чнай  вел1чын/'. Напрыклад: 
«На рысунку 7 адлюстраваны графж за- 
лежнасщ канцэнтрацьн п часцЫак насы- 
чанай пары некаторай вадкасш ад тэм- 
пературы t. Пры тэмпературы t  = 20 °С 
ц!ск р насычанай пары роуны:
1) 0,8 кПа; 2) 1,6 кПа; 3) 2,2 кПа;
4) 3,2 кПа; 5 )4 ,1  кПа» [11, с. 2].

Задачы, сф арм уляваны я на аснове гра- 
ф'мау ф ’131чнага эксперы м ент у з  м эт ай  
правядзення 1нтэрпал1равання. Напры
клад: «Па вышках эксперыменту пры 
вызначэнж залежнасц! перыяду матэма- 
тычнага маятжка ад даужыж падвесу быу 
пабудаваны наступны графк (рысунак 8). 
Трэба вызначыць перыяд маятжка, яю 
адпавядае даужыж 1 = 9 см» [14, с. 48].

Задачы  т эст авага варыянту, яюя  
пат рабую ць вы бару графою, яю  адпа
вядае пы т анню  задачы. Напрыклад: «На 
граф1ку (рысунак 9) прадстаулена залеж- 
насць цгску р щэальнага газу, маса якога 
не змяняецца, ад тэмпературы Т для

У каардынатах V,T графж гэтага працэсу 
будзе мець выгляд:...» [15, с. 96].

4)

Рысунак 7
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Задачы, з  дапам огай яю х вы значаецца  
вы т ворная функцьн. Напрыклад: «Графк 
залежнасф патэнцыялу ф электрычнага 
поля пунктавага зараду q  ад адлегласш 
г мае выгляд, наказаны на рысунку 10.

Вытворная функцьн у вобласц1

г = 3 см роуная ... В/см».
v>,Bi

80

60

40

20

0 8 г, см
Рысунак 10

Задачы, з  дапам огай яю х вы значаецца  
iнт эграл функцьн. Напрыклад: «Па гра- 
ф ку залежнасц1 CKopacqi $ руху цела ад 
часу t  (рысунак 11) вызначце шлях, яю 
пройдзе цела за 6 с».

Рысунак 11

Задачы, у  яю х анал1з граф 'жау / ix  пара
м ет рау з ’яуляецца асновай  /х раш эння. 
Напрыклад: «Па заданым графку залеж- 
насц1 каардынат цел ад часу (рысунак 12) 
зашшыце раунанн1 руху цел x :(t), x2(t). 
Вызначце час t0 \ каардынату х0 сустрэчы 
аб’ектау руху» [12, с. 96].

Рысунак 12

Задачы, у  яю х па вы глядзе ат ры м а- 
нага графика вызначаецца т ы п залежна- 
сц! ф 'т чнай вел'мыш. Напрыклад: «Кры- 
нща току, ЭРС якой е, унутранае су- 
прашуленне г, замкнута на рэастат (рысу
нак 13). Вызначце магутнасць Р, што 
выдзяляецца на знешжм участку лан- 
цуга, як функцыю сшы току I. Пабудуйце

графж гэтай функцьн. Пры якой сше току 
гэтая магутнасць будзе машмальнай?» 
[16, с. 280].

---------------------------

[
R

} Рысунак 13

У адказе павшен атрымацца графк на- 
ступнага выгляду (рысунак 14), яю не толью 
вызначае тып залежнасш, але i дае некато- 
рыя яе параметры.

Рысунак 14

Як бачна з прыведзеных прыкладау, ра
шэнне граф1чных задач щзе, як правша, дву- 
ма шляхами ц1 выкарыстоуваюцца гатовыя 
граф1ю, ui графЫ будуюцца згодна са зме- 
стам задачы. Графм, што будуюцца, адпавя- 
даюць значэнням ф1з1чных вел1чынь, залеж- 
насць яюх высвятляецца. ГрафМ, яюя выка
рыстоуваюцца, могуць быць як фармальным1 
(паказваюць характер залежнасцО, так i да- 
кладным! (з вызначаным1 маштабам1 для ар
гумента i функцьн у адзЫках ix вымярэння).

Пры пабудове графкау (i не толью пры 
рашэнж задач, але i у ходзе выканання 
ф1з1чнага эксперыменту) пажадана выкон- 
ваць наступныя правшы:
•  па Boci абсцыс (гарызантальнай) прынята 

адкладваць аргумент, а па eoci ардынат 
(вертыкальнай) -  функцыю;

•  маштабы на абедзвюх восях выб1раюцца 
незалежна адзЫ ад другога;

•  маштабы наносяцца у выглядзе зручных 
л1чбау, размешчаных не вельм1 густа;

•  маштабы выб1раюцца таюм чынам, каб 
графк займау усю каардынатную пло- 
скасць;

•  не трэба 1мкнуцца, каб пачаткам адл1ку 
абавязкова быу пункт (0,0);

•  на восях абавязкова указваюцца абазна- 
чэнн! ф1з1чных вел1чынь i адзшю ix вымя
рэння, а пры неабходнасц! i множшю;

•  кропю, яюя адпавядаюць розным залеж- 
насцям, пабудаваным на адной каарды- 
натнай плоскасш, павЫны абазначацца
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розным1 амвалам1 (напрыклад, •  А ■ □  ▲ 
О  V +), л1чбам ц| niTapaMi;

•  усе абазначэнш тлумачацца у подпюе да 
рысунка ui у тэксце артыкула;

•  эксперыментальныя кропю павЫны ля- 
жаць дастаткова густа там, дзе функцыя 
рэзка мяняецца (машмум ц1 мммум);

•  xi6Hacqi паказваюцца крыжыкам!' з лшей- 
HbiMi памерам1 2Дх уздоуж eoci Ox i 2Ау 
уздоуж eoci Оу, пабудаваным1 вакол экс- 
лерыментальных кропак, як вакол цэнтра;

•  для пабудовы граф|ка нескладанай за- 
лежнасц1 дастаткова 5 -8  кропак, для скла- 
данай залежнасц1 -  не менш чым 10-15. 
Анал1з зместу прыведзеных задач i ix

праблемнасць паказваюць, што рашэнне 
мнопх ф!з1чных задач i граф!чных, у прыват- 
насц1, з’яуляецца эфектыуным сродкам за- 
сваення ф 1з>к1, надзейным Ыструментам для 
кантролю за ступенню разумения ф1з!чных 
з’яу i законау.

Таюм чынам, нягледзячы на сваю аднос- 
ную прастату, граф!чны метад рашэння фь 
з!чных задач уяуляе сабой у дастатковай ме
ры стройную i абгрунтаваную сютэму срод- 
кау, шляхоу i правт, яюя з поспехам могуць 
прымяняцца на практыцы з мэтай больш 
глыбокага i дэталёвага вывучэння тэарэтыч- 
нага вучэбнага матэрыялу. Гэты метад з’яу
ляецца структурнай адзЫкай метадычнага 
комплексу па атрыманы ведау па ф!зщы i да- 
памагае ix засваенню на высоюм узроуж.
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S u m m a r y

It is shown that the main purpose o f solving prob
lems in physics is to test the depth o f student under
standing o f the essence o f physical phenomena and 
the laws that describe them. The article introduces a 
classification o f different methodological positions. 
The simplest and the most obvious method to study 
functional dependencies is a graph. Graphical prob
lems, as tasks o f particular content and method o f 
solution are an effective factor in the formation o f 
cognitive motivation that promotes deeper learning. 
The classification o f graphical problems in physics, 
has been created, the examples are given.
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