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Ф131ЧНЫХ ЗАДАЧ

Як паказвае практика, асноунай прычынай цяжкасцей пры рашэн- 
н! ф!з!чных задач вучням! або студэнтам! з‘яуляецца непаслядо?- 
насць у лаг!чных дзеяннях. адсутнасць дастатковай лаг1чнай куль
туры. Адной з педагаг!чных мэтау кожнай вучэбнай задачы пав!нна 
быць выхаванне лаг!чнай культуры навучэнца. Працэс рашэнкя той ц! 
!ншай вучзбнай задачы пав1нен прадугледжваць не тольк! як!я эле
менты лаг1чнай культуры будуць фарм!равацца пры гэтым, але I як!- 
м! сродкам! гэта будзе дасягацца.

Успрыманне вучэбнага тэкста прадугледжвае стварэнне лаг!чна- 
га ядра i звязаных з !м лаг1чных блокау зместу, раскрыццё неаб- 
ходных i цяжкаулоуных сувязей пам!ж 1м1. Паспяховым успрыманне 
будзе пры $ш>ве, кал! прытрымл1вацца мэтазгоднасц! руху ад анал!- 
зу да с!нтэзу 1. наадварот. ад агульнага да раздзялення на асоб- 
ныя элементы.

Кожная вучэбная задача пав!нна мець спецыяльную педагаг1чную 
мэту - выхаванне лаг!чнай культуры. Гэтаму патрабаванню пав!нен 
задавальняць i працэс рашэння ф1з1чных задач.' Каб так! працэс ра- 
шэння быу аптымальны. дазваляу з найменшым! затратам! разумовых 
намаганняу дасягаць паста^леных дыдактычных мэт, неабходна 
сур'бзна став!цца да выбару метадау рашэння ф!з!чных задач. !х 
рэап!зацыЬ Частей за усё працэс рашэння першапачаткова сфармуля- 
ванай макразадачы з*яуляецца параунальна складаным. Адказ на пас- 
тауленае у задачы пытанне не з*яуляецца в1давочным. Працэс рашэн
ня зыходнай задачы неабходна ажыццяуляць шляхам разб!ук1 гэтай 
макразадачы на шэраг м!кразадач. што !дуць адна за адной 1 кожная 
з як!х мае сваю мэту. Тольк! паслядоунае рашэнне гэтых м!кразадач 
прыводз!ць да атрымання канчатковага вын1ку. Маецца цэлы шэраг 
ф!з!чных задач, на прыкладзе як!х можна прадэманстраваць. на 
кольк! рацыянальны так! падыход.
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Часта л!чаць, што дэманстрацыя такой жорсткай паслядоунасц! 
дзеянняу (рашэння м1кразадач ) спрыяе выхаванню фармал!зму. Каб 
гэтага не здарылася, неабходны пэуныя метадычныя дабауленн!, яьйя 
раскрываюць навучэнцу каштоунасць дакладных фармапьных разважан- 
няу, што уцягваюць яго у ix пабудову. Пры гэтым неабходка мець на 
увазе, каб дасягнуць станоучага вын1ку, трэба с1стэматычна патра- 
баваць ад навучэнцау выканання вышэйназваных патрабаванняу. Сту- 
дэнт мо*а выпрацаваць у сябе лат!чную культуру тольк! у працэсе 
самастойнай творчай працы. Задачай выкладчьп<а з’яуляецца прав!ль- 
на арган!заваць працу студэнта у гэтым налрамку, прадугледзець, 
як!я элементы лаг!чнай культуры i як!м! метадат ён можа фарм!ра- 
ваць у студэнтау пры вывучэнн! той ц! 1ншай тэмы i нават пры ра- 
шэнн! асобнай задачы. Строгае захаванне паслядоунасц! разважан- 
няу, дакладныя вызначэнн! дазваляюць выдзял!ць галоуныя ф!з!чныя 
Уласц1васц1 аб'екта, што спрыяе атрыманню новых ведау аб 1м, як!я 
лаг1чна вын!каюць з зробленых вывадау. Гзга дае магчымасць сту- 
дэнтам навучыцца самастойна канструяваць вызначэнн!, высвятляць 
ф!з1чную сутнасць з прадстауленых фактау. Апошняе з'яуляецца 
вельм1 1стотным пры рашэнн! ф1з!чных задач, кап! неабходна на ас- 
нове прыведзеных ва умове задачы дадзеных 1 фактау сфарм!раваць 
поунае 1 прав1льнае уяуленне аб ф!з!чнай сутнасц! з* явы, аб зако
нах, як!я апХсваюць гэтую з'яву.

Працэс ра»эння задач пав1нен спрыяць разгортванню мэтанак1- 
раванай сз.стэмы ведау, фарм1раванню уменняу i навыкау. Такая мэ- 
танак1раваная дзейнасць пав1нна быць матываванай i перш за усё 
сфарм1раваным пазнавальным 1нтарэсам. Рашэнне м!кразадач, як!я 
3’яуляюцца асобным! звёнам1 мэтанак!раванай дзейнасц!, пав!нна 
быць праблемным 1 у той жа час даступным разумению на дадзеным 
узроун! вьтвучэння ф!з1к! на падставе раней вывучаных ф!з!чных за- 
конау i з’яу.

Працэс рашэння ф1з!чнай задачы можна разглядаць як выкананне 
пэунаи сХстэмы заданняу. Выкананне такой с!стэмы заданняу пав!нна 
праводз!цца У строгай паслядоунасц! i прадстауляць сабою пэуную 
лаг!чную структуру.
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