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М6Т0ДЫКА ВЫКЛАДАННЯ 

МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ Ф131К1

УДК 53(07)

В.А. Бондар, кандыдат фiзiка-матэматычных навук, 
прафесар кафедры агульнай i тэарэтычнай ф'зю БДПУ;
1.А. Ваб'шчэв 'ч, старшы выкладчык кафедры агульнай

i тэарэтычнай ф 'зк  БДПУ

ЛОПКА-М ЕТАДАЛАГ1ЧНАЯ ПАСЛЯДОУНАСЦЬ ДЗЕЯННЯУ  
ПРЫ РАШЭНН1 Ф1З1ЧНЫХ ЗАДАЧ

У адпаведнасц з адукацыйным стан
дартам Рэспублш Беларусь (спецы- 
яльнасць < ^ з к а »  з дадатковымi спе- 

цыяльнасцямi) будучы настаунiк фiзiкi павн 
нен умець рэалiзаваць шэраг вучэбных задач 
пры навучаннi фiзiцы. У прыватнасцi, трэба 
валодаць методыкай фармiравання у наву- 
чэнцау абагульненага умення па раш энн фн 
зiчных задач, а таксама умець выкарыстоу- 
ваць агульны метадычны падыход да наву- 
чання вучняу рашэнню фiзiчных задач.

Актуальнымi з ’яуляюцца даследаваннi ме- 
тадычнага характару, яюя маюць сваёй мэтай 
стварыць таюя умовы навучання, пры якiх 
розны вучэбны матэрыял адпавядау бы 
узроуню агульнага развiцця навучэнцау (па 
яго форме, спосабе выкладання, лопцы рас- 
крыцця зместу) i, разам з тым, у вынiку засва- 
ення розных ведау навучэнцы падымалiся б 
на яшчэ больш высокi узровень у сваiм аду- 
кацыйным развщцк

Любое вучэбна-пазнавальнае дзеянне 
патрабуе ад студэнтау уласнай актыунасцi, 
самастоИнасцi i свядомасцi. 1стотным моман- 
там вучэбна-пазнавальнага дзеяння з’яуля- 
ецца тое, што студэнт павЫен дакладна ве- 
даць сродк для дасягнення мэты i мець 
цвёрды намер ажыццявiць яе.

Аналiз вынiкау анкетавання студэнтау фн 
зiчнага факультэта, праведзенага намi з мэ
тай выяулення фактарау, яюя пабуджаюць да 
актыунай вучэбна-пазнавальнай дзейнасц^ 
паказвае, што для актывiзацыi вучэбна- 
пазнавальнай дзейнас^ студэнтау неабходны 
наступныя умовы:

а) работа са студэнтамi над развiццём 
уменняу самастойна набываць веды (I курс -  
48,7 %, III курс -  42,3 %);

б) разуменне студэнтамi мэт i задач наву
чання (I курс -  43,6 %, III курс -  69,2 % );

в) праяуленне актыунай пошукавай разу- 
мовай дзейнасц^ накiраванаИ на паглыблен- 
не ведау (I курс -  36,0 %, III курс -  46,1 %).

Розныя формы аргаызацыи i iх роля у пра- 
цэсе вучэбна-пазнавальнай дзеИнасцi дас- 
таткова поуна раскрыты у многiх навукова- 
метадычных работах [ 1 - 8 ].

Вучэбная дзейнасць у астэме прафесiИ- 
най адукацыи мае задачную структуру, гэта 
значыць, ажыццяуляецца як рашэнне спецы- 
ф iчных для яе вучэбных задач. Пры гэтым 
вучэбная задача з’яуляецца адзЫкай дзялен- 
ня вучэбнага матэрыялу, i незалежна ад таго, 
якая форма навучання выкарыстоуваецца, у 
любым выпадку мэтазгодна планаваць сiстэ- 
му вучэбных задач, рашэнне яюх павiнна за- 
бяспечыць набыццё неабходных прафесiИ- 
ных ведау i уменняу, спрыяць разумоваму 
развщцю студэнтау. У педагагiчным уы вера- 
тэце (фiзiчны факультэт) вучэбныя задачы 
павЫны ахоплiваць i адлюстроуваць розныя 
формы i тыпы прафесiИнаИ дзейнас^ будуча- 
га настаунiка фiзiкi. Разрозненае, iзаляванае 
прымяненне вучэбных задач не спрыяе поу- 
най рэалiзацыi праф еайнага навучання. Сту- 
дэнты павiнны вучыцца спосабам атрымання 
ведау, iх пераутварэнню i выкарыстанню. Узнi- 
кае неабходнасць у тэхналапчнай распрацоу- 
цы прымянення сiстэмы вучэбных задач, якая 
раскрывае мэтанакiраваны працэс непарыу- 
най падрыхтоую настаунiкау фiзiкi i спрыяе

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



34 Becui БДПУ. Серыя 3. 2012. № 2.
фармiраванню праф еайна значымых якас- 
цей асобы.

Пры пабудове сютэмы вучэбных задач не- 
абходна арыентавацца на асноуныя аспекты 
прафесiйнай дзейнасц спецыялiста i пабуда- 
ваць ланцужок узаемазвязаных задач, якiя 
канцэнтруюць вучэбны працэс, робяць яго 
цэласным i надаюць яму мэтанакiраваны ха- 
рактар.

Зыходзячы з прыведзеных разважанняу, 
працэс навучання неабходна будаваць у ад- 
паведнасц з логiкай рашэння прафесйных 
задач. Па меры вывучэння спецыяльных 
дысцыплiн, у нашым выпадку курса агульнай 
фiзiкi, вучэбныя задачы напауняюцца прафе- 
сiйным зместам.

Разуменне вучэбнага тэксту з ’яуляецца 
абавязковай прадумовай сумленнага засва- 
ення ведау. Менавiта таму неабходна звяр- 
таць асаблiвую увагу на складанасць i цяж- 
касць вучэбнага матэрыялу. Наяунасць дак- 
ладных i агульнапрызнаных метадау вымя- 
рэння цяжкасц i складанасцi вучэбнага тэкс
ту дазваляе рашыць адну з важнейшых задач 
дыдактыкi -  забяспечыць даступнасць наву
чання. Адным з метадау навучання з’яуляец
ца пастаноука пытанняу. Пытаннi -  натураль
ны i самы распаусюджаны метад праверк ра- 
зумення тэксту. Пры раш энн задач можна 
ставiць пытаннi пры выкарыстанн адпавед- 
ных абазначэнняу у час запюу кароткай умо
вы задачы, пры пабудове рысунку. Працэс 
разумення вучэбных тэкстау ёсць не што Ы- 
шае, як мысленне [13], таму дабiвацца высо- 
кага узроуню разумення вучэбных тэкстау -  
значыць развiваць мысленне навучэнцау. Ра
зуменне умовы задачы -  залог паспяховасц 
яе вырашэння.

У рабоце [9] прапануюцца правты  скла- 
дання пытанняу. Аутар работы [10] рэкамен- 
дуе даваць пытаннi i заданы да тэксту у та
кой паслядоунасцк

1 ) аднауленне фактычнага матэрыялу;
2 ) раскрыццё прычынна-вынiковых, часо

вых i iншых сувязей;
3) абагульненне i сiстэматызацыя ведау.
Гэта паслядоунасць адпавядае логiцы

засваення ведау i таму псiхалагiчна абгрунта- 
вана. 1стотным з’яуляецца тое, што названыя 
вщы дазваляюць ахоплiваць розныя аспекты 
засваення тэксту.

Юраванне пазнавальнай дзейнасцю наву- 
чэнцау ажыццяуляецца, як правiла, не тольк 
пастаноукай пытанняу, але i пры дапамозе 
выказванняу выкладчыка, у яюх змяшчаецца 
праграма (у юбернетычным сэнсе слова) 
дзейнасцi, праграма пераутварэння Ыфарма- 
цыi.

Пры рашэннi ф iзiчных задач рэкамендуец- 
ца звесцi атуацыю, апiсаную у канкрэтнай 
прадметнай задачы, да абстрактнай фiзiчнай 
мадэлi [ 1 1 ].

Задача 1. Прадмет знаходзщца на адлег- 
ласцi d  ад аметрычнай дваякавыпуклай лiн- 
зы, радыус кры ^зны  паверхнi якой R, а па- 
казчык праламлення рэчыва лiнзы п. На якой 
адлеглас^ ад прадмета атрымаецца яго 
вiдарыс?

Каб зв е с^  сiтуацыю задачы да абстракт
най фiзiчнай мадэлi перш за усё неабходна 
вызначыць велiчыню фокуснай адлеглас^ 
пры дапамозе формулы ( 1 ):

1 f  п , | f  1 1 I
- 1

V ac

( 1 )
' 2  У

Паколькi лiнза аметрычная i будзем лi- 
чыць, што сютэма знаходзiцца у паветры, то 
R 1 = R2 = R  i пас = 1. Тады формула (1) пры- 
мае выгляд:

1

= (п -1 )

Умова задачы сфармулявана у агульным 
выглядзе, таму неабходна разглядзець два 
выпадю: 1) d  > F; 2) d  < F. У першым фiзiчная 
мадэль: прадмет -  збiральная л ш а  -  сапрауд- 
ны вiдарыс; у друпм: прадмет -  збiральная 
лЫза -  уяуны вiдарыс.

Колькасць дадзеных, якiя належаць фiзiч- 
ным суадноанам, вызначае складанасць 
прадметнай задачы. Аутар работы [12] лiчыу, 
што складанасць меркаванняу вымяраецца 
колькасцю уваходзячых у яго паняццяу. У 
якасцi прыкладу можна прывесцi прадметныя 
задачы №  2 i 3, у яюх замест збiральнай лiн- 
зы разглядаюцца аптычныя сiстэмы: збiраль- 
ная линза + плоскае люстра (№  2), збiраль- 
ная лiнза + увагнутае люстра ( №  3).

Задача 2. На адлеглас^ 15 см перад збн 
ральнай лЫзай з фокуснай адлегласцю 30 см 
размешчана свечка. За лЫзай на адлеглас^ 
15 см ад яе знаходзщца плоскае люстра. На 
якой адлеглас^ ад лЫзы атрымаецца вща- 
рыс свечкi, што дае гэта аптычная сiстэма?

Пры рашэннi задачы №  2  неабходна пас- 
лядоуна разглядаць дзеянне кожнай складо- 
вай аптычнай сiстэмы на светлавыя прамянi, 
што щуць ад свечкi, i толью атрымаушы кан- 
чатковы вiдарыс, можна будзе вызначыць 
патрабуемую адлегласць.

Задача 3. Збiральная лшза з фокуснай ад
легласцю F  размешчана на адлеглас^ l 
перад увагнутым люстрам, радыус кры ^зны  
якога R. На якой адлеглас^ d  перад лшзай 
неабходна размясцiць кропкавую крынiцу 
святла, каб прамяы, прайшоушы лiнзу, адбн 
лiся ад люстра i зноу, прайшоушы лiнзу,

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Матэматыка 35
збiралiся у тым жа пункце, дзе размешчана 
крынща?

Як i у выпадку задачы №  2, пры раш энн 
задачы №  3  неабходна разглядаць два вы- 
падю, якiя адрознiваюцца суадносiнамi адлег- 
ласцей l, d  i радыуса R.

Асноуны змест вучэбных прадметау мож- 
на прадставiць у выглядзе паслядоунасц 
пазнавальных задач. Кожная пазнавальная 
задача прадстауляе сабой сiтуацыю, у якой 
на аснове адных (зададзеных) прымет аб’ек- 
та (цi сiстэмы аб’ектау) належыць зрабiць 
заключэнне аб нейюх iншых (шукаемых) пры- 
метах.

Асаблiвы iнтарэс для дыдактыкi прадстау- 
ляе перакадзiраванне не толькi асобных слоу 
i сказау, а цэлых пазнавальных задач. Вынн 
кам перафармулявання з’яуляецца паняцм- 
нае пераасэнсоуванне сiтуацыi, што, у сваю 
чаргу, прыводзщь да пабудовы абстрактнай 
фiзiчнаИ мадэлi, да выяулення новых суадно- 
сiн памiж элементамi гэтай сiтуацыi. Кожная 
новая фармулiроУка задачы вызначае далей- 
шы напрамак такога аналiзу. Мадэлiраванне
з ф тасоф скага  пункту гледжання разгляда- 
ецца як метадалапчная аснова навукi, метад 
пазнання, з педагапчнай -  як Ыструмент паз- 
навальнай дзеИнасцi, як дыдактычны сродак.

Дынамiка працэсу рашэння пазнавальнай 
задачы -  рашэнне той ц  Ышай паслядоунас- 
цi прамежкавых задач. Сэнс такога пашыра- 
нага абгрунтавання тэрмЫа «перафармуля- 
ванне» заключаецца у магчымасцi пры дапа- 
мозе яго даволi тэрмiнова i змястоуна, з но- 
вага пункту гледжання апюаць працэс пера- 
ходу ад адных паняццяу (меркаванняу) да 
друпх iстотна новых. Тэкст можна выкладаць 
як паслядоунасць перакадзiраванняу (дзеян- 
няу), якiя адлюстроуваюць паслядоуны ана- 
лiз дадзенай пазнавальнай задачы.

Пастаянны зварот студэнтау да стварэння 
Ыфармацыйных мадэлей пры раш энн вучэб
ных задач, як 1 патрабуе пераходу ад Ыту^ыу- 
нага да лагiчнага афармлення на сродках ка- 
дзiравання, дае станоучы вынiк: студэнты дэ- 
манструюць валоданне лапчны м  аперацыя- 
мi, якiя дазваляюць апрацаваць зыходную н  
фармацыю i забяспечыць пры гэтым семан- 
тычную адэкватнасць атрыманай першаснай 
мадэлi. У студэнтау ютотна пашыраецца на- 
вуковае уяуленне аб прымяненнi iнфарма- 
цыйнага мадэлявання як сродку пазнання 
сутнас^ з’яу, гэта значыць з’яуляюцца мета- 
далагiчныя веды [14].

Пры навучаны рашэнню прадметных за
дач вельмi важна растлумачыць першапачат- 
ковую паслядоунасць дзеянняу на прыкладзе 
простых задач, паказаць сувязь памiж фiзiч-

н ы ^  велiчынямi i iх сапраудным значэннем. 
Методыка выкладання фiзiкi рекамендуе пры 
рашэнш задач выкарыстоуваць пэуную пас- 
лядоунасць аперацый. На першым этапе ра
боты (аналiз умовы задачы) тлумачацца 
асаблiвасцi фiзiчнаИ з’явы, што ляжыць у ас
нове атуацыи задачы, выдзяляюцца спецы- 
фiчныя сувязi i заканамернасцi, а таксама ме- 
жы iх прымянення. Пры скарочаным запiсе 
умовы неабходна ужываць агульнапрызна- 
ныя абазначэннi i клапацiцца аб тым, каб роз
ныя фiзiчныя велiчынi атрымалi розныя абаз- 
начэны, акрамя таго, гэта дазваляе хутка пе- 
раИсцi ад канкрэтнай атуацыи задачы да 
абстрактнай фiзiчнаИ мадэлк У выпадку зада
чы №  1 : d  i f  -  адпаведныя адлегласцi ад лiн- 
зы да прадмета i вiдарыса, F  -  фокусная ад- 
легласць лЫзы. Важную ролю iграе графiчны 
запю умовы задачы (рысунак 1  а i б), у вынiку 
якой схематычна паказаны асноуныя этапы 
з’явы, што складае аснову прадметнай зада
чы, выдзяляюцца асобныя, ютотныя для ра
шэння сувязi памiж фiзiчнымi велiчынямi, што 
у шматлiкiх выпадках значна спрыяе рашэн
ню. Прадстауленне абстрактнай фiзiчнаИ ма- 
дэлi дае магчымасць скласцi сiстэмы урау- 
ненняу, якiя звязваюць шукаемую велiчыню 
(шукаемыя велiчынi) з друг1м 1 велiчынямi, 
што з ’яуляюцца зыходнымi або дапаможнымi. 
Пры адсутнас^ у тэарэтычным курсе адпа- 
веднай формулы яе неабходна саставщь са- 
мастойна з улiкам вышкаючых з умовы узае- 
масувязей памiж фiзiчнымi велiчынямi. Пры 
рашэннi задачы №  1 :

Л) I = d + f; 2 ) I = f -  d.

а) б)

Рысунак 1 -  Асноуныя этапы з’явы

Пры аналiзе рашэння устанаулiваюць ад- 
паведнасць атрыманага вынiка умове зада
чы, выяуляюць рэальнасць атрыманага зна- 
чэння фiзiчнай велiчынi. Для таго каб забяс
печыць засваенне метадалапчных ведау, 
дазваляючых устанаулiваць лагiчную пасля- 
доунасць дзеянняу пры рашэннi задач, ка- 
рысна прымяняць абагульненыя планы выву- 
чэння элементау навуковых ф iзiчных ведау, 
да яюх адносяцца веды аб з ’яве, доследзе, 
мадэл^ законе, фiзiчнай велiчынi, тэорыi, тэх- 
нiчным прыстасаваны, распрацаваныя аута-
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рамi работ [15-16]. Паслядоунасць задач па- 
вiнна быць такой, каб разгляданне папярэд- 
нiх уплывала на паспяховасць рашэння нас- 
тупных, каб была рэалiзавана iх узаемасу- 
вязь па сюжэту i структуры лапчных, ф iзiчных 
i матэматычных аперацый. Да першай групы 
звычайна адносяць задачы, мэтай яюх з ’яу- 
ляецца засваенне фiзiчных паняццяу, неаб- 
ходных для рашэння задач па дадзенай тэ
ме. Другая група павЫна уключаць у сябе 
спецыяльныя, так званыя рэфлексiуныя за
дачы, у працэсе рашэння яюх навучэнцы 
звяртаюць увагу на сваю дзейнасць па пошу- 
ку рашэння. Паспяховасць авалодвання спо- 
сабам рашэння задач пэунага тыпу павялiч- 
ваецца, калi мэтай дзеянняу навучэнца з ’яу- 
ляецца пошук агульнага спосабу рашэння за
дач такога тыпу, а не адказу прыватнай зада
чы. Трэцяя група задач ставщь мэтай набыц- 
цё вопыту творчай дзейнасцк У гэту групу 
уваходзяць усе нестандартныя задачы, 
рашэнне яюх не можа быць атрымана не- 
пасрэдным прымяненнем вядомага навучэн- 
цу прыёму. У працэсе рашэння задач гэтай 
групы устанаулiваюцца унутрыпрадметныя i 
мiжпрадметныя сувязi, атрыманыя веды пры- 
мяняюцца у новых атуацыях.

Для навучання фармiраванню лапчнай 
паслядоУнасцi дзеянняу пры рашэннi фiзiч- 
ных задач спачатку у якасц  дыдактычнага 
сродку можна выкарыстоуваць фiзiчны дык- 
тант.

Да лiку важнейшых прынцыпау навучання, 
як вядома, адносяць прынцыпы сютэматыч- 
насцi i паслядоунасць якi патрабуе размяш- 
чаць матэрыял з улiкам логiкi вывучаемай 
навуковай сютэмы ведау i заканамернасцей 
развщця навуковых паняццяу.

Адно i тое ж  вучэбнае дзеянне ажыццяу- 
ляецца на розных этапах вучэбнай дзейнасць 
уступаючы ва узаемадзеянне з ш ш ым вучэб- 
нымi дзеяннямi, пры гэтым мяняе свой змест 
i функцый [17-18]. На працягу працэсу вучэб
най дзейнасц ютотна змяняюцца асаблiвасцi 
такога вучэбнага дзеяння, як мадэлiраванне. 
Пры гэтым аказваецца, што некаторыя з дзе- 
янняу, якiя выяуляюцца у працэсе засваення 
паняцця, страчваюць сваю самастойнасць i 
выступаюць як спосаб выканання iншых дзе- 
янняу або як умова iх паспяховага ажыццяу- 
лення.

Пры дапамозе вучэбных дзеянняу наву
чэнцы мадэлiруюць i вывучаюць зыходныя 
стасункi, выдзяляюць iх у асобых умовах, 
кантралююць i ацэньваюць. Усе дзеяннi, што 
уваходяць у дзейнасць навучання, звычайна 
дзеляць на два класы: а) агульныя (не спецы- 
фiчныя), б) спецыф чныя. Да агульных вiдау

пазнавальнай дзейнасц адносяцца i усе прыё- 
мы лагiчнага мыслення (параунанне, падвя- 
дзенне пад паняцце, вывядзенне вышкау, 
прыёмы доказу, клаdфiкацыi i Ыш.): яны не 
залежаць ад канкрэтнага матэрыялу i заусё- 
ды выконваюцца з выкарыстаннем яюх- 
небудзь прадметных (спецыфчных) ведау. 
Спецыфчныя дзеянн адлюстроуваюць асаб- 
лiвасцi вывучаемага прадмету i таму выка- 
рыстоуваюцца у межах дадзенай галЫы ве- 
дау. Прыкладамi сп е ц ы ^ч н ы х  дзеянняу у 
выпадку прыведзеных вышэй задач можа 
служыць пабудова вщарысау у розных вы- 
падках. Неабходна адзначыць, што з любога 
лапчнага прыёму рашэнне пачынаць нельга, 
паколью унутры сiстэмы лагiчных прыёмау 
мыслення юнуе пэуная паслядоунасць, адзiн 
прыём будуецца на другiм. У выпадку задачы  
№  1 звяртаецца увага на тое, што сапраудны 
вщарыс прадмета атрымлiваецца па другi 
бок лЫзы, а значыць, l = d + f. Пры гэтым важ
на адзначыць, што хоць лапчныя прыёмы 
фармiруюцца i выкарыстоуваюцца на канк- 
рэтным прадметным матэрыяле, у той жа час 
яны не залежаць ад гэтага матэрыялу, но- 
сяць агульны, унiверсальны характар.

Выбар дзеяння вызначаецца перш за усё 
мэтай вучэбнай дзейнасцi. У прыватнасц^ у 
задачы №  1 , каб вызначыць адлегласць па- 
м iж прадметам i вiдарысам, неабходна пабу- 
даваць вiдарыс прадмета. Толью пасля гэта
га мы можам убачыць адноснае размяшчэн- 
не вщарыса i прадмета. Пры гэтым перш чым 
пабудаваць вiдарыс, неабходна выканаць па- 
пярэдняе дзеянне, высветлiць, яюм будзе вi- 
дарыс прадмета, як размешчаны прадмет ад
носна фокуса лшзы. Апошняе зможам уста- 
навщь пасля таго, як вызначым велiчыню 
фокуснай адлегласцi, выкарыстаушы форму
лу (1). Як бачым, змест дзеяння патрабуе 
спецыяльнага аналiза, прадугледжвае цэлую 
сютэму папярэднiх ведау i уменняу, прычым 
не толькi з дадзенага прадмета, але i з логш. 
Пры складаннi заданняу неабходна перш за 
усё улiчваць, каб усе Ышыя дзеяннi, што пат- 
рабуюцца пры выкананш заданняу, павiнны 
быць засвоены у папярэднiм навучаннi. Так, 
пры вызначэны адлегласцi l у задачы №  1 на
вучэнцы павЫны ужо умець будаваць вща
рыс прадмета у залежнасцi ад суадноан па- 
мiж d  i F. Калi спачатку даюцца гатовыя мадэ- 
лi, з якiмi навучэнцы працуюць (у задачы, 
напрыклад, указваецца умова, што d  > F), 
то затым паступова яны навучаюцца пабудо
ве рознага роду мадэлей, гэта значыць ава- 
лодваюць дзейнасцю мадэлiравання (зада
чы №  1-3).
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Таюм чынам, пазнавальная дзейнасць -  

гэта не ш тосьц абстрактнае, а заусёды сютэ- 
ма пэуных дзеянняу i неабходных для iх ве- 
дау. Гэта азначае, што пазнавальную дзей
насць неабходна фармiраваць у строга выз- 
начаным парадку, улiчваючы змест складо- 
вых яе дзеянняу. З мэтай фармiравання ста- 
ноучай матывацыi вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасцi неабходна iмкнуцца ствараць ла- 
гiчную паслядоунасць дзеянняу пры раш энн 
фiзiчных задач сумесна з навучэнцамк
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S u m m a r y

The article examines the necessity to maintain a 
specified logical order of operations while solving 
physical problems.
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