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ГРАФІЧНЫЯ ЗАДАЧЫ  
Ў СІСТЭМЕ АТРЫМАННЯ ВЕДАЎ ПА ФІЗІЦЫ

Аб’ектыўна большасць новых псіхо-
лага-педагагічных i метадычных кан-

цэпцый навучання датычацца, як правіла, 
асобных бакоў самога працэсу навучання. 
Сур’ёзных выхадаў у практыку не будзе мець 
метадычная канцэпцыя навучання, калі на 
яе аснове не распрацавана сістэма метадаў 
i сродкаў навучання.

Сучасная канцэпцыя актывізацыі наву-
чання на аснове дзейнаснага падыходу да 
тлумачэння вучэбнага матэрыялу ўключае 
комплексную сістэму метадаў навучання, за-
снаваную на заканамернасцях логікі навуко-
вага даследавання. Тэорыя дзейнасці з’яў ля-
ецца сістэмна-ўтвараючым фактарам праб-
лемна-развіваючага навучання. Вучэбныя 
праблемы, якія ствараюцца пры прадметным 
навучанні, рашаюцца ў працэсе работы вы-
кладчыка ці самастойнай працы навучэнцаў. 
На практыцы, як правіла, гэта вынік спалу-
чэння азначаных двух тыпаў дзейнасці. Ад-
нак на сучасным этапе развіцця навучання 
важнейшым момантам становіцца самастой-
нае авалодванне навучэнцамі но вымі ведамі. 
А для гэтага трэба сфарміраваць у вучня 
(студэнта) адпаведныя эмацыянальна-валя-
выя якасці асобы, у першую чаргу самастой-
насць i пазнавальную матывацыю. І ў сувязі 
з тым, што канчатковай мэтай любой мето-
дыкі з’яўляецца ўдасканаленне практычнай 
дзейнасці, то стварэнне новых метадаў на-
вучання як формы рэалізацыі вучэбнага ма-
тэрыялу стала пастаяннай надзённай зада-
чай любога настаўніка-прадметніка.

Рашэнне канкрэтных фізічных задач 
з’яўляецца неабходнай практычнай асно-
вай пры вывучэнні фізікі. Працэс рашэння 
задач садзейнічае далучэнню навучэнцаў 
да самастойнай творчай работы, вучыць 
аналізаваць вывучаемыя з’явы, вылучаць 
галоўныя фактары, якія абумоўліваюць гэ-
тыя з’явы. «Умение решать задачи есть 
 искусство, приобретающееся практикой, по-
добно, скажем, плаванию» [1, с. 15]. І не 
трэба забываць, што пры рашэнні любой за-
дачы прысутнічае элемент навізны i ад-
крыцця, праяўляецца самастойнасць асо-
бы, якая прыводзіць да творчай разумовай 
дзейнасці, вынік якой, як правіла, з’яўляецца 
станоўчым.

Аднак рашэнне задач патрабуе не толькі 
ведання фізічных законаў, але i сур’ёзнага 
метадычнага падыходу. Вядома, што ас-
ноўная асаблівасць фізічнай задачы заклю-
чаецца ў тым, што яна разглядае вызначаны 
фізічны працэс (з’яву), і, хаця само рашэнне 
часцей за ўсё зводзіцца да шэрагу матэма-
тычных дзеянняў, усё ж правільнае рашэнне 
магчыма толькі ў тым выпадку, калі даскана-
ла разгледжаны ўсе структурныя элементы 
фізічнай з’явы i працэс іх узаемадзеяння до-
бра зразумелы. Пры гэтым кожная задача па 
фізіцы мае свае ўласныя асаблівасці. Таму 
працэс рашэння пачынаецца з аналізу зме-
сту задачы, актуалізацыі заканамернасцяў 
i законаў, якія ляжаць у аснове разглядаемай 
з’явы, высвятлення параметраў працэсу, 
сутнасці рысунка ці схемы.
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Галоўнай мэтай рашэння задач па фізіцы 
з’яўляецца праверка глыбіні разумення 
навучэнцамі сутнасці фізічных з’яў i законаў, 
што іх апісваюць. Пры гэтым высвятляюцца 
i адначасова фарміруюцца ўменні:
•  прымяняць веды на практыцы ў канкрэт-

най фізічнай сітуацыі;
•  аналізаваць ці рабіць самастойна ры- 

 сункі, схемы, чарцяжы;
•  выбіраць правільны шлях рашэння i да -

ваць яго абгрунтаванне;
•  праводзіць само рашэнне з атрыманнем 

канчатковага выразу для шукаемай фі - 
зічнай велічыні згодна з умовай задачы;

•  рабіць неабходныя вылічэнні з пры блі-
жанымі лікамі;

•  праводзіць аналіз атрыманага рэзультату 
i рабіць высновы.
Такім чынам, любое прымяненне тэарэ-

тычных законаў фізікі для высвятлення 
сутнасці канкрэтнага прыватнага пытання 
(праблемы) з’яўляецца рашэннем фізічнай 
задачы.

Згодна з [2, c. 269–277] задачы па фізіцы 
класіфіцыруюцца па розных пазіцыях:

 ● дыдактычных мэтах (трэніровачныя, скла-
даныя, праблемныя);

 ● спосабах іх задання (тэкставыя, гра фіч-
ныя, эксперыментальныя);

 ● характару рашэння (якасныя, колькас-
ныя);

 ● метадычным падыходзе (творчыя, эмпі-
рычныя);

 ● паўнаце зместу (задачы, якія патрабуюць 
выкарыстання даведачнай літаратуры).
У сувязі з тым, што фізіка адносіцца да 

дакладных навук i вывучае якасныя i коль-
касныя заканамернасці з’яў, якія праяў ля-
юцца ва ўзаемасувязі фізічных велічынь, 
што характарызуюць дадзеную з’яву, то са-
мым простым i наглядным метадам даследа-
вання функцыянальных залежнасцей з’яўля-
ецца графічны. Графік не толькі паказвае 
сутнасць фізічнай заканамернасці, але i дае 
магчымасць вызначыць шэраг параметраў 
фізічнай з’явы, заканамернасці якой ён ад-
люстроўвае. Графічны метад рашэння фізіч-
ных задач з’яўляецца вельмі эфек тыўным 
сродкам актывізацыі працэсу атрымання 
ведаў па фізіцы, як у школе, так i ў ВНУ.

Графічныя задачы, як задачы асаблівага 
зместу i метаду рашэння, выступаюць эфек-
тыўным фактарам фарміравання пазнаваль-
най матывацыі, якая садзейнічае больш глы-
бокаму засваенню ведаў [3]. 

Аналіз метадычнай літаратуры [3–9] 
i ўлас ны вопыт шматгадовай працы ў галіне 
адукацыі дае нам магчымасць стварыць на-
ступную прыкладную класіфікацыю гра фіч-
ных задач па фізіцы.
– Задачы, якія з’ўляюцца крыніцай інфар-

ма цыі. Напрыклад: «На рысунку 1 ад  лю-
стравана залежнасць сілы току ад ча су 
ў шпулі, індуктыўнасць якой L = 0,28 Гн. 
ЭРС самаіндукцыі εsi, што ўзнікае ў гэтай 
шпулі, будзе роўная:
1) 0,01 В; 2) 0,14 В; 3) 0,28 В; 4) 0,38 В;  
5) 0,56 В» [10, c. 119].

  Рысунак 1

–  Задачы, якія тлумачаць фізічную з’яву 
(пра цэс). Напрыклад: «На рысунку 2 пры-
ве дзены графік залежнасці тэмпературы t 
вады ад часу τ. Працэсу ахалоджвання 
ва ды ў вадкім стане адпавядае ўчастак 
графіка:
1) AB; 2) BC; 3) CD; 4) DE; 5) EF» [11, c. 2].

  Рысунак 2

–  Задачы, якія якасна паказваюць залеж-
насць фізічных велічынь. Напрыклад: 
«Ка рыстаючыся графікам (рысунак 3) 
залежнасці праекцыі скорасці ад часу, 
вызначце характар руху цела на кожным 
участку» [12, c. 102].

  Рысунак 3

–  Задачы, у якіх параўноўваюцца адпавед-
ныя параметры адной i той жа фізічнай 
з’явы (два альбо некалькі графікаў). На -
прыклад: «На графіку (рысунак 4) пака-
заны залежнасці тэмператур цел ад пера-
дадзенай ім цеплыні. Вызначце, у якога 
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цела маса большая, калі ўдзельныя цепла-
ёмістасці цел аднолькавыя» [12, c. 235].

  Рысунак 4 

–  Задачы, у якіх высвятляецца адпавед-
насць фізічных залежнасцей. Напрыклад: 
«Графік залежнасці паскарэння цела 
ад часу мае выгляд, адлюстраваны на 
рысунку 5. Пабудуйце графік залежнасці 
скорасці ад часу, калі пачатковая ско-
расць цела роўная нулю» [13, c. 12].

  Рысунак 5

–  Задачы, якія патрабуюць умення пераходу 
ад адной сістэмы каардынат да другой. 
Напрыклад: «На рысунку 6 прадстаўлены 
графік змянення стану ідэальнага газу 
ў каардынатах V, T. Адлюструйце гэты пра-
цэс ў каардынатах p, V; p, T» [13, c. 65]. 

  Рысунак 6

–  Задачы, у якіх вызначаецца адпаведнае 
значэнне фізічнай велічыні. Напрыклад: 
«На рысунку 7 адлюстраваны графік за - 
леж насці канцэнтрацыі n часцінак насы-
чанай пары некаторай вадкасці ад тэм-
пературы t. Пры тэмпературы t = 20 0С 
ціск p насычанай пары роўны:

 1) 0,8 кПа; 2) 1,6 кПа; 3) 2,2 кПа;  
4) 3,2 кПа; 5) 4,1 кПа» [11, c. 2]. 

 Рысунак 7

–  Задачы, сфармуляваныя на аснове гра-
фікаў фізічнага эксперыменту з мэтай 
правядзення інтэрпаліравання. Напры-
клад: «Па выніках эксперыменту пры 
вы значэнні залежнасці перыяду матэма-
тычнага маятніка ад даўжыні падвесу быў 
пабудаваны наступны графік (рысунак 8). 
Трэба вызначыць перыяд маятніка, які 
адпавядае даўжыні ℓ = 9 см» [14, c. 48].

 Рысунак 8

–  Задачы тэставага варыянту, якія 
патрабуюць выбару графіка, які адпа-
вядае пытанню задачы. Напрыклад: «На 
графіку (рысунак 9) прадстаўлена залеж-
насць ціску р ідэальнага газу, маса якога 
не змяняецца, ад тэмпературы Т для 
некаторага замкнутага працэсу. 

 Рысунак 9

 У каардынатах V,T графік гэтага працэсу 
будзе мець выгляд: ...» [15, c. 96].
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–  Задачы, з дапамогай якіх вызначаец ца 
вытворная функцыі. Напрыклад: «Графік 
залежнасці патэнцыялу j электрычнага 
поля пунктавага зараду q ад адлегласці 
r мае выгляд, паказаны на рысунку 10. 

Вытворная функцыі
 

ϕ = k q
r

 у вобласці
 

r = 3 см роўная … В/см».

 Рысунак 10

–  Задачы, з дапамогай якіх вызначаецца 
інтэграл функцыі. Напрыклад: «Па гра-
фіку залежнасці скорасці ϑ руху цела ад 
часу t (рысунак 11) вызначце шлях, які 
пройдзе цела за 6 с».

 Рысунак 11

–  Задачы, у якіх аналіз графікаў i іх па ра-
метраў з’яўляецца асновай іх рашэння. 
Напрыклад: «Па заданым графіку за леж - 
насці каардынат цел ад часу (рысунак 12) 
запішыце раўнанні руху цел x1(t), x2(t). 
Вы значце час t0 i каардынату х0 сустрэчы 
аб’ектаў руху» [12, c. 96].

 Рысунак 12

–  Задачы, у якіх па выглядзе атрыма-
на га графіка вызначаецца тып залежна-
сці фізічнай велічыні. Напрыклад: «Кры-
ніца току, ЭРС якой ε, унутранае су -
праціўленне r, замкнута на рэастат (рысу-
нак 13). Вызначце магутнасць Р, што 
выдзяляецца на знешнім участку лан-
цуга, як функцыю сілы току I. Пабудуйце 

графік гэтай функцыі. Пры якой сіле току 
гэтая магутнасць будзе максімальнай?» 
[16, c. 280]. 

 Рысунак 13

У адказе павінен атрымацца графік на-
ступнага выгляду (рысунак 14), які не толькі 
вызначае тып залежнасці, але i дае некато-
рыя яе параметры.

 Рысунак 14

Як бачна з прыведзеных прыкладаў, ра-
шэнне графічных задач ідзе, як правіла, дву-
ма шляхамі: ці выкарыстоўваюцца гатовыя 
графікі, ці графікі будуюцца згодна са зме-
стам задачы. Графікі, што будуюцца, адпавя-
даюць значэнням фізічных велічынь, залеж-
насць якіх высвятляецца. Графікі, якія вы ка-
рыстоўваюцца, могуць быць як фармальнымі 
(паказваюць характар залежнасці), так i да-
кладнымі (з вызначанымі маштабамі для ар-
гумента i функцыі ў адзінках іх вымярэння). 

Пры пабудове графікаў (і не толькі пры 
рашэнні задач, але i ў ходзе выканання 
фізічнага эксперыменту) пажадана выкон-
ваць наступныя правілы:

 ● па восі абсцыс (гарызантальнай) прынята 
адкладваць аргумент, а па восі ардынат 
(вертыкальнай) – функцыю;

 ● маштабы на абедзвюх восях выбіраюцца 
незалежна адзін ад другога;

 ● маштабы наносяцца ў выглядзе зручных 
лічбаў, размешчаных не вельмі густа;

 ● маштабы выбіраюцца такім чынам, каб 
графік займаў усю каардынатную пло-
скасць;

 ● не трэба імкнуцца, каб пачаткам адліку 
абавязкова быў пункт (0,0);

 ● на восях абавязкова ўказваюцца аба зна-
чэнні фізічных велічынь i адзінкі іх вымя-
рэння, а пры неабходнасці i множнікі;

 ● кропкі, якія адпавядаюць розным залеж-
насцям, пабудаваным на адной каарды-
натнай плоскасці, павінны абазначацца 
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рознымі сімваламі (напрыклад, • D    
 ∇ +), лічбамі ці літарамі;

 ● усе абазначэнні тлумачацца ў подпісе да 
рысунка ці ў тэксце артыкула; 

 ● эксперыментальныя кропкі павінны ля- 
жаць дастаткова густа там, дзе функцыя 
рэзка мяняецца (максімум ці мінімум);

 ● хібнасці паказваюцца крыжыкамі з ліней-
нымі памерамі 2Δх уздоўж восі Ох i 2Δу 
уздоўж восі Оy, пабудаванымі вакол экс-
перыментальных кропак, як вакол цэнт ра;

 ● для пабудовы графіка нескладанай за -
леж насці дастаткова 5–8 кропак, для скла-
данай залежнасці – не менш чым 10–15.
Аналіз зместу прыведзеных задач i іх 

праблемнасць паказваюць, што рашэнне 
многіх фізічных задач i графічных, у пры ват-
насці, з’яўляецца эфектыўным сродкам за-
сваення фізікі, надзейным інструментам для 
кантролю за ступенню разумення фізічных 
з’яў i законаў.

Такім чынам, нягледзячы на сваю аднос-
ную прастату, графічны метад рашэння фі-
зічных задач уяўляе сабой у дастатковай ме-
ры стройную i абгрунтаваную сістэму срод-
каў, шляхоў i правіл, якія з поспехам могуць 
прымяняцца на практыцы з мэтай больш 
глыбокага i дэталёвага вывучэння тэарэтыч-
нага вучэбнага матэрыялу. Гэты метад з’яў-
ляецца структурнай адзінкай метадычнага 
комплексу па атрыманні ведаў па фізіцы i да-
памагае іх засваенню на высокім узроўні.
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Summary

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