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Yci молекули в тiлi перебувають

у безперервному хаотичному pyci.
Тобто молекули мають кiнетичну
енергiю. Якщо притиснути один до
одного два тiла, середня кiнетична
енергiя молекул яких неоднакова, то
через деякий час значення середнiх
кiнстичних енергiй молекул обох
тiл стануть однаковими. Це вiдбу-
деться зtlвдяки тому, що молекуJIи

обох тiл, стикаючись одна з одною,
обмiнюються енергiсю. При цьому
енергiя переходить вiд тiла з бiль-
шим значенЕям середньоi енергiТдо
тiла з меншим значенням цiеi вели-
чини. Пiсля вирiвнювання енергii
молекул обох тiл наста€ стан так
званоi тепловоТ рiвноваги, за якого
пврехiд енергii вiд одного тiла до iH-
шого припиняеться, хоча зiткнення
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Щя публiкацiя - приклад поеднання двох при-

родовiдповiдних дидактичних винаходiв: техноло-
гiТ конц9нтрованого навчанняl й технiки графiчно-
го ущiльнення навчальноi iнформацii2. За такого
поеднання вивчення предмета (чи його роздiлiв)
вiдбуваеться не з розподiлом часу (дрiбнопорцiйно,
2-З уроки на тиждень у рiзнi днi), а коЕцеrrтро-
вано цротягом усього навчального тижня. Уроки
основного предмета (у нашому прикладi фiзики)
чергуються з уроками контрастноi (правопiвкуль-
Hoi) сфери: музикою, хореографiею, фiзкультурою,
мадIованням, працею. За такого перемежування
занять,.як свiдчать спостережеЕня, активнiсть i
працездатнiсть учнiв протягом дня не знижу€ться
HaBiTb пiсля 4-го уроку. Пiд час концентрованого
навчання застосовуеться максимаJIьно можлива
кiлькiсть форм навчання за максимальноi едностi
змiсry навчального матерiалу.

Однiею з форм подачi нового матерiалу € урок-
лекцiя, на якому за допомогою крупномодульноi
структурно-логiчноТ схеми пояснюеться новцй ма-
терiал. Щя схема являе собою графiчне зображення
осцовних iдей навчальцого дня (або тижня), одно-
часно поданих у рiзних виглядах: малюнковому,
числовому, символiчному i словесному.

У рiзних aBTopiB TaKi схеми мають рiзну назву:
блок-схемu (О. Лисейчиков, М, Чошанов), сuсmеJи-
Hi опорнi конспекmu (Г Лаврентъева), концепmu
(М. Щетинiн), фреймu (Т. Колодочка, Р. Гурiна),
лоziко-смuсловi моd елi (В. Штейнберг), семанmuчнi
Mepeaci тощо. Як правило, TaKi схеми складаються
з невеликоi кiлькостi (7+2) крупних одициць -бпокiв iнформацii, якi здатна вмiстити короткочас-
на пdм'ять учня. У квалiфiковано виконанiй cxeMi
навчальний матерiал <<упакований) -так, що його

усЕе (озвучування) да€ змоry варiювати oKpeMi
частини схеми.
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Варiативне синонiмiчне повторення допома-
гас розкрити навчальний матерiал з рiзних бокiв,

утримуючи подумки його цiлiснiсть i внутрiшню
чiткiсть. При цьому потрiбно усно iвiзуально ви-
дiлити годовнi частини опори, ocHoBHi й допомiж-
Hi. Розповiдь учителя мае являти собою варiачiю
ца задану тему, в якiй е своТ ToHiKa, домiнанта й
субдомiнанта, на якi (спираються) менш значущi
<нестiйкil> частини схеми.

,Щавлпчась на санtrcmччну лоеiко-смаслову
моdель з молекуллрноi фiзакu, яку вuвчаюпь
проmяzом mu;нсня, песклаdно влlявumu, ulо на-
вчqльнuй маmерiал розпоdiленuй по lпяху tпакuй
спосiб.

1-й dень, Молекулярна структура речови-
ни. Тепловий рух. Температура. Термометри.
Темпераryрнi шкали Кельвiна та Щельсiя.

2-й deHb. Фазовi переходи речовини. Питома
теплоемнiсть i питома теплота.' 3-й deHb. Фiзичнi властивостi твердих тiл.

деформацiя. Види деформацii. Прухснiсть. Сила
пружностi, Закон Гука.

4-й dень. Властивостi рiдин. Сполученi посуди-
ни. Поверхневий натяг. Змочування. Капiлярнiсть.

5-й deHb. Властивостi газiв. Стискаttня га-
зiв. Закон Паскаля. Атмосферний тиск. Дослiд
Торрiчеллi.

Щя схема протягом усього тижця е наче (кар-
тою>, за якою учнi опановують наъчальний ма-
терiал. Багаторазова робота зi схемою (зокрема ii
перемальовування, розфарбовування) дае змогу
засвоihи ocHoBHi iдеТ тиrкневого курсу HaBiTb дуже
слабким учням.

KoMeHTapi до схемп

i неперекресленаt. тФаiт;ыабревiаryра \И(D означае

HaJIBIItcтb
Бmfrffiуречовини постiЙних об'ему (v) i фор-
ми (ф.

2. Заппс кдеФОРМАцiя> пiдкреслюе KopiHb
<<форма>, нагадуючи визначення деформацii як
кзмiни форми твердого тiла>.

3. Оскiльки закон Паскаля працю€ i для газiв,
i для рiдия, записи i малюнки зробленi навпротЕ
обох стовпчикiв.

4. Пiсля формулювання закону Паскаля шрп-

йменник ilЛ0", i д"ч малюнки Щ рiзнrх розмфЬ

указують на те, цо тиск рiдини i газу на рiзнiй г:rr-
бинi рiзний, незваrкаючи на те,.що (передастьеl в
yci сторони однаково)).
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5. Ма_шонок ДЕ 
"*u.r. 

на те, що тиск рiдини
таlабо газу не залежить вiд форми посудини i пло-
щi,шц а лЕше вiд.висоти стовпа.

Крупномодульнi опори-схемп розlюбленi нами
для Bcix роздiлiв шкiльного куру фiзики й для

педвузiвського курсу загальноi фiзики (роздiл
<MexaHiKa).

Апробацiя проведенав Азовському педагогiчно-
му лiцеi Краснодарського краю в рамках дiяльнос-
Ti експериментального майданчика Федерального
iнстиryry розвитку освiти Росiйськоi ФедерацiТ.
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