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зв,язок мlж
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Володимпр СТОJlЯРЧУК, учumель фiзuкu ЗОШ с. Памiвка,
Iванuчiвськuй р-н, Волuнськq обл.

Yci молекули в тiлi перебувають

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

обох тiл, стикаючись одна з одною,
обмiнюються енергiею. При цьому
енергiя переходить вiд тiла з бiль-
шим значенням середньоТ енергii до
тiла з меншим значенням цiеi вели-
чини. Пiсля вирiвнювання енергiТ
молекул обох тiл настае стан так
званоi тепловоТ рiвноваги, за якого
перехiд енергiI вiд одного тiла до iH-
шого припинясться, хоча зiткнення
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Пропонована методична розробка охоплюе
головнi поняття основ геомец)ичноi оптики. KpiM
елементарнпх TepMiHiB шкiльноi оптики опо-

ра вкJIюча€ деякi категорii шкiльноi acTpoHoMii,

повkзанi з оптикою. А саме: осповнi типп оптич-
них телескопiв (рефлектори i рефракmри).

Опора виконана у виглядi двовиллiрноi
(таблично-матричноi) логiко-смисловоi моделi. По
вертикалi вона подiля€ться на двi групп знань, якi
вiдповiдають двом видам оптичнпх явищ - з4-
ломлепню (лiвий стовпчик) i вiМuвапню (правий
стовпчик).
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Методпчsi комептlрi схем
1. Першшй рядок таблицi iлюструе ocHoBHi за-

кони геометричноi оптики - закоЕ заломлення i
закоп вiдбпвilцня, що проiлюстровшlо за допомо-
гою зображень плоскuх оптичних деталей: плоско -

паралельноt пластини i плоско2о дзеркала. У цьому
рядку використано дидактичний прийом кратного

ý наrпому випадку здвосного) запису (iдея П.
Ерлнiсва), де едIIаJIьним текстом е слово (плоске).
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2. .Щругий i третiй рядки опори iлюструють
ocHoBHi поняття геомецичноi оптики про оптичнi
деталi, yTBopeнi за допомогою сферччнuх повер-
хонь. У лiвому стовпчику подано лiнзи як оптичнi
деталi, в яких вiдбуваеться залоilлення свiтла, у
правому - дзеркала як оптичнi деталi, вiд якллх

вiёбuваеmься cBiTлo. Щругий рядок опори описус
збиральнi лiнзи i дзеркала, третiй - розсiювальнi.
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З. Малюнок N/ пiдкреслюс те, що в ocHoBi
Bcix видiв лiнз i дзеркал лежить сферична по-
верхня.

4. Малюнки з кратним (строеним) записом
аёа уlb<bJ

SУtfr#*r" ШJffiё* iлюструють yci типи
збиральних та розсiювальних лiнз.

l
5. Формула D=T пок:вуе зв'язок мiж фокус-

ною вiдстанню Fлiнзи таГi оrrгичною силою D.
t6. Пунктирнi лiнii rrrrrrrr, т8 пунктпрнi фокусп

. ll
лiнз \J пiдкреслюють i.x yMoBHicTb у зобра:кеннi
променiв.

7. Ниrкня частина опори iлюструе видЕ теле-
скопiв: рефрактори (лiнзовi) i рефлектори (дзер-
*;:}-.""- 

ф показуе, що лiнза, звернеЕа
до ок4 спостерiгача, назива€ться оt{уttяр.

g. Абревiатура ЫМ (<большой телескоп
азимутаJIьный>.з дiаметром дзеркала б MeTpiB)
означас назву найбiльшого дзеркального телеско-
па, розташованого в Спецiальнiй астрономiчнiй об-
cepBaTopii РАЕ у с. Нпжнiй Архип на Ставропiллi.

Апробацiя запропонованоТ опори впконана
в 9-му класi Азовського педагогiчного лiцею
Краснодарського краю.,Щослiдження проводилося

у рамкil( експериментального майданчика на базi
лiцею Федерального iнстиryry розвитку 

'освiти,

що працюе за темою кКонцентроване навчання як
природовiдповiдна освiтня технологiя>>.

Технопогiя проблемного навчання - одна з
технологiй активного навчанЕя. Проблемне на-
вчання розвиваючого навчання, змiстякого
подано системою проблемних завдань рiзного piB-
ня складностi. У процесi розвЪзання таких завдань
y,rHi, працюючи з учителем i пiд його загальним
керiвництвом, оволодiвають новими знаннямп й
способами дiй, а через,це формуються творчi здi-
бностi.

Технологiю проблемного навчання можна ши-
роко використовувати при вивченнi теми <<Закони

Ньютона> в Kypci фiзики 9 класу.

1. При вивченнi I закону Ньютона треба

розвЪзати проблемне завд,шня: в яких системах
вiдлiку викону€ться цей закон?

Розв'язок цього завдання показуе, що цей закон
встановлений для СВ, якi вважаються нерухомими
або рухаються вiдносно них прямолiнiйно, piBHo-
Mipнo та поступально. Ще - iнерцiальпi СВ. Bci
iне_рчiальнi СВ рiвноправнi. Тут же треба пояснити

Taica УПИР, учumель-меmоduсm, Соросiвськuй

учumель, учumель фiзuкu Жumомuрсько'i Micbiot
ziмназffNЬ 3

OcHoBHi завдання розвитку освiти в Украihi
визначенi державною нацiональною програмою
<<OcBiTa>. Серед них основоположним е пiдвищен-
ня рiвня освiти й удосконалення якостi навчання за

рахунок iнтенсифiкацii навчально-виховного про-
цесу на ocHoBi нових iнформацiйнш< технологiй
навч:lння. Технологii активного навчання фiзим
вiдрiзняються рiзноманiтнiстю i характеризуються
ефективнiстю й результативнiстю розвиваючого
впливу.

Однак, yci вони мають загаJIьЕу мету: розвиток
особистостi, Гi здiбностей та iнтелекту, розвиток
пiзнавальноТ акгивцостi. При цьому навчальний
процес орiентований на потенцiйнi можливостi лю-
дини та ik реалiзачiю, що досягаеться заJryченням

учнiв до рiзних видiв продуктивноi дiяльностi.
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