
3а сприяння MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
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розвиток творчоТ осоБистостl
пlд чАG вивчЕння Фlзики

в 7-9 клАсАх
Олена СЕМЕРФЕЛЬЩ,учumель фiзuкu ЗОШ М 32, м. Херсон

Творчiсmь - це 1 0 96 наmхнення i 90 % BaclcKoi працi.
Томас Едiсон

Реформування загальноТ середньоТ освiти вiдгrовiдно до Закону Украiни
<Про загальну середню ocBiry>> передбачас реалiзацiю принципiв гума-
нiзацii, демократизацii освiти, методологiчну переорiентацiю процесу
навчання на розвиток особистостi учня, формування його основних ком-
петенцiй. Згiдно з державIrою нацiональною програмою <OcBiTa>> одним зi
стратегiчних завдань реформування освiти в УкраiЪi е формування освiче-
ноТ, творчоТ особистостi, становлення il'фiзичного i морального здоров'я.
Прiоритетами державноi полiтики в розвитку освiти с особистiсна i1 opieH-
тацiя. Тому актуальним завданням освiти е ранн€ виявлення, навчання й
виховання обдарованих i творчих дiтей.

Визначенню поняття творчоТ особистостi у фiлософськiй, педагогiчпiй
та психологiчнiй лiтературi придiляеться багато уваги (Н. Кичук,
В. Андреев,,Щ. Богоявленська, Р. Грановська, А. Зак та iH).
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Андрiй ОСТАПЕЕКО, dокmор пеdаеоziчнuх
наук, професор lýflaHcbKozo dерuсавноео

уtiверсuпеmу м, Красноdар, Росiя

Численнi сучаснi дослiдження (Т. Колодочка,
Р. Гурiна та iH) пока:}ують, що один iз найефек-
тивнiших способiв графiчного запису навчальних
знань - це фреймовi опори.

Фреiuпова опора - це ерафiчнuй каркас, лцо яв-
ляе собою повлпорюване эцiсmовне яdро, наповнене

рiзнuмu факmамu.
Використання таких опор значно пiдвищус

системнiсть знань i заощаджу€ навчальний час.
Фреймова опора - серiя кiлькох повторюваних

графiчних образiв, легко вiдтворюваних i легко
засвоювЙшх. Особливiсть опори, поданоi в цiй
публiкачii; поляга€ в тому, що ф}еймова стуктура
зображена не на декiлькох, а на однiй cxeMi. KpiM
того за графiчний образ, що об'еднуе всю опору,
обране цiлiсне зображення, виконане у виглядi
маJlюнка в сmuлi <KpoKi>, Щей малюнок вiдiграе
€днirльну смислову роль.

Найбiльш вдалий, на наш погляд, образ, що роз-
крива€ суть перетворень механiчноi енергii, - це
образ стрибуна з жердиною. Щей образ часто ви-
користовують у рiзних посiбниках. Стрибун, що
бiжить, символiзуе тiло, що мае кiнетичну енергiю.
Стрибун iз деформованою перед стрибком жерди-
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ною передае образ потенцiальноi енергiТ пружно
деформованого тiла. Стрибун над поперечиною -образ тiла з потенцiальною енергiю пiднятого тiла,
Ко;кнiй частltнi едЕ:шьноrо м:tJIюнка вiдповiдае
своя формула. Опора скlrадасться з трьох стовп!пir-
KiB, виконавих у виглядi фрduмовоi сmрукпурu.

едrrальяим сумовний запис з€rкону збереження
повноiмехапiчноiенергii'. В опорi використанi деякi
вiдоr,ri прийоми кодуванЕя навчальноТ iнформаuiТ:
iконiчна пiкmоzрама (знак @ означас другий закон
Ньютона), всmавrкl абревiапура (запис рОбОТА
використаний для умовного позначення роботп як
фiзичноi величини).

У оередньому cToBIIIlиKy формула роботи, ви-
KoHaHoi за пружпоi деформацiii виведена з викорис-
танням графiка залежностi сили Гука вiд величини
леформацii'. ,Щобре вйомо, що площа фiгури пццим
графlком чисеJIьно дорiвнюе значеЕню виконаноi
роботи. Фiгура пiд графiком - трапецiя, основи
якоТ дорЬшоIсrгь -*rl i -ц, а висота дорiвню€-х2 - xl.
За фрмупою площа трапецii дорiвнюс лобутку
пiвсуми оGнов на впсоту. Тому маемо формулу для
впзItачення роботи, яку викону€ сила пружностi.

Такий графiчний запис навчального матерiалу
дае високпй сryпiнь системностi й цiлiсностi знань
та значно заощаджуе навчальнкй час.

Андрiй ОСТАIIЕНКО, dокпор пеdаеоziчцttх
наук, професар Кубанськоzо dерсrавнеа

уtiверсumеmу, м. KpacHodap, Росiп

Щi графiчнi моделi ввкояанi в piIMKax створеноi
нами техпiки графiчного ущiльпення навчальноi
iнформацii' Опори можна використовувати для
узагаJIьЕення навчаJIьяих знань, але ефективпiше
ii застосовувати пiд час системного вивченItя но-
вого Еавч;ulьноrо матерiалу за блочно-модульною
технологiею.

L{я опора являс собою синтотпчний концепт,
що охоIшюе значний обсяг шкiльного курсу епек-

ц)ики: вiд поняття електричного стуму, yMoBIIID(
позначень i одиниць фiзичних величин до викJIа-
дання cyTi законiв Ома.
l Остапевко А. А. фушевский С. П. Касатиков А. А.

Теяика rрафкческою уплотнения ребной информарсл //
Педагоrическм техника. - 2005. - М l. - С. 2З-26;
}Ф 2, - С.l9-22;lФ 3. - с. 5r-66.

ють собою добре вiдомий у лизайнi реклами при-
йом запису текиу поверх зображенпя, що допома-
гае дегко засвоiти асоцiацiю <<текст-зображення>r.

2, Запис типу , Амплiтуд+А
отримали в дидактиЕr назву <вставЁих абрвiа_
тур>>, Вони дозволяють легко запам'ятати yMoBHi
лiтернi позначення величин i понять.

3. У роботах П. Ерлнiсва i його послiдовни-
KiB наводпться спосiб укрупнення дидактичних
одициць - метод цратного запису, що полягае в
здвоюванпi, строюваннi й т.д. записiв. П. Ерднiев
визначае кратний запис як <<конкретний спосiб
оформлення навчальноТ iнформацii>, що являе со-

Коменmарi 0о опорч
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бою <<паралельний запис коЕтрастких суджень або

двоповерховий запис деяких аналогiчних визна-
чень i правил>.2 Прийом кмоmрiйка> с особливим
видом кртного запису, коли закодоване уточнення
ранiше закодованоi iнформацiйноi одиницi графiч-
но розмiщуеться всерединi Hei'.

Наприклад, в один запис можна звестп двi фор-
l

мули Л=р- (залежнiсть опору провiдника вiд
.\

його довжини i ппощi поперечного перерiзу) i
р = ро (1 + clf) (залежнiсть питомого опору вiд
температури), використавши одночасно вставну
абревiатуру лля позначення опоЛу:

0пI

z ЭрЬнuев П. М. Укрупнение дидактических единиц как
те:сrология обуrения: В 2-х ч. - М.: Просвещение, 1992. -ч. l. _ с. 10.

4. Запис закону Ома для повного кола у виглядi
t-Ir

формули / =:-, на наш погляд, глибше роз-fi
кривае фiзичний змiст цього закону, якщо чисель-

ник дробу, записати,*Ц:JZI] I_{e пiдкрес-
люватиме те, що напругастворюеться ЕРС, частина
якоi витрачаеться на подолання внутрiшнього опо-
ру r. А показати тотожнiсть цього запису закону i
звичноТ формули нескладно.

5. Обрамлсння опори елементами електричного
кола допомагае легко засвоювати ixHi yMoBHi по-
значення.

Апробачiя проведена в Азовському педагогiчно-
му лiцеi Краснодарського краю в рамках дiяльвос-
Ti експериментiLпьного майданчика Федерального
iнституry розвитку освiти РФ.

ДИДАКТИЧНl МАТЕРlАЛИ З ФIЗИКИ
Аркадiй Xa'iT, учumель-меmоduсm, пенсiонер, СШД

Навчити учнiв розв'язувати задачi - це чи не
найбiльша проблема вчителiв фiзики. Щля il вирi-
шення у кожного вчителя е своя система заходiв,
напрацьована певна технологiя.

Запропонованi вправи розрахованi на вдоско-
налення та цоглиблення знань учнiв з фiзики та
пiдготовку ix до розв'язування задач на прикладi
певноi ситуачiТ. Наведенi питання та завданЕя
сформульованi саме так, щоб цьому. сприяти.
Конструюючи вправи, ми намагаJIися пiдбирати
найбiльш тицовi дидактичнi ситуацii, вiд яких
можна вiдштовхуватися при розв'язування цiлоi
низки конкретних задач. KpiM цього, наведенi за-
дачi можуть бути трамплiном для пiдготовки до
державноi пiдсумковоi атестацii.

Ми розраховуемо, що вчителi зможуть викорис-
тати запропонованi вправи в cBoik технологiях. На
жiulь, автори не мають можливостi особисто оцiни-
ти ефекгивнiсть запропонов€tного матерiалу. Тому
вiдryки i пропозицiТбулуть сприйнятi з вдячнiстю.

Запропоноваrrу рбоry автор присвячуе паý{'ятi ви-
датного Вчителя, вчителя-методиста з Крамаюрська
ше ймg на В qле нmuн а М чха йлов чча.

Завдання 1.

Тiла Д, В, С перебувають у водi (мал, l). Тiло l
плавае на поверхнi, частково занурившись у воду,

тiло .В занурене повнiстю i плавае у об'сvi во:н.
Тiло С мiцно лежить на днi посудини. Гу.стпна
води р. Розгляньте позначення величин, назе:енi у
таблицi l i спiввiдношення мiж ними у Talrкrri 2.
Якщо спiввiдношення правильне, у правй кqrонцi
таблицi 2 ставте ТАК, якщо хибне - HI.
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Таблuця ]
Величина Tlпol Тiло 8 Тiло С

Масд п m m

Густина Р, р) р
Об'см л/, V, l/
Сила Архiмела F,, F"" F
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