
Міністерство освіти і науки України 
Житомирський державний університет імені  Івана  

Франка 

 

Є.М.Мисечко, Б.В.Свищ, М.В. Федьович, 

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ ЯК 

МЕТОД НАВЧАННЯ 

 

 (Матеріали для семінарських занять із методики 

фізики) 

Житомир 2012 



РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ 

МЕТА. З'ясувати роль і місце задач у навчальному процесі з фізики. Навчитися 

виконувати аналіз фізичного змісту задач і вивчити методику їх розв'язання. 

№ 
Основні питання Форми роботи на семінарі Література 

1 

Роль і місце 

різних видів задач 

у системі навчання 

фізики в школі 

Логічний виклад основних положень і 

конкретизація їх прикладами. 

Обговорення змісту і логіки виступу 

та методики постановки проблемних 

запитань перед аудиторією 

4,C.30-32 

6,C.207.218 

27,C.5-8 

42,C.136-143 

46,C.З-5 

55,C.269-277 

2л,C.79-85 

2 

Методичні вимоги 

до запису умови 

задачі і оформлення 

її розв'язання 

Аналіз з відповідними ілюстраціями 

можливих способів запису і 

оформлення. Організація диспуту. 

З'ясування відповідності виступу 

поставленим вимогам 

4,C.36 

6,C.220 

38,C.164-167 

55,C.283 

2л,C.71-79 

3 

Методика 

розв'язування задач 

з фізики 

Розповідь про структуру процесу 

розв'язування задачі з постановкою 

методичних задач. Ілюстрування 

методики роботи на прикладі задачі 

№ 2 із КР18-В14 /46,С.143/ 

Рецензування виступу 

4,C.33-38 

17,C.111-114 

27,C.8-45 

38,С.117-125 

42,C.143-149 

55,C.27 7-282 

62,C.21-23 

2л,C.65-93 

4 Застосування Пояснення основних методичних ідей  4,C.37 



 алгоритмічних 

прийомів при 

розв'язуванні задач 

з фізики 

з актуалізацією опорних знань 

студентів. Застосування алгоритму до 

розв'язання задачі № 1 ізКР2-В15 

/46,С. 151/ 

6,С.218-224 

19,С.5-32 

27,С. 106-109 

42,С. 147-148 

62.С.23-35   

 

 

КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 

1. У методичній літературі існують протилежні думки про доцільність 

алгоритмічного методу навчання розв'язуванню задач. Частина спеціалістів 

вважає,що вартим уваги є лише евристичний метод. Чим це викликано? Яка 

ваша думка? 

2. Для студента-практиканта було несподіваним, що вивчення теми 

«Вага тіла, яке рухається з прискоренням» учитель розпочав з розв'язування 

задачі №3 із КР8-В11 /46, С.109/. На думку студента, природним є 

розв'язування задач на новий матеріал після його пояснення. Чи правильно 

поступив учитель? 

3. У практиці роботи шкіл зустрічаються два варіанти скороченого запису 

умови задачі, коли шукані величини записуються над даними, або після них. 

Якому із записів ви віддасте перевагу? Чому? 

4. Існують крайні думки щодо запису найменувань одиниць фізичних 

величин при обчисленнях. Одні вважають, що в буквену формулу замість 

букв слід підставляти числові значення величин разом з найменуваннями їх 

одиниць і виконувати вказані у формулі дії як над числами, так і над 

найменуваннями. Інші - проти запису найменувань. А як ви вважаєте? 

5. Дбаючи  про використання технічних засобів навчання на уроці, 

вчитель записав умову задачі на магнітофон і включив його для запису цією 

умови учням. Чи не нагадує вам таке використання технічних засобів 

словесний обмін думками співрозмовників по телефону, що перебувають в 

одній і тій же кімнаті? 



6. Як ви розумієте вираз: «Не можна навчити розв'язувати задачі, а 

можна лише навчитися їх розв'язувати»[9л,С.13]. 

7. Підберіть 2-3 експериментальні задачі з таких тем шкільного курсу 

фізики: геометрична оптика, теплові явища, механічні коливання. 

Обґрунтуйте місце їх у навчально-виховному процесі та методику 

розв'язання. 

8. Розкрийте нерозривну єдність аналізу і синтезу, механізм здійснення 

аналізу через синтез на прикладі конкретної задачі. 

9. 0цінити рекомендації щодо оформлення короткого запису умови задачі: 

«...дані задачі записують традиційно (в стовпчик) у тому порядку, як вони 

пропонуються в умові. Нижче («на всяк випадок») залишають декілька рядків 

для табличних даних і роблять відповідний малюнок»[27,С.11]. 

10. Дайте педагогічну оцінку запропонованим нижче формам організації 

роботи класу при розв'язуванні задач: 

1)розв'язування 1-2 задач учителем з метою формування умінь і навичок аналізу 

задачі та оформлення записів; 

2}розв'язування задач учнями на дошці під керівництвом учителя; 

3)самостійне розв'язування задач учнями в зошитах. 

ЗАВДАННЯ З НДРС 

1. Скласти бібліографію навчально-методичної літератури з проблеми 

«Методи і способи розв'язування фізичних задач». На кожне із 15 основних 

джерел написати коротку анотацію, відобразивши в ній основні 

рекомендації авторів. 

2. Розробити методику розв'язування задач з фізики методом графів. 

3. Підготувати реферат на тему «Фізичні задачі в проблемному навчанні 

учнів». 

4. Розкрити роль і місце експериментальних задач у проблемному вивченні 

фізики. Додати до методичної розробки список рекомендованої літератури. 



5. Розробити алгоритмічні прийоми розв'язування задач з механіки і 

підготувати повідомлення на засідання гуртка з методики викладання 

фізики. 

6. Скласти розгорнутий план — конспект уроку, присвяченого розв'язуванню 

задач, на тему запропоновану викладачем. Показати шляхи активізації 

пізнавальної діяльності учнів при розв'язуванні підібраних задач. 
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