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ВСТУП 

Одним із пріоритетних завдань вчителів фізико-математичного циклу є 

реалізація засобами освіти ідеї взаємодії людини – природи – суспільства, яка 

характеризується такими аспектами: розкриття значення фізико-математичних 

методів у формуванні наукового світогляду, сучасної фізичної картини світу;  

висвітлення ролі новітніх теоретичних напрацювань як наукової основи 

створення перспективних практичних пристроїв та обладнання сучасного 

виробництва; використання фізико-математичних знань у суміжних дисциплінах, 

демонстрація конкретного застосування фізики та математики в побуті; 

пояснення впливу розвитку суспільства на стан навколишнього середовища, 

зокрема на організми, природні ресурси; формування екологічної культури 

людини, науково обґрунтованого ставлення до природи як до вищої та 

загальнолюдської цінності; озброєння учнів не лише практичними вміннями, що 

допоможуть в оволодінні майбутньою професією, а й засобами пошуку та 

використання інформації з різних джерел, мотивації до самоосвіти, розвитку 

кругозору, пізнавального інтересу, інтелектуальних здібностей. 

Розвиток пізнавального інтересу є однією з актуальних проблем сучасного 

закладу освіти.  

Загальноприйнято, що в навчанні треба спиратися на наявні в учнів 

інтереси. Та значно важливіше формувати у них пізнавальні інтереси, а для цього 

потрібно всебічно вивчити їх. Інтересом до математики, фізики, астрономії 

можна назвати будь-яке позитивне ставлення до них. Це ставлення треба знати 

для формування інтересу, але його далеко не досить. Для справжнього 

пізнавального інтересу та формування творчої активності учнів характерне 

розуміння значення та мети пізнавальної діяльності і позитивне ставлення до неї, 

а також наявність мотивів, що йдуть від самого процесу діяльності і спонукають 

займатись нею. 

Як перетворити навчання на цікаве заняття? Це питання задає собі кожний 

педагог. Поштовхом до пошуків у цьому напрямі було дві причини: по-перше – 

втрата зацікавленості учнів до уроків взагалі, по-друге – втрата суспільством 

цінності знань та освіти, розуміння того, що це є основою подальшого вдалого 

життя й добробуту. Ми вчимо своїх учнів, готуючи основу їхнього майбутнього, 

яке досить складно спрогнозувати: важко уявити, чим займатимуться теперішні 

учні через десяток років після закінчення школи, які навички та знання їм 

знадобляться найбільше. Однак можна передбачити, що вміння критично 

мислити й ефективно здобувати знання буде актуальними для них усе життя. З 

огляду на все це, а також тому, що зростають темпи розвитку науки й обсяги 

нової інформації, ми повинні готувати активних, самостійних, здатних приймати 

рішення людей з розвиненими творчими здібностями. 
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Способи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів 

Пізнавальна діяльність – це єдність чуттєвого сприйняття, теоретичного 

мислення і практичної діяльності. Вона здійснюється на кожному життєвому 

кроці, у всіх видах діяльності і соціальних взаємин учнів (продуктивна і 

суспільно корисна праця, ціннісно-орієнтаційна і художньо-естетична діяльність, 

спілкування), а також шляхом виконання різних наочно-практичних дій у 

навчальному процесі (експериментування, конструювання, вирішення 

дослідницьких завдань і т.п.).  

Ставлення учнів до навчання зазвичай характеризується активністю. 

У структурі активності виділяються наступні компоненти: 

 готовність виконувати навчальні завдання; 

 прагнення до самостійної діяльності; 

 свідомість виконання завдань; 

 систематичність навчання; 

 прагнення підвищити свій особистий рівень та інші. 

З активністю безпосередньо пов’язується ще одна важлива сторона 

мотивації навчання учнів – це самостійність, яка пов'язана з визначенням об'єкта, 

засобів діяльності, її здійснення самим учням без допомоги дорослих і вчителів. 

Пізнавальна активність і самостійність невід'ємні одна від одної: активніші учні, 

як правило, і більш самостійні; недостатня власна активність учня ставить його в 

залежність від інших і позбавляє самостійності. 

Управління активністю учнів традиційно називають активізацією. 

Активізацію можна визначити як постійно поточний процес спонукання 

учнів до енергійного, цілеспрямованого учення, подолання пасивною і стерео 

типової діяльності, спаду і застою в розумовій роботі. 

Головна мета активізації – формування активності учнів, підвищення 

якості освітнього процесу. 

У педагогічній практиці використовуються різні шляхи активізації 

пізнавальної діяльності, основні серед них – різноманітність форм, методів, 

засобів навчання, вибір таких їх поєднань, які у виникаючих ситуаціях 

стимулюють активність і самостійність учнів. 

 

Найбільший активізуючий ефект на заняттях дають ситуації, в яких учні 

самі повинні: 

відстоювати свою думку; 

брати участь в дискусіях і обговореннях; 

ставити питання своїм товаришам і викладачам; 

рецензувати відповіді товаришів; 

оцінювати відповіді і письмові роботи товаришів; 

займатися навчанням відстаючих; 

пояснювати більш слабким учням незрозумілі місця; 

самостійно вибирати посильне завдання; 



6 

 

знаходити кілька варіантів можливого рішення пізнавального завдання 

(проблеми); 

створювати ситуації самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і 

практичних дій; 

вирішувати пізнавальні завдання шляхом комплексного застосування 

відомих їм способів рішення. 

Можна стверджувати, що нові технології самостійного навчання мають на 

увазі, перш за все підвищення активності учнів: істина, здобута шляхом власної 

напруги зусиль, має величезну пізнавальну цінність. 

Звідси можна зробити висновок, що успіх навчання в кінцевому результаті 

визначається ставленням учнів до навчання, їх прагнення до пізнання, 

усвідомленим і самостійним набуттям знань, умінь і навичок, їх активністю. 

Активізація пізнавальної діяльності вимагає від педагога вмілого 

керівництва пізнавальною діяльністю, розуміння доцільність застосовуваних 

форм, методів і засобів навчання. 

Вирішення проблеми активізації пізнавальної діяльності вимагає: 

розробки прийомів і способів, що сприяють активізації пізнавальної 

діяльності, 

озброєння викладачів цими методами і прийомами, тобто активізації 

діяльності самого викладача, 

створення умов для активної навчальної роботи, наукового пошуку учнів, 

озброєння їх способами і прийомами активного мислення. 

Під методами активного навчання розуміють сукупність способів 

організації і управління навчально-пізнавальною діяльністю, які володіють у 

порівнянні з традиційними методами, такими основними особливостями. 

 

 

Принципи активізації пізнавальної діяльності учнів 

 

При виборі тих чи інших методів навчання необхідно, перш за все, 

прагнути  до продуктивного результату. При цьому від учня потрібно не лише 

зрозуміти, запам'ятати і відтворити отримані знання, а й вміти ними оперувати, 

застосовувати їх в практичній діяльності, розвивати, адже ступінь 

продуктивності навчання багато в чому залежить від рівня активності навчально-

пізнавальної діяльності учня. 

Якщо необхідно не тільки зрозуміти і запам'ятати, але і практично 

оволодіти знаннями, то природно, що пізнавальна діяльність учня не може не 

зводитися тільки до слухання, сприйняття і фіксації навчального матеріалу. Нові 

знання він пробує тут же в думках застосувати, прикладаючи до власної 

практики і формуючи, таким чином, новий образ професійної діяльності. І чим 

активніше відбувається цей розумовий і практичний навчально-пізнавальний 

процес, тим продуктивнішим є його результат. В учня починають стійкіше 

формуватися нові переконання і, звичайно ж, поповнюється професійний багаж. 
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Ось чому активізація навчально-пізнавальної діяльності в освітньому процесі має 

настільки важливе значення. 

Принцип проблемності 

Шляхом послідовного ускладнення завдань чи запитань,  у мисленні учня 

слід створити таку проблемну ситуацію, для виходу з якої йому не вистачає 

наявних знань, і він змушений сам активно формувати нові знання за допомогою 

викладача і за участю інших учнів, ґрунтуючись на своєму або чужому досвіді, 

логіці. Таким чином, учень отримує нові знання не через готові формулювання 

викладача, а в результаті власної активної пізнавальної діяльності. Особливість 

застосування цього принципу в тому, що воно повинно бути направлено на 

рішення відповідних специфічних дидактичних завдань: руйнування невірних 

стереотипів, формування прогресивних переконань, логічного мислення. І 

найголовніше,  зміст проблемного матеріалу повинен підбиратися з урахуванням 

інтересів учнів. 

 

Принцип забезпечення максимально можливої відповідності навчально-

пізнавальної діяльності характеру практичних завдань 

Однією з головних завдань навчання є формування і вдосконалення умінь і 

навичок, в тому числі вміння застосовувати нові знання.  Суть даного принципу 

полягає в тому, щоб організація навчально-пізнавальної діяльності учнів за своїм 

характером максимально наближалася до реальної діяльності. Це і повинно 

забезпечити в поєднанні з принципом проблемного навчання перехід від 

теоретичного осмислення нових знань до їх практичного застосування. 

 

Принцип взаємонавчання 

Не менш важливим при організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів є принцип взаємонавчання. Слід мати на увазі, що учні в процесі навчання 

можуть навчати один одного, обмінюючись знаннями. Для успішної самоосвіти 

необхідні не тільки теоретична база, а й уміння аналізувати і узагальнювати 

досліджувані явища, факти, інформацію; вміння творчо підходити до 

використання цих знань; здатність робити висновки зі своїх і чужих помилок; 

вміти актуалізувати і розвивати свої знання і вміння. 

 

Принцип дослідження проблем. 

Дуже важливо, щоб навчально-пізнавальна діяльність учнів носила 

творчий, пошуковий характер і по можливості включала в себе елементи аналізу 

і узагальнення. Процес вивчення того чи іншого явища або проблеми повинні за 

всіма ознаками носити дослідницький характер.  

 

Принцип індивідуалізації 

Для будь-якого освітнього процесу важливим є принцип індивідуалізації – 

організація навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням індивідуальних 
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особливостей і можливостей учня. Для навчання цей принцип має виняткове 

значення, тому що існує дуже багато психофізичних особливостей: 

склад аудиторії (комплектування груп), 

адаптація до навчального процесу, 

здатність до сприйняття нового і т.п. 

Усе це вимагає застосовувати такі форми і методи навчання, які по 

можливості враховували б індивідуальні особливості кожного учня. 

 

Принцип самонавчання 

Не менш важливим в навчальному процесі є механізм самоконтролю і 

саморегулювання, тобто реалізація принципу самонавчання. Даний принцип 

дозволяє індивідуалізувати навчально-пізнавальну діяльність кожного учня на 

основі їх особистого активного прагнення до поповнення і вдосконалення 

власних знань і умінь, вивчаючи самостійно додаткову літературу, отримуючи 

консультації. 

 

Принцип мотивації 

Активність як самостійної, так і групової діяльності учнів можлива лише 

при наявності стимулів. Тому в числі принципів активізації особливе місце 

відводиться мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Головним на початку 

активної діяльності повинен бути не примус, а бажання учня вирішити 

проблему, пізнати щось, довести, оспорити. 

 

Фактори, які спонукають учнів до активності 

 

Принципи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, також як і 

вибір методів навчання, повинні визначатися з урахуванням особливостей 

навчального процесу. Крім принципів і методів, існують також і фактори, які 

спонукають учнів до активності, їх можна назвати ще і як мотиви або стимули 

викладача, що б активізувати діяльність учнів. 

У числі основних чинників, що спонукають учнів до активності, можна 

назвати наступні: 

Професійний інтерес є головним мотивом активізації учнів. Даний фактор 

викладачу необхідно враховувати вже при формуванні навчального матеріалу. 

Учень ніколи не стане вивчати конкретну ситуацію, якщо вона надумана і не 

відображає реальної дійсності, і не буде активно обговорювати проблему, яка до 

нього не має ніякого відношення. І навпаки, інтерес його різко зростає, якщо 

матеріал містить характерні проблеми, які йому доводиться зустрічати, а часом і 

вирішувати у повсякденному житті. Тут його пізнавальна активність буде 

обумовлена зацікавленістю в дослідженні даної проблеми, вивчення досвіду її 

вирішення. 

Творчий характер навчально-пізнавальної діяльності сам по собі є 

потужним стимулом до пізнання. Дослідницький характер навчання дозволяє 



9 

 

пробудити в учнів творчий інтерес, а це в свою чергу спонукає їх до активного 

самостійного і колективного пошуку нових знань. 

Змагальність також є одним з головних спонукань до активної діяльності 

учня. Однак в навчальному процесі це може зводитися не тільки до змагання за 

кращі оцінки, це можуть бути й інші мотиви. Наприклад, нікому не хочеться 

„вдарити в бруд обличчям” перед своїми одногрупниками, кожен прагне 

показати себе з кращого боку (що він чогось вартий), продемонструвати глибину 

своїх знань і умінь. Змагальність особливо проявляє себе на заняттях, що 

проводяться в ігровій формі. 

Ігровий характер проведення занять включає в себе і фактор 

професійного інтересу, і фактор змагальності, але незалежно від цього є 

ефективним мотиваційним процесом розумової активності учня. Добре 

організоване ігрове заняття повинне містити „пружину” для саморозвитку. Будь-

яка гра спонукає її учасника до дії. 

Емоційний вплив вищезгаданих факторів на учня надає і гра, і 

змагальність, і творчий характер, і професійний інтерес. Емоційний вплив також 

існує, як самостійний фактор і є методом, який пробуджує бажання активно 

включитися в колективний процес навчання, зацікавленість, яка веде в рух. 

 

Способи, методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів 

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів тісно пов'язана з активізацією їх 

мислення, у якому виділяється три рівні: рівень розуміння, рівень логічного 

мислення і рівень творчого мислення. 

Розуміння – це діяльність, яка спрямована на засвоєння готової інформації, 

що повідомляється вчителем або черпається з підручника (інших джноел 

інформації). Учитель повідомляє нові факти, аналізує результати дослідів, 

виконує розумові операції (аналіз, синтез, абстракція, узагальнення) але 

застосовує прийоми розумової діяльності (порівняння, класифікація, 

визначення). Учні стежать за ходом мислення вчителя, за логічністю і 

несуперечливістю доведень. Це вимагає від учнів певних розумових зусиль, 

певної аналітико-синтетичної діяльності. 

Під логічним мисленням розуміють процес самостійного вирішення 

пізнавальних завдань. Логічне мислення, як і розуміння, теж є аналітико-

синтетичною діяльністю, але між ними є істотна відмінність за джерелом, 

дидактичної функцією і суб'єктивним переживанням. В процесі логічного 

мислення учень сам приходить до нових висновків, тоді як суть розуміння 

полягає в розпізнаванні, усвідомленні і фіксації того, що сприймається і 

засвоюється. Логічне мислення розвивається під час евристичних бесід та 

лабораторних робіт, виконання логіко-пошукових завдань, застосування деяких 

прийомів роботи з підручником, розв'язанні задач тощо. 

Рівень творчого мислення формується при виконанні творчих завдань. 

Творчими завданнями в навчальному процесі вважають такі завдання, принцип 
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виконання яких учням не вказується і в явному вигляді їм невідомий. За 

сучасними поглядами творче мислення здійснюється в три етапи. Перший етап 

характеризується виникненням проблемної ситуації, її попереднім аналізом і 

формулюванням проблеми. Другий етап - це етап пошуку рішення проблеми. На 

третьому етапі знайдений принцип рішення реалізується і здійснюється його 

перевірка. 

Як уже зазначалося, в учнів потрібно сформувати мотиви навчання, 

головним з яких є інтерес до предмету. Звичайно, учнів навчають не тільки тому, 

що їм цікаво. Навчання – це праця, яка потребує великих зусиль. І все ж стійкий 

інтерес учнів до предмету йде через цікавість і допитливість і в значній мірі 

визначає успіх учнів в навчанні. 

Розуміння учнями навчального матеріалу є необхідною умовою активізації 

їх пізнавальної діяльності Учитель не тільки пояснює навчальний матеріал, а й 

організовує пізнавальну діяльність учнів. Починається виклад матеріалу з 

повідомлення теми. Перш за все потрібно показати необхідність вивчення теми і 

логіку вивчення кожного її питання. Важливо викликати інтерес до теми. Для 

цього можна навести цікаві факти встановлення закону, показати досліди, які 

учні зможуть пояснити в ході розгляду теми, вказати пізнавальні завдання, які 

будуть розв'язуватися на уроці. Адже усвідомлення мети діяльності є 

необхідною умовою будь-якого вольового дії. 

Учитель повинен не просто повідомити факти учням, а провести доказове 

виклад пізнавальних завдань, які будуть розв'язуватися. До доказовим прийомам 

викладу навчального матеріалу відносять висновки, отримані на основі дослідів 

або теоретично, з використанням індукції, дедукції та аналогії. Суть індукції і 

дедукції можна з'ясувати зіставленням їх з емпіричним і теоретичним рівнем 

пізнання. 

Засвоєнню матеріалу учнями сприяє розуміння ними принципів побудови 

теорій, різного ступеня узагальнень в фізичних законах (закони збереження 

різних фізичних величин є досить широкими узагальненнями, закон Кулона є 

досвідченим законом і теоретичного пояснення не має) і суті фізичних понять. 

Розумінню учнями матеріалу і розвитку їх мислення сприяє систематична і 

цілеспрямована самостійна робота з джерелами інформації на уроках. У процесі 

оволодіння навичками роботи з інформацією виділяють чотири етапи. 

I етап. Вироблення початкових умінь роботи з інформацією: 

 вчитатися в текст; 

 знайти відповіді на поставлені вчителем питання; 

 отримати необхідну інформацію з малюнків, таблиць, графіків; 

 користуватися змістом підручника. 

Для вироблення зазначених умінь учням пропонуються контрольні 

питання за змістом навчального матеріалу відповідно до кожного пункту. 

Пропонуються тексти порівняно прості, доступні для самостійного опрацювання 

на даному етапі. 
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II етап. Вироблення вміння виділяти головну думку в тексті за допомогою 

планів узагальнюючого характеру. 

Приклади таких планів 
Фізичне явище 

1. Ознаки явища. 
2. Умови, в яких спостерігається дане явище. 
3. Суть явища, його пояснення на основі сучасних уявлень. 
4. Зв'язок даного явища з іншими явищами. 
5. Використання явища на практиці. 
 

Фізична величина 
1. Яке властивість тіл або явищ характеризує дана величина? 
2. Визначення величини. 
3. Формула, яка виражає зв'язок цієї величини з іншими величинами. 
4. Одиниці виміру. 
5. Способи вимірювання величини. 
 

Фізичний закон 
1. Зв'язок між якими величинами або явищами висловлює даний закон? 
2. Формулювання закону. 
3. Математичне вираження закону. 
4. Досліди, які підтверджують закон. 
5. Пояснення закону на основі сучасних уявлень. 
6. Приклади застосування закону на практиці. 

 

III етап. Закріплення умінь визначати тип тексту, сукупність основних 

питань в ньому, складання плану відповіді за змістом тексту. 

IV етап. Розширення умінь самостійно працювати над комбінованим 

текстом. 

 

Розуміння учнями навчального матеріалу, що вивчається, є лише першою 

сходинкою в активізації пізнавальної діяльності та тією базою, на основі якої 

застосовуються інші методи, що вимагають більшої самостійності учнів і 

розраховані на більш докладне розвиток їх логічного мислення.  

Розглянемо деякі з них. 

Метод евристичної бесіди. Основною метою евристики є пошук і 

супровід способів і правил, за якими людина приходить до відкриття певних 

законів, закономірностей рішення проблем. 

Для розвитку логічного мислення учнів їх потрібно поставити в такі умови, 

щоб вони самі аналізували, проводили порівняння і синтез, укладали на основі 

індукції і дедукції тощо. Це можна зробити при проведенні уроку методом 

бесіди. Питання повинні ставитися не на відтворення учнями раніше засвоєних 

знань, а повинні бути розраховані на мислення учнів, на їх аналітико-синтетичну 

діяльність, на отримання висновку індуктивним або дедуктивним шляхом. Отже, 

головне не просто сама бесіда, а те, які питання будуть ставитися учням. 
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Проведення уроку методом евристичної бесіди вимагає від учителя 

ретельної підготовки. Перш за все потрібно чітко визначити пізнавальні завдання 

уроку і відзначити ті з них, які будуть вирішуватися учнями шляхом власної 

розумової діяльності в ході бесіди. По-друге, потрібно вибрати об'єкти для 

аналізу. При індуктивному прийомі мислення - це результати дослідів, а при 

дедуктивному - теоретична модель явища або процесу з використанням схем, 

малюнків або діючих моделей. При підготовці до уроку потрібно виділити 

знання, які будуть необхідні учням для аналізу об'єктів, які розглядаються. 

 

Завдання на порівняння і систематизацію матеріалу: 

Розвитку логічного мислення учнів сприяють завдання на порівняння і 

систематизацію вивченого матеріалу. Нижче подано заповнена таблиця 

результатів порівняння гравітаційних і електромагнітних сил. 

Загальні властивості Відмінності 

1. Сили центральні. 1. Різна фізична природа сил. 

2. Однаково змінюються з відстанню. 
2. Електромагнітні сили в раз більше, ніж 

гравітаційні 

3. Універсальні. 3. Гравітаційні – сили притягування. 

4. Справедливі для точкових мас і 
зарядів. 

4. Электромагнітні – сили відштовхування або 
притягування. 

 

Для систематизації знань учнів з кінематики можна запропонувати учням 

заповнити таку таблицю. 

Вид руху Рівномірний Рівноприскорений 

Визначення     

Закони руху     

Ознаки руху     

Умови здійснення     

 

Розглянутими прикладами можливі завдання для учнів не вичерпуються. 

Розвитку мислення учнів сприяють експериментальні роботи при вивченні 

нового матеріалу, самостійне вивчення нового матеріалу за підручником, 

розв'язування фізичних задач тощо. 

У навчанні активну роль грають навчальні проблеми, суть яких полягає в 

подоланні практичних і теоретичних перешкод у свідомості таких ситуацій у 

процесі навчальної діяльності, які призводять учнів до індивідуальної пошуково-

дослідницької діяльності. 

Метод проблемного навчання становить органічну частину системи 

проблемного навчання. Основою методу проблемного навчання є створення 

ситуацій, формування проблем, підведення учнів до проблеми. Проблемна 

ситуація включає емоційну, пошукову і вольову сторону. Її завдання – направити 

діяльність учнів на максимальне оволодіння досліджуваним матеріалом, 

забезпечити мотиваційну сторону діяльності, викликати інтерес до неї. 
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Теоретичною основою проблемного навчання є закономірності творчого 

пізнавального процесу. Проблемне навчання як і творчий пізнавальний процес 

здійснюється в три етапи: 

І етап – створення  проблемної ситуації, її аналіз і підведення учнів до 

необхідності з'ясування певної проблем; 

ІІ етап – залучення учнів до  активного пошуку вирішення проблеми, учні 

висловлюють припущення і гіпотези щодо вирішення проблеми, які в ході 

обговорення аналізуються з тим, щоб знайти найбільш раціональні способи її 

вирішення; 

на ІІІ етапі виражені здогадки або гіпотези перевіряються теоретично або 

експериментально, робиться висновок. В ході вирішення досліджуються деякі 

сторони об'єкта чи явища, які вивчаються. В результаті такої діяльності учні 

отримують певну систему знань. 

Іноді вважають, що проблемне навчання починається з постановки 

навчальної проблеми. Це не так. Воно починається із створення проблемної 

ситуації. Проблема (протиріччя) існує об'єктивно, незалежно від суб'єкта, що її 

вивчає. Створення проблемної ситуації передбачає залучення учня до такої 

діяльності, в результаті якої виявляються факти, які суперечать життєвому 

досвіду учня або системі знань, яка у нього створилася. Невідповідність, яке при 

цьому виникає, спонукає учня з'ясувати суть питання, виявити причину 

невідповідності. 

Проблема виникає з аналізу проблемної ситуації, з з'ясування питання, що 

не так, що суперечить відомому. 

Отже, проблемна ситуація передбачає залучення учня до її вирішення, її 

суть в суб'єктивному психологічному стані, в переживанні пізнавальних 

труднощів, яке супроводжується усвідомленням того, що істина десь близько, 

щоб її знайти треба лише подумати. Ця "близькість" рішення досить важлива для 

організації проблемного навчання, тому що питання, відповіді на які лежать 

досить далеко, недоступні учням. Проблемна ситуація викликає появу інтересу 

до питання, залучає учня в активний пізнавальний пошук. Ввести учня в 

проблемну ситуацію – означає наштовхнути його на протиріччя. 

На уроках для створення проблемних ситуацій використовують три типи 

суперечностей: 

 протиріччя між життєвим досвідом учня і науковими знаннями; 

 суперечності процесу пізнання, вони виникають між засвоєної 

системою знань і новими знаннями; 

 протиріччя самої об'єктивної реальності. 

Існують різні способи створення проблемних ситуацій. Завдання вчителя 

полягає не в тому, щоб вказати учням на суперечності, а в тому, щоб учні самі їх 

з'ясували в ході пошукової діяльності. 

Головне завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити активну 

діяльність учнів на всіх етапах вирішення проблеми. З різних шляхів вирішення 

проблеми найбільше активізують діяльність і мислення учнів такі: 
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проблемна бесіда; 

частково-пошукові завдання. 

До частково-пошукових завдань належать: завдання на передбачення 

результатів експерименту, завдання на планування експерименту, завдання на 

передбачення принципів пояснення дослідів, завдання на передбачення нових 

наслідків тощо. 

 

Педагогічні прийоми для активізації пізнавальної діяльності учнів 

 

Прийоми для розвитку предметної пам'яті 

Дуже часто і багато говорячи про розвиваюче навчання, ми дещо 

применшуємо значення першого етапу – репродукції  знань, запам'ятовування 

тієї бази, тієї основи, яка і дасть нам можливість розвивати здібності учнів, їх 

творчість, ставити перед ними проблемні і дослідницькі завдання. 

Чим частіше і ефективніше вчитель вправляється з учнями з базових знань, 

тим продуктивнішою буде потім робота на інших етапах пізнавальної діяльності. 

І дуже важливо, щоб цей процес не перетворився на зубріння, а проходив на 

високій емоційній хвилі, найчастіше, в ігровій формі. В арсеналі кожного 

вчителя багато таких прийомів з розвитку предметної пам'яті. Ось деякі з них. 
 

„Брифінг” 

Прийом „брифінг” дозволяє вчителю знайти більш ефективний спосіб 

педагогічного спілкування. Цей прийом педагогічної техніки описаний в різній 

методичній літературі. В даному випадку, брифінг – це не так званий 

„нетрадиційний” урок, коли за кілька тижнів до цього ми починаємо готуватися, 

доручаємо учням заздалегідь ознайомитися з навчальним матеріалом, 

розподіляємо ролі. Для прийому „брифінг” не потрібно ні попередньої 

підготовки учнів, ні додаткового обладнання. Гасло цього прийому – „тут і 

зараз”. 

Учитель упродовж 4-5 хвилин представляє розгорнутий план вивчення 

нового матеріалу, знайомить учнів, про що сьогодні піде мова. Потім, пропонує 

влаштувати своєрідну прес-конференцію. Учні виступають у ролі журналістів, а 

вчитель у ролі „очевидця події” або спеціаліста з даної проблеми. Учитель 

просить учнів сформулювати свої запитання викладачеві. 

Можна навіть диференціювати питання. Наприклад, доручити одному ряду 

задати питання, що починаються зі слів „Хто ...?”,„ Що ...?”; Іншому ряду, - що 

починаються зі слів „Як? ...”, „ Чому ...”, третього ряду – „Що спільного ...” , „В 

чому особливості ...?”. Таким чином, ми отримаємо з вами різноманітні і 

різнопланові питання. 

Звичайно, викладати навчальний матеріал у певній послідовності набагато 

легше. Учитель може зазирнути в план-конспект або навіть написати його на 

дошці і дотримуватись цього плану. Відповіді врозкидь, всупереч послідовності, 
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потребують від учителя хорошої підготовки і він обов’язково отримає повагу і 

визнання від учнів. Звичайно, питання можуть бути найнесподіванішими, і, 

можливо, можуть з'явитися і такі, на які вчитель буде не в змозі відповісти. 

І цього соромитися не потрібно. Завжди можна пояснити учням, що є та 

галузь, яка є справою передової науки. І, при можливості, на найближчих уроках, 

після невеликих пошуків, все ж відповісти учням. 

Нічого, що при відповідях вчителя загубиться послідовність. Адже 

коротенько він вже розповів, про що піде мова. До цього додаються 

фрагментарні, безсистемні знання учнів, отримані з ЗМІ, спеціальної літератури. 

Тепер же увага учня зосередилося на своєму питанні. 

Учням можна роз'яснити, які питання вчитель більше цінує, підкреслюючи, 

що існують три категорії питань: репродуктивні, які розширюють знання і 

питання, які розвивають пізнавальну діяльність. Не погано для закріплення 

матеріалу, попросити учнів повторити відповіді на свої питання. 

Можливий інший варіант брифінгу, коли вчитель попереджає, що після 

його закінчення, кожен з учнів повинен представити „письмовий звіт”, написати 

нарис, дати йому назву. У такому випадку учні уважно слухають не тільки 

відповідь на своє питання, але і звертають увагу і навіть коротко записують 

відповіді на питання інших. 

Приклад. 
Фізика. Тема „Електромагнітні хвилі в природі й техніці”. 
Вчитель коротко ознайомив учнів з метою уроку, навів деякі факти з темю. Потім звернувся до 

учнів: „Задавайте питання”. Ось лише кілька з питань, що надійшли: 
 на скільки шкідливий мобільний зв’язок для здоров’я людини? 
 чи можливо передавати електроенергію на відстань без проводів? 
 як впливають погодні умови на якість телевізійного та радіосигналів? 
 що таке цифрове телебачення? 
 що таке FM-діапазон? 
 як працюють „фари” - міліцейські радари для визначення швидкості і чи можна їх 

обдурити? І т.п. 
 

„Аукціон” 

Даний прийом можна віднести до техніки репродукції знань. Безумовно, 

кожен педагог-практик розуміє, як важливо зберегти накопичені в учня знання, 

постійно відтворювати їх. Дуже важливо організувати це відтворення 

неординарно. Звичайні прийоми мнемотехніки, орієнтовані на техніку 

індивідуального запам'ятовування, навряд чи підійдуть. 

Ефективність прийому-дидактичної гри „Аукціон” полягає в тому, що, як 

правило, репродукції піддаються всі елементи великого явища, події, блоку 

інформації. Ми здійснюємо певний крок до систематизації знань. 

Задається тема. Учитель оголошує „аукціон”. Найвищу оцінку отримує той 

учень, хто останнім назве термін (ім'я, подія, назва і т.п.), пов'язаний з даною 

темою. 
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Приклад. 
Фізика. Вступ до молекулярної фізики. Учням пропонується назвати всі терміни, пов'язані з цим 

розділом. Під час проведення „аукціону” вчитель може взяти дерев'яний молоточок і виконувати роль 
ведучого торгів. Кількість термінів наростає як снігова лавина. 

Алгебра. Назвіть приклади використання показникової функції в різних фізичних процесах, в 
галузях техніки і в природі. 

Астрономія. Назвати планети Сонячної системи. 
Фізика. Перерахувати види електростанцій. 
Виграє не тільки учень, що отримав високу оцінку, виграють всі учні, які в ігровій формі повторили 

в лічені хвилини призабуті явища, терміни, назви і т.д. 

Деякі рекомендації. 

1. Гра повинна проводитися у високому темпі. Згадайте, як проводяться 

справжні торги. Дуже багато залежить від ведучого – вчителя. Мова повинна 

бути швидкою, уривчастою. Не забудьте про рахунок, як про один з головних 

атрибутів аукціону. 

2. Дуже важливі швидкі, лаконічні коментарі вчителя-„аукціоніста”. Один 

учень знає цей термін, інші забули. І короткий, у кілька слів, коментар вчителя 

буде досить доречним. Якщо відповідь неправильна, відкидайте його швидко, не 

заглиблюйтеся в пояснення. 

3. Зовсім не обов'язково заохочувати виграш відмінною оцінкою. 

Погодьтеся, елемент випадковості тут неминучий. Припасені цукерочка, 

листівка, книжечка в якості призу будуть не менш цінними. 

4. Не забудьте про атрибути. Гра повинна бути грою. Тому подбайте про 

молоточки, працюйте молотком, як аукціоніст. 

5. І, звичайно ж, не затівайте цю гру, якщо ви самі погано володієте 

матеріалом. У той же час, учитель ще раз підкреслить в очах учнів свій 

професіоналізм, якщо блискуче впорається з „аукціоном”. 

6. Зрозуміло, що „Аукціон” найбільш доречний не просто на уроках 

повторення і закріплення матеріалу, а при узагальненні або повторенні великих 

тем. 
 

 

Прийом „Формулювання привабливої мети” 

Навчання – нелегкий труд. Якщо б учням на початку вивчення математики 

чи фізики вчитель повідомив, скільки тисяч вправ доведеться виконати за роки 

навчання в школі, скільки правил опанувати, скільки написати контрольних, 

самостійних робіт, учні, мабуть, просто злякалися б. Значно легше виконувати 

складні завдання, думаючи про радісні перспективи, про «світло в кінці тунелю». 

Адже це один із психологічних законів опанування людиною світу. 

Суть прийому: намагатись ввести дидактичне завдання у коло інтересів 

того, хто навчається. Для цього необхідно добре знати бажання, потреби вікової 

категорії учнів у цілому і кожного окремо. Формула прийому «Приваблива 

мета»: перед учнем постає проста, зрозуміла і приваблива мета, при досягненні 

якої він виконує і ту навчальну дію, яку планує педагог. 
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Прийом „Метод помилкових суджень” 

Сучасний урок - це постійний діалог з учнем, постановка перед ним 

навчальних завдань. Навіть під час вивчення нового матеріалу необхідно 

апелювати до учня. Замість нудного монологу, вчитель, постановкою ланцюжка 

проблем, провокує ситуацію пошуку. Один з ефективних прийомів активізації 

пізнавальної діяльності учнів є прийом „Метод помилкових суджень”. 

Суть прийому полягає в тому, що на початку уроку дається ряд тверджень 

за новою темою. В ході навчання, учні повинні оцінити як вірні, так і невірні 

відповіді і обґрунтувати свій вибір. Найчастіше зустрічаються складені 

твердження, на перевірку яких потрібна лише банальна репродукція частини 

нового навчального тексту. Учні не повинні просто відтворювати той фрагмент, 

який буде підтверджувати або заперечувати твердження. Судження необхідно 

сформулювати так, щоб читання тексту перетворилося в пошук. 

Учні повинні застосувати додаткові розумові операції аналізу, порівняння, 

щоб вийти на вибір правильного твердження. Наприклад, можна сформулювати 

наступні твердження: „Найбільш важливою причиною даної події є ...”, 

„Найбільш істотними ознаками даного явища є ...”. 

Учні проводять ранжування певного переліку аргументів, виявляють 

найбільш важливі. Це можуть бути твердження, що описують якісь процеси. 

„Якщо наповнити посудину ..., то ...”, „Якщо щільно притиснути два шматки 

металу ...” , „Якщо зменшити площу поперечного перерізу провідника…”. 

Прийом „Метод помилкових суджень” можна застосувати і при повторенні 

домашнього завдання. Або дати напередодні учням самостійно вивчити новий 

матеріал, а потім запропонувати попрацювати з твердженнями. 

 

Приклади застосування методу на уроках  
Фізика 11 клас: 
Помилкове судження: „Атом складається з негативно зарядженого масивного ядра, до 

складу якого входять електрони і протони. Навколо якого рухаються нейтрони, утворюючи так 
звану оболонку атома. Число протонів у ядрі має дорівнювати числу електронів у атомній 
оболонці, тобто порядковому номеру Z у періодичній таблиці хімічних елементів. Загальне число 
нуклонів (тобто протонів і електронів) у ядрі позначається через А і називається масовим числом: 
А = Z + N, де Z-кількість протонів, а N – кількість нейтронів у ядрі». 

 
Правильне твердження: „Атом складається з позитивно зарядженого масивного ядра, 

до складу якого входять протони і нейтрони. Навколо якого рухаються електрони, утворюючи так 
звану оболонку атома. Число протонів у ядрі має дорівнювати числу електронів у атомній 
оболонці, тобто порядковому номеру Z у періодичній таблиці хімічних елементів. Загальне число 
нуклонів (тобто протонів і нейтронів) у ядрі позначається через А і називається масовим числом: 
А = Z + N, де Z-кількість протонів, а N – кількість нейтронів у ядрі”. 

 
Астрономія 11 клас: 
Помилкове судження: „До складу Сонячної системи входять 8 планет: Меркурій, Венера, 

Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Перші 5 належать до планет земної групи, Сатурн, 
Уран і Нептун - це планети-гіганти. В Сонячній системі близько 2300 астероїдів, більшість з яких 
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утворюють так званий пояс астероїдів, який знаходиться між Землею і Марсом. Всі планети 
обертаються навколо Сонця в напрямку руху Землі - з заходу на схід по еліптичних орбітах, в 
одному з фокусів яких і знаходиться Сонце – самосвітна зоря. Під час руху по еліптичній орбіті 
планети то наближаються то віддаляються від Сонця. Точка, в якій планета знаходиться 
найближче до Сонця називається афелієм, а в якій найдальше - перигелієм. Меркурій і Венера 
супутників не мають, Земля має 1 природній супутник - Місяць, Марс має три супутники. Планети 
гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун) не мають супутників, а мають систему кілець”. 

 
Правильне твердження: „До складу Сонячної системи входять 8 планет: Меркурій, 

Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Перші 4 належать до планет земної групи, 
Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун - це планети-гіганти. В Сонячній системі близько 2300 астероїдів, 
більшість з яких утворюють так званий пояс астероїдів, який знаходиться між Марсом і Юпітером. 
Всі планети обертаються навколо Сонця в напрямку руху Землі - з заходу на схід по еліптичних 
орбітах, в одному з фокусів яких і знаходиться Сонце – самосвітна зоря. Під час руху по 
еліптичній орбіті планети то наближаються то віддаляються від Сонця. Точка, в якій планета 
знаходиться найближче до Сонця називається перигелієм, а в якій найдальше - афелієм. 
Меркурій і Венера супутників не мають, Земля має 1 природній супутник - Місяць, Марс має два 
супутники – Фобос і Деймос. Планети гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун) мають велику 
кількість супутників та систему кілець”. 

 
 
Прийом „Навчальний мозковий штурм” 

Цей прийом добре відомий вчителям і не потребує детального опису. 

Однак, оскільки він широко використовується на уроках, доцільно уточнити 

деякі аспекти його проведення. Основна мета «навчального мозкового штурму) – 

розвиток творчого типу мислення. Отже, вибір теми для його проведення прямо 

залежить від числа можливих варіантів вирішення тієї чи іншої проблеми. 

„Навчальний мозковий штурм”  зазвичай проводиться в групах 

чисельністю 5-7 чоловік. 

Перший етап - створення банку ідей, можливих рішень проблеми. 

Приймаються і фіксуються на дошці або плакаті будь-які пропозиції. 

Критика і коментування не допускаються. Регламент - до 15 хвилин. 

Другий етап – колективне  обговорення ідей і пропозицій. На цьому етапі 

головне - знайти раціональне в будь-якому з пропозицій, спробувати поєднати. 

Третій етап – вибір  найбільш перспективних рішень з точки зору наявних 

на даний момент ресурсів. Цей етап може бути навіть відстрочений у часі і 

проведено на наступному уроці. 

Приклад. Алгебра. Степенева функція, її графік і властивості. 
Які рівняння називають ірраціональними?  Чому дані рівняння не мають розв’язків? 
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Прийом  „А що якщо ...?” 
Прийомів педагогічної техніки, спрямованих на організацію проблемно-

пошукового навчання, коли учні поставлені в роль дослідників, винахідників, 

дуже мало. Вчителю завжди необхідно створювати такі педагогічні ситуації, 

коли учень не просто відтворює навчальну інформацію, а використовує свої 

знання для вирішення нестандартних навчальних завдань. 

Суть прийому. 

Учитель пропонує застосувати наявні знання про якийсь факт, явище, 

закон в незвичайній ситуації: 

„А якщо ...?” 

„Що станеться, якщо ...?” 

Для конструювання різних варіантів проблемних ситуацій можна 

використовувати так звані списки контрольних запитань, які являють собою 

упорядкований підбір різних трансформацій об'єкта в пошуках найбільш вдалого 

вирішення поставленого навчального завдання. 

Першим такий список контрольних запитань склав Алекс Осборн - автор 

методики мозкового штурму: 

А якщо збільшити? 

А якщо зменшити? 

А якщо скоротити? 

А якщо замінити якусь частину? 

А якщо перетворити? 

А якщо змінити якісь параметри? 

А якщо використовувати нову комбінацію вузлів, компонентів? І т.д. 

Зараз такі списки контрольних запитань представлені різними педагогами. 

Але суть одна: творче вирішення задач. На відміну від технологічних прийомів 

групового творчого мислення, даний прийом може бути використаний як в 

роботі з мікрогрупа, так і індивідуально. Крім того, прийом „А що якщо ...?” 

направлений на більш оперативне вирішення проблемного завдання. 

 
Прийом „Постав запитання” 

З чого починається осмислення учнем навчального матеріалу? 

Коли він задає собі питання: „Що це ...?”, „Чому ...?”, „Навіщо це мені 

потрібно ...?” І т.п. 

„Запитати – значить зрозуміти”  сказав хтось із великих. 

Формулюючи запитання, учень здійснює акт „осмислення”, визначаючи 

рівень свого знання і приблизні орієнтири „незнання”. 

Учитель провокує ситуацію, коли учень самостійно формулює питання до 

нового навчального матеріалу. Вдало поставлене запитання - це вже наполовину 

отримана відповідь. 

Під час самостійної роботи над текстом учні отримують завдання скласти 

запитання. Приміром, поставити запитання, які починалися б зі слів „Що ...?”, 

„Коли ...?”, „Де ...”, „Чому ...” і т.д. 
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Доцільно обмежити число запитань і час на їх складання. Зауважте, учням 

не ставиться завдання прочитати текст, а потім ставити запитання. Це дуже 

важливо. 

Так чи інакше, щоб грамотно і лаконічно сформулювати запитання, учень 

повинен хоча б побіжно ознайомитися з текстом. Але він робить це набагато 

швидше, ніж в режимі „Прочитай ...”. Підводячи підсумки, відзначаємо найкращі 

запитання, тут же пропонуючи учням відповісти на них. Цим самим ми 

закріплюємо щойно вивчений матеріал. Часто оцінка за гарне і лаконічне 

запитання набагато вагоміша, ніж визубрена за підручником відповідь. 

Погодьтеся, скласти запитання не так вже й просто. І не кожному вчителю 

це відразу вдається. Сформулюване правильно запитання означає, що учень 

окреслює те коло знань, яке у нього є, і те коло невідомого, ту зону найближчого 

розвитку, про яку він хотів би дізнатися. 

Учні вчаться ставити запитання не тільки за змістом тексту, а й за його 

аналізом. Спільно ми приходимо до висновку про те, що „вартість”, важливість 

запитань може бути різною. Таким чином, необхідно обов'язкове ранжування 

запитань: 

Запитання, спрямовані на репродукцію знань, що вимагають точного 

відтворення інформації, подій, фактів. Починаються зі слів „Хто ...?”, „Що ...?”, 

„Коли ...?”, „Скільки ...?”  

Запитання, спрямовані на репродукцію процесу (так звані „процесуальні 

знання”). Починаються зі слів „Як ...?”, „Яким чином ...?” 

Запитання на з'ясування причинно-наслідкових зв'язків. Починаються зі 

слів „Чому ...?”, „В чому причини ...?” 

Запитання, що потребують аналізу, синтезу нових знань, починаються зі 

слів „Що спільного ...?”, „В чому особливості ...?”, „Порівняйте ...”, „Доведіть 

...”. 

Розуміння як пояснення самому собі, починається із запитання (або кількох 

запитань), який учень задає сам собі. Таким чином, учень з допомогою вчителя 

перетворює поставлену перед ним навчальну мету в низку навчальних завдань, 

які він же собі і створює. Формулювання запитань є всього лише одним з видів 

таких завдань. 

Прийом педагогічної техніки „постав запитання”  дуже ефективний і як 

самостійний дидактичний інструмент, так і в контексті технології критичного 

мислення, техніці активно-продуктивного навчання. 

 
Прийом „Відстрочена відгадка” 

Це яскравий елемент проблемного навчання.  

Суть прийому: на початку уроку вчитель пропонує учням загадку і каже, 

що відповідь на неї буде обов’язково віднайдена уважними учнями на уроці. 

Іноді вчитель закінчує заняття цікавою загадкою, кажучи, що наступний урок 

розпочнеться з її відгадки.  
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Такий прийом інтригує учнів, викликає в них цікавість, закріплює увагу, 

активізує пізнавальні можливості. Якщо вчитель застосовує його постійно, 

виникає сталий інтерес учнів до предмета. 

Приклад. 

Фізика. Тема :„Кінематика) 
Одиницю часу маю. 
Так я швидкість вивільняю. 
Щоб надалі лиш зростала, 
Жодних перешкод не знала.  (Прискорення) 

 

 
Прийом „Обмін ролями” 

Не можна сказати, що прийом сам по собі унікальний. У багатьох 

навчальних закладах досить широко розповсюдилася рольова гра під назвою 

„День самоврядування”. Суть її проста: учні і вчителі міняються ролями. На 

місці директора, завуча, за вчительським столом ведуть опитування, викладають 

новий матеріал, дають домашні завдання, стежать за дисципліною самі учні. 

Особлива роль цих днів самоврядування, очевидно, полягає в тому, що 

обмін ролями дає можливість висвітлити прихований досі потенціал 

інтелектуальних емоційно-вольових можливостей як окремих школярів, так і 

всього колективу в цілому. Вони ніби створюють важливий прецедент на 

майбутнє, розбиваючись у наступні дні, місяці на окремі самостійні акти „обміну 

ролями”, перетворюючись з ділової гри в специфічний прийом створення 

ситуації успіху, доступний і кожному вчителю, і кожному учневі, і кожному 

колективу.  

Отже, які варіанти підготовки учнів до подібних уроків, які умови їх 

проведення? 

▪ Проведення уроків старшокласниками у 5-7 класах (для школи). 

Враховуючи концентричну систему навчання з ряду навчальних предметів, це 

буде дуже корисно для учнів, які зможуть вивчити, повторити, закріпити 

пройдене. 

▪ Проведення уроків у своїй або паралельній групі (для ПТНЗ). 

▪ При вивченні складних тем можлива колективна робота групи учнів з 

розподілом їх діяльності на окремі навчальні епізоди: 1-2 учні готують 

опитування домашнього завдання, 2-3 учні – організують  вивчення нового 

матеріалу. 

▪ Підготовка проекту не поширюється на ті форми навчальної діяльності, 

які припускають пасивну роботу учнів: усне опитування, самостійна робота. 

▪ До контролю знань учні залучаються в тому випадку, коли вони готують 

тестові завдання (на папері та комп'ютерні), дидактичні ігри, інтелектуальні 

головоломки. 

▪ Обов'язкова методична підготовка учнів. Необхідно знайомити їх з 

секретами педагогічної майстерності, прийомами педагогічної техніки. 
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▪ Обов'язкове підведення підсумків. Учні аналізують роботу свого 

товариша: наскільки його робота допомогла засвоїти навчальний матеріал, чим 

цікавий був урок, які форми навчальної діяльності на уроці найбільш 

сподобалися. 

▪ Учитель не повинен втручатися в хід уроку за винятком явних 

фактологічних, принципових помилок у змісті. Він підводить підсумки, резюмує 

обговорення. 

 
Метод „Шість капелюхів” 

Прийоми групової пізнавальної активності завжди викликають труднощі в 

реалізації. Крім складності управління навчальними групами, супроводу їх 

творчого пошуку, накладаються вікові особливості, специфіка навчального 

предмету і т.д. 

Прийом шести капелюхів привабливий тим, що він дозволяє більш 

раціонально організувати розумовий процес. 

Ми розподіляємо різні способи мислення за відповідними капелюхами. 

Автор цього прийому – відомий британський психолог, експерт в області 

творчого мислення і письменник Едвард де Боно, який написав ряд бестселерів, 

один з яких, „Навчіть себе думати”, широко відомий у нашій країні. 

Учений звернув увагу, що наші труднощі при вирішенні розумових завдань 

обумовлені цілим рядом причин. 

Емоції. Часто ми схильні не думати взагалі, а спиратися в наших діях на 

почуття, емоції і забобони. 

Безпорадність. Нашою реакцією може бути відчуття неадекватності: „Я не 

знаю, як про це думати. Я не знаю, що робити далі”. 

Плутанина. Ми намагаємося утримати в своєму розумі все відразу, і в 

результаті виходить мішанина. 

Шість капелюхів - це шість способів мислення. 

Білий капелюх: В даній ситуації приймається і обговорюється детальна і 

необхідна інформація. Тільки факти. Уточнюються, при необхідності 

конкретизуються, підбираються нові дані. 

Жовтий капелюх: Дослідження можливих вигод і позитивних сторін. Не 

просто позитивна оцінка даної події, явища, факту, а пошук доказів, аргументів. 

Чорний капелюх: Критичне ставлення до події, явища. Необхідно 

висловити сумнів у доцільності, знайти аргументи проти. 

Червоний капелюх: Почуття, здогадки та інтуїтивні прозріння. Тобто 

емоційне сприйняття побаченого, почутого, без обґрунтування причин сумнівів. 

Зелений капелюх: Фокусування на творчості, альтернативі, нові 

можливості та ідеї. 

Синій капелюх: Управління розумовими процесами. Організація 

мислення. Мислення про мислення. Чого ми досягли? Що потрібно зробити далі? 

Капелюхи – це вибір того чи іншого способу мислення. Їх можна 

використовувати в будь-якому порядку. І зовсім не обов'язково діставати всі 
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капелюхи. Досить часто використовуються лише три групи: оптимісти, 

песимісти та аналітики. 

Головне для вчителя – створити  таку проблемну ситуацію, яка викликала б 

всебічне обговорення, неоднозначні рішення і оцінки. 

Дійсно, будь-яка подія, явище різноманітне, суперечливо. І навряд чи варто 

оцінювати його однозначно. Але в той же час важливо допомогти учням не 

заплутатися. Е. де Боно порівняв свій прийом з кольоровим друком, де 

представлені лише чотири основні кольори, а в результаті ми отримуємо 

величезне колірне різноманіття. 

Прийом шести капелюхів дозволяє сфокусуватися на одному із способів 

мислення. Максимально продуктивно зануритися, попрацювати, прийти до 

конкретних висновків. 

Будь-який навчальний процес повинен бути керованим. Чітко має бути 

визначено місце вчителя, його можливість вчасно вносити корективи в роботу 

навчальних груп. 

Враховуючи великий обсяг матеріалу, що вивчається, кожному з 

„капелюхів”, тобто способу мислення, можна визначити одну з груп учнів. А 

потім приступити до дискусії за результатами роботи в групах. 

Приклад . 
Урок фізики. Тема: „Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія”. 

Піднімаємо питання, яке дійсно обговорюється в суспільстві: Чорнобильська катастрофа. 
Закриття АЕС. 

Учнів  розподілити на групи. Завдання групам: 
Перша група (білий капелюх): Ви – статистики. Який відсоток електроенергії виробляється 

на АЕС в світі, в Україні. Проаналізуйте електроенергетику розвинених країн (США, Франція, 
Японія, ФРН). Які типи електростанцій там переважають. 

Друга група (жовтий капелюх): Ви – економісти. Знайдіть переконливі аргументи для 
розвитку атомної енергетики (собівартість, ККД, екологія). Обґрунтуйте свої аргументи на захист 
цього виду енергетики. 

Третя група (чорний капелюх): Ви – песимісти. Дослідіть, які заходи вжиті для подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи. Проаналізуйте людські, економічні і екологічні втрати від 
катастрофи. Наведіть переконливі аргументи проти атомної енергетики. 

Четверта група (зелений капелюх): Ви – представники «зелених». Доведіть, що ні 
атомні, ні теплові, ні гідроелектростанції не мають майбутнього. Знайдіть переконливі аргументи 
розвитку альтернативних видів енергетики (вітрові, сонячні, припливні та з використанням енергії 
хвиль). 

П'ята група (червоний капелюх): Ви – експерти уряду молодої країни. Дайте аргументовані 
поради уряду, який вид енергетики розвивати в країні. 

Шоста група. Експерти - аналітики. Цій групі надано пакет "ексклюзивної" інформації. Учні 
знайомляться з досліджуваним подією не тільки за підручником, а й за матеріалами наукових 
статей, енциклопедій, довідників. 

Дано завдання: Підведіть підсумки дискусії. Наскільки переконливо вдалося учасникам 
обговорення аргументувати свою позицію. 

Учитель в ході обговорення підходить до кожної з груп, ні в якому разі не висловлюючи 
оціночних суджень. Тільки направляє дискусію. 
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На наступному етапі уроку кожна з груп доповідає про результати свого обговорення. 
Учасникам інших груп дозволяється заперечувати, задавати питання. 

Зрозуміло, важливо підвести підсумки дискусії. Ось тут вчитель може висловити свою 
точку зору, свою громадянську позицію. 

 

Кожен з учителів-предметників може знайти свій варіант використання 

шести капелюхів. Наприклад, учитель історії при вивченні причин другої 

світової війни, учитель біології про проблеми генної інженерії і т.д. 

 
Прийом „Комунікативна атака” 

У кожного вчителя в практиці зустрічалися такі уроки, які проходили не 

так, як планувалися. Здавалося, все, що залежало від вчителя, було зроблено. 

Складено детальний план уроку, продумані різноманітний опитування, цікаві 

знахідки з вивчення нового матеріалу. Стільки сил витрачено, а урок не вийшов. 

Учитель незадоволений. Не було належної віддачі. Учні погано працювали, не 

виявили очікуваного інтересу до уроку. Чому? .. 

Успішна робота вчителя неможлива без оволодіння технікою 

педагогічного спілкування. На жаль, у науково-методичній літературі більше 

описуються загальні принципи, але вкрай мало конкретного опису прийомів 

даної техніки. 

Комунікативна атака – завоювання ініціативи у спілкуванні і цілісної 

комунікативної переваги, що згодом забезпечує управління спілкуванням з 

групою. 

Найчастіше урок не виходить від того, що учні так і не налаштувалися на 

„потрібну хвилю” ... Вчитель заходить в кабінет, а перед цим в учнів був урок 

фізкультури. Стоять скуйовджені,  з розчервонілими щоками,  дехто не встиг 

переодягнутися і запізнився... Всі збуджені. 

Інша ситуація: перед вашим уроком учні два уроки писали контрольну з 

математики. Сидять втомлені, з відчуженим виглядом. І так далі, і так далі ... 

Кожен раз перед нами стоїть конкретна проблема, що вимагає ефективного 

вирішення. Необхідність яскравого початку уроку неможливо переоцінити. 

Перші хвилини особливо важкі і для промовця і для слухачів. Педагог, 

звичайно, хвилюється. Дуже погано, якщо це почуття зовсім зникло. Але з 

іншого боку, і учні ще не включилися в роботу, що цілком закономірно. Тому 

зауваження на адресу учнів в цей момент недоречні. Зауваження доцільно тільки 

тоді, коли вчитель впевнений, що його підтримає колектив. 

Потрібні доцільні слова, дії, і клас не тільки сам налаштується „на хвилю” 

викладача, але і змусить замовкнути того, хто заважає слухати. Звичний початок 

уроку або знайомство нового вчителя з учнями за допомогою журналу навіює 

нудьгу, провокує учнів на порушення дисципліни. 

Банальний початок створює враження, що не буде сказано нічого нового, і 

слухати перестають відразу. І, навпаки, захоплюючий початок, цікаві фрази 

вчителя приваблюють, породжують інтерес: 



25 

 

„Зараз ви дізнаєтесь, що опанувати дуже складним матеріалом на уроці 

буде неможливо, якщо ...” 

„А чи знаєте ви, що ...” 

„Вчора я, на одному із сайтів, прочитав…” 

„Чи не замислювались ви над тим…” 

Нестандартний початок заняття викликає інтерес до викладача, до того, що 

він буде говорити. 

Досвідчений учитель починає урок з „комунікативної атаки”. Йому 

необхідно в найкоротші терміни увійти в контакт з групою, створити єдине 

інформаційне поле. 

Ефективність сприйняття матеріалу буде вищою, якщо на початку викладу 

висловити думки, співзвучні настрою підлітків. Досвідчені викладачі, як 

правило, мають кілька заготовок. Вони намагаються бути готовими до будь-яких 

несподіванок. 

 
Прийом „Радьтеся!” 

По всіх складних питань, проблемах відносин з класом на всіх етапах 

уроку радьтеся з учнями. Переконайте учнів, що їхня думка значима для вас. 

Однак, щоб не поставити себе в скрутне становище, не влаштовуйте 

голосування. Краще обговоріть з учнями вашу загальну проблему і запропонуйте 

кілька варіантів рішень, враховуючи і запропоновані учнями. 

Слід відразу попередити їх, що все-таки останнє слово за вами, хоча ви, 

безумовно вдячні їм за спільне обговорення. Таке обговорення тим ефективніше, 

чим свідоміше ставляться учні до навчального процесу. Від взаємного 

обговорення виграють обидві сторони: і вчитель, і учні. Одне суттєва 

застереження: все має бути чесно. Ніякої фальші з боку вчителя. Діти її дуже 

швидко вловлюють і не прощають. В іншому випадку краще взагалі не 

звертатися до класу чи групи за порадами. 

 
Прийом „Знайомство” 

Якщо вчитель впершй йде у незнайомий клас чи групу дуже важливо 

справити перше враження. Учні будуть уважно стежити, як ви одягнені, як ви 

рухаєтеся,  ловити кожне ваше слово Перший урок деякою мірою зумовлює 

подальшу роботу педагога у цьому класі.  

Є дуже ефективний соціоігровий прийом для першої зустрічі: замість 

банального, нудного і абсолютно марного знайомства по журналу, вчитель 

просить клас представитися. Нехай кожен учень розповість про себе, а ще краще, 

- про свого сусіда по парті. І, звичайно, представляє себе і вчитель. При цьому не 

варто соромитися розповісти про свої заслуги, нагороди, досягнення. Нехай 

навіть не пов'язані з предметом.  

 
Прийом „Адвокат” 

Як і попередній, прийом „адвокат” слід віднести до організаційних. Це 

почесна для учнів та шанована роль. Всі скарги учнів щодо домашнього завдання 
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(незрозуміло, занадто багато і т. п.), не зовсім засвоєний матеріал і т.д. 

передаються вчителю через „адвоката”. 

А він захищає їх інтереси. Це дозволить вчителю заощадити час, не 

вислуховуючи, часом одних і тих же відмовок чи скарг учнів. Звичайно, ця роль 

може вдатися як слід, якщо вчитель буде до неї серйозно ставитися і дасть змогу 

„адвокату” повністю реалізувати свої права. 

Тут же можливий розбір скарг на оцінки за письмові роботи і т.д. Багато 

скарг можуть не дійти до вчителя, якщо „адвокат” сам досить підготовлений з 

даного предмету. Він здатний сам пояснити „скаржнику” безпідставність 

„претензій”. 

 
Прийом „Психолог” 

„Адвокат” не здатний вирішити всі питання. Іноді з'являються проблеми 

етичного характеру у взаєминах між учителем і учнем. Ця напруга допоможе вам 

зняти груповий „психолог”, який в тактовної формі може оцінити поведінку на 

уроці і зробити при необхідності зауваження будь-якому учаснику уроку, в тому 

числі і вчителю. 

Вчителю не варто побоюватися каверз і зауважень на свою адресу, якщо 

він дійсно прагне до створення дружньої, довірливої атмосфери на уроці. Якщо 

зауваження якомусь учневі було зроблено вчителем не зовсім тактовно і 

„психолог” звернув на це увагу, то вибачення перед учнем буде сприйнято з 

розумінням. 

Когось ви обіцяли запитати на уроці і забули, а „психолог” вам нагадав .. 

Когось протримали хвилин 5 біля дошки після того, як він вже відповів... 
 
Прийом „Резюме” 

Учні письмово відповідають на серію запитань, що відображають їхнє 

ставлення до уроку, навчального предмету, вчителя. Типові запитання: 

Що подобається на уроках? 

Що не подобається? 

Чи можеш вчитися краще? 

Що заважає цьому? 

Які дії вчителя вважаєш неправильними? 

Постав позначку вчителю по 12-бальній системі. Обгрунтуй її. 

Іноді подібний крок важко зробити. Але якщо вчитель творчо ставиться до 

роботи і зацікавлений в її поліпшенні, подібне опитування раз на місяць або 

семестр дуже корисне. 
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Педагогічна  технологія  „Створення ситуації успіху” 
 

В основі педагогічної технології „Створення ситуації 

успіху” лежить особистісно орієнтований підхід до процесу 

навчання та виховання. Тільки особистісно орієнтоване 

навчання дає можливість кожному учню реалізувати 

індивідуальні особливості, розвинути свою пошукову 

активність. 

Ситуація успіху – це суб'єктивний психологічний стан 

задоволення результатом фізичного або морального 

напруження виконавця справи, творця явища. Вона 

досягається тоді, коли дитина сама визначає цей результат як 

успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак він є 

зовнішнім, бо оцінюється іншими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, 

розуміння її значимості виникає після подолання психологічних бар'єрів страху 

бути не таким як усі, труднощів незнання, невміння тощо. 

Використання ситуації успіху має сприяти підвищенню робочого тонусу, 

збільшенню продуктивності навчальної роботи, а також допомогти учням 

усвідомити себе повноцінною особистістю і, відповідно, забезпечити успіх у 

навчанні.  

Успіх, якщо його переживає дитина неодноразово, відкриває період 

визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізації 

духовних сил. 

Отже, головний зміст діяльності педагога полягає в тому, щоб кожен учень 

був успішний, це сприяє розвитку впевненості учня в собі,  підвищенню 

самооцінки, розвитку почуття власної значимості.  

Завдання педагога – допомогти особистості учня зрости в успіху, дати 

відчути радість від здолання труднощів, переконати, що задарма в житті нічого 

не дається, скрізь необхідно докласти зусиль. І успіх буде еквівалентним 

витраченим зусиллям. 

 

Навчання за технологією передбачає три етапи:   

І – „діагностика інтелектуального фонду колективу”. Його мета – 

виявлення учня з групи невпевнених (недостатній рівень інтелектуального 

розвитку, трохи лінивий до навчання, але доброзичливий і покладистий). 

ІІ –  „вибір інтелектуального спонсора”. Мета – виявлення учня, який із 

задоволенням буде ділитися своїми знаннями з іншими (високий рівень 

інтелектуального розвитку, упевнений у своїх силах, активний і відповідальний). 

ІІІ –  „фіксація результату і його оцінювання”. Мета  –  створити умови для 

самовираження та самоствердження учнів, заохотити до такого виду діяльності 

інших. 

Прогнозовані результати: створення сприятливих психолого-педагогічних 

умов для саморозвитку та самореалізації особистості учня.  
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Надія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія 

здійснюється, тому що успіх гарантований лише для тих, хто докладає до його 

здійснення власні зусилля. Шляхи створення ситуації успіху різні, вони залежать 

від груп школярів, з якими працює вчитель. Допоможуть вести роботу у цьому 

напрямку, наблизити успіх до кожної дитини наступні прийоми:  

 
Прийом „Невтручання” – максимальне надання самостійності у вирішенні 

проблеми „надійним” учням. Давати їм деякий час для того, щоб самостійно 

розібратися в собі та ситуації.  

 
Прийом „Холодний душ”. Учитель не поспішає з підвищенням оцінок, 

навпаки дещо відтягує час. Він не тільки не „поливає бальзамом” зачеплене 

самолюбство, ущемлені амбіції, але й трохи „підсипає солі” (за А.С. Макаренко). 

 

Сенс прийому  „Емоційне погладжування” – вселити дитині віру в себе, 

похвалити за будь-що, навіть незначне;  усмішкою, поглядом дати зрозуміти 

учню, що серце, душа  вчителя розкриті  і ви готові  піти  на емоційний контакт. 

 

Суть прийому „Анонсування” – спершу обговорити  з учнем,  що йому 

потрібно зробити. Це мовби репетиція майбутньої  події. Така попередня 

підготовка  створить психологічну установку на можливий успіх, дасть 

впевненість у своїх власних силах. 

 

У прийомі „Гидке каченя” важливо вчасно побачити позитивні якості учнів, 

створити всі можливі умови для розквіту для тих, кому так необхідно, щоб хтось 

повірив  у них, допоміг  удосконалитися. 

 
Прийом „Миша в сметані” – потрібно, щоб вчасно надійшла допомога як з 

боку вчителя, так і збоку учнів, потрібно підтримати  прагнення дитини стати на 

ноги, вселити впевненість у власні  сили, показати учню, що і вчитель і діти  

бачать в ньому особистість, яка здатна здолати труднощі. 

 

Суть  прийому „Сходи” або „Стань у стрій” – вчитель веде учня  поступово 

вгору. Етапи прийому:  

 „психологічна атака” – переломити стан психологічної напруги; 

 „емоційне блокування” – обмежувати розгортання образи, 

розчарування, втрати віри у власні  сили; 

 „вибір головного  напряму” – встановити центр психологічної напруги 

учня, знайти шляхи його нейтралізації; 

 „вибір рівних можливостей” – створити для невпевненого учня 

приблизно рівні з одногрупниками  можливості проявити себе; 
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 „неочікуване порівняння”– порівняти роботу, зроблену декількома 

учнями, при цьому показавши найкращі відмітні якості праці учня, 

задля  якого проводиться цей прийом; 

 „стабілізація” – створити умови, щоб загальна позитивна реакція групи 

на діяльність учня не стала одноразовою, а, по можливості часто 

повторювалася. 

 

Прийом „Даю шанс” – раніше підготовлена педагогом ситуація, за якої 

дитина дістає можливість неочікувано для самої себе розкрити власні 

можливості, здібності. 

 
Прийом „Сповідь” – розкриття перед учнями стану свої душі, щире 

звернення до найкращих дитячих почуттів.  

 
Прийом „Емоційний сплеск” – дати емоційний заряд упевненості у складну 

для учня хвилину, нагадавши йому про його інтелектуальні можливості. 

 

Створення ситуації успіху має певний алгоритм:   

1. Зняття страху. Допомагає перебороти невпевненість у власних силах. 

(„Люди вчаться на своїх помилках і  знаходять  інші шляхи вирішення 

проблем”). 

2. Авансування успішного результату. Допомагає вчителю висловити 

тверду переконаність у тому, що його учень обов’язково впорається з 

поставленим завданням. Це, в свою чергу, переконує дитину у своїх силах і 

можливостях. („У тебе обов’язково вийде”, „Я навіть не сумніваюсь у 

позитивному результаті”). 

3. Прихований інструктаж учня про способи і форми здійснення 

діяльності. Допомагає учню уникнути поразки. Досягається шляхом 

висловлення побажання. („Можливо краще почати з ...”, „Виконуючи роботу, 

не забудьте про ...”). 

4. Внесення мотиву. Показує учню, заради чого, кого здійснюється ця 

діяльність, кому буде добре після виконання. („Без твоєї допомоги твоїм 

товаришам не впоратись...”). 

5. Персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини в 

діяльності, що здійснюється або здійснюватиметься. („Тільки ти міг би...”, 

„Тільки тобі я можу доручити...”) 

6. Мобілізація активності або педагогічне виконання. Спонукає до 

виконання конкретних дій. („Ми дуже хочемо розпочати роботу...”, „Так 

хочеться швидко побачити...”). 

7. Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно пережити  не результат в 

цілому, а якоїсь окремої деталі. („Найбільше мені сподобалось у твоїй 

роботі...”, „Найбільше тобі вдалося...”).  
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Вимоги до особистості й діяльності педагога 

Для створення ситуації успіху важлива емоційна культура вчителя, його 

психологічна компетентність, вербальна „оснащеність”, наприклад, такі 

висловлювання педагога : 

Це дуже важливо, і в тебе неодмінно вийде... 

Саме ти й міг би зробити таку справу... 

Це зовсім не складно. Навіть якщо не вийде – нічого страшного... 

Починай же! Я впевнений, ти це добре зробиш... 

Ось ця деталь вийшла в тебе дуже гарно! 

І головне, що необхідно вчителю, який приступає до роботи за 

педагогічною технологією „Створення ситуації успіху", – створити оптимістичну 

установку учня, забути на деякий час про його недоліки, побачити тільки 

перспективні лінії її розвитку. Безперечно, ця технологія заслуговує на пильну 

увагу з боку вчителів сучасної школи. 

 

Основними умовами створення психологічного комфорту є: 

 задоволення потреб дитини; 

 створення позитивної атмосфери для досягнення спільних цілей; 

 відчуття рівного серед рівних; 

 сприймання вчителя як друга, порадника. 

Завдання учителя – навчити учнів вірити навіть тоді, коли вони самі в себе 

не вірять.   

Кожна дитина особлива, по-своєму неповторна й обдарована. Звернення 

вчителя до її найкращих почуттів обов’язково матиме успіх і знайде відгук у 

дитячих серцях. Дати учням відчути радість праці, щастя успіху в навчанні, 

збудити в їхніх серцях почуття власної гідності – ось наше найперше завдання, 

бо успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил учня, що породжує енергію 

для боротьби з труднощами, бажання вчитися.. 
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Креативне мислення під час аналізу та розв'язування  
фізичних задач 

 

Процес пошуку розв’язку задачі є інтелектуальною діяльністю. В умові 

задачі описується спрощена, ідеалізована ситуація, котра повинна бути 

розрахована та пояснена на основі фізичних методів, тобто фізичного стилю 

мислення. Останній формується лише в процесі застосування часткових і 

загальних методів фізики. Ці методи не зводяться до добору потрібних формул, а 

потребують уміння творчо мислити, аналізуючи ту чи іншу ситуацію. Наведемо 

приклади, що підтверджують цю концепцію. 

Мандрівник пройшов 30 км на південь, а потім — 40 км на схід. Яку 

мінімальну відстань йому потрібно пройти, щоб повернутися у вихідне 

положення? 

Стандартна відповідь:  ; l= 50км — є приблизною, 

тому що поверхня Землі сферична. Більше того, цей розв’язок помилковий, 

коли пройдена відстань порівняна з відстанню до полюса: якщо мандрівник 

вийшов точно з Північного полюса, то йому, щоб повернутися, потрібно пройти 

тільки 30 км (рух на схід — це рух за паралеллю, а при цьому відстань до полюса 

не змінюється). 

Коли прискорення вільного падіння на екваторі (за однакових умов) більше: 

опівдні чи опівночі? 

Розглянемо докладніше визначення «прискорення вільного падіння». Це 

прискорення, з яким рухається вільне тіло відносно системи відліку, пов’язаної з 

будь-яким тілом на поверхні Землі. 

Під однаковими початковими умовами слід розуміти, що вплив, 

наприклад, Місяця в обох випадках однаковий. У результаті зрозуміло, що вплив 

Сонця на g зумовлений не прискоренням, що надає тілу Сонце, а різницею в 

прискореннях, які надає Сонце вільному тілу й Землі. Опівдні це тіло 

розміщується ближче до Сонця, ніж центр Землі, тому вплив Сонця призводить 

до зменшення числового значення g. Опівночі тіло знаходиться далі від Сонця, 

ніж центр Землі, тому g також зменшується, але менше, ніж опівдні. Чим далі від 

Сонця, тим менша різниця в силах, з якими притягуються два тіла, розділені 

фіксованою відстанню (радіусом Землі). Таким чином, уночі числове значення 

прискорення вільного падіння більше, ніж удень. 

Чи збігаються точки, до яких прикладені сила тяжіння и сила Архімеда, 

коли тіло плаває на поверхні рідини? 

Звичайна формальна відповідь: так, тому що ці сили рівні за модулем і 

протилежні за напрямом у випадках, коли тіло плаває. Насправді це не так: сила 

тяжіння прикладена в центрі тяжіння тіла, яке плаває, а відштовхувальна сила — 

у центрі тяжіння зануреної в рідину частини тіла, тобто нижче від точки 

прикладення сили тяжіння всього тіла. Враховуючи, що ці точки 

розташовуються на одній вертикалі, а модулі розглянутих сил рівні, можна 

стверджувати, що їхня рівнодійна дорівнює нулю. Але це твердження справед-
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ливе лише за умови стійкої рівноваги тіла, що плаває. Наприклад, відомо, що 

сірник стійко плаває у воді лише в горизонтальному, а не у вертикальному 

положенні. Пояснимо це. Нехай занурений у воду сірник у вертикальному 

положенні сам собою відхилився від нього на кут α. При цьому виникає момент 

пари сил ( і  ), який повертає сірник від початкового положення рівноваги. 

Таким чином, це положення нестійке (див.рис. 1 а). У випадку ж 

горизонтального початкового положення сірника відхилення призводить до 

суттєвої зміни форми його зануреної частини. При цьому відносно сірника 

змінилась точка, в якій прикладена . Як видно з рисунка 1 б, пара сил ( і  ) 

має повернути сірник у початкове положення. Зрозуміло, що момент пари сил у 

другому випадку повністю визначає стійкість рівноваги, повертаючи сірник у 

початкове горизонтальне положення. Зміна форми зануреної частини за зміни 

положення тіла, яке плаває, потребує врахування в судно-будівництві, оскільки є 

основним чинником, що забезпечує стійкість тіла на воді. 

 

 

 

 

а 

  

      б 

Рис. 1 

 

Газ змінює свій стан за законом p = aV. Знайти роботу газу при зміні його 

тиску від р1 до р2. 

Вивчаючи в школі ідеальний газ, ми автоматично припускаємо, що, крім 

ізопроцесів й адіабатного процесу, жодні інші процеси не відбуваються. Але це 

не так, просто незмінність одного з параметрів дозволяє нам легко описати 

процес. Розв'язуючи цю задачу, слід ураховувати, що тиск змінюється, тому 

потрібно ввести його середнє значення. Оскільки тиск газу змінюється лінійно, 

, 

тобто рсер =  

Роботу газу можна підрахувати за формулою А= pceр(V2-V1),  

тобто А = (V2 + V1)(V2 – V1) ; 

А = ( ). 

В аспекті креативного мислення під час розв’язування задач дуже 

ефективні такі запитання: «Що відбудеться, якщо...?». Зупинімося на деяких із 

тих, котрі ми застосовували на уроках і практичних заняттях зі студентами та 

вчителями на курсах підвищення кваліфікації. 

Що відбудеться, якщо заповнену водою за кімнатної температури склянку 

поставити під ковпак насоса, а потім відкачувати звідти повітря? 
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Тиск повітря зменшиться до значення тиску насиченої водяної пари за 

температури води; вода кипітиме, але не в усьому об’ємі склянки, бо тиском 

води в склянці можна знехтувати порівняно з нормальним атмосферним тиском, 

а за умовою задачі за 0 °С тиск насиченої пари дорівнює 6 см водного стовпчика, 

тому кипіння можливе тільки біля поверхні води – h<6см; температура води 

зменшується, бо її випаровування потребує витрат енергії, які не компенсуються 

зовнішнім джерелом, і на її поверхні з'являється тонкий лід; вода вже не кипить. 

Або: „Що відбудеться, якщо числове значення прискорення вільного 

падіння зміниться на порядок у той чи інший бік?”, „Що відбудеться, якщо в 

“перетягування каната” захочуть зіграти дві команди космонавтів під час 

орбітального польоту на космічній станції?” 

Остання проблема не менш цікава навіть у звичайних умовах на Землі. Ми 

пропонували учням скласти проект своїх дій, якщо кого-небудь із них 

призначать менеджером чи суддею на подібних змаганнях. Ми хотіли побачити в 

проекті, якими мають бути підлога і канат, коефіцієнт тертя; як має бути 

розташована поверхня, на якій відбуватиметься гра (менеджер повинен обрати 

тільки однорідну поверхню, однорідний канат, провести чітку межу між 

командами). 

Цими прикладами ми показали, що фізична задача фактично є невеличким 

самостійним дослідженням: від розуміння умови до аналізу отриманого 

результату й визначення його фізичного змісту. При цьому ми впевнені в тому, 

що різноманітні задачі можуть бути досконало розв’язані на базі основних 

фізичних законів, що вивчаються в школі. Навчитися розв’язувати задачі – 

значить зробити надбанням власного інтелекту фізичний креативний спосіб 

мислення. 

Задача 1. Астрономи виявили в космосі об’єкт, що летить із величезною 

швидкістю до Землі. O 19 год його зафіксували на відстані 10 а. о., о 19 год 40 хв 

– на відстані 5 а. о. Знайти швидкість руху об’єкта. 

Для стандартного підходу висловлювання „його зафіксували” і „він 

перебуває” рівнозначні. 

З’ясувавши різницю між цими висловлюваннями на космічних відстанях, 

ми можемо легко розв’язати задачу. 

Якщо об’єкт зафіксували в момент на відстані  t1 , він там був  у момент 

, аналогічно в момент , де с – швидкість світла у вакуумі, l1  i  l2 — 

відомі з умови відстані від об’єкта до Землі 

(с = 3*108 м/с, 1 а. о. = 15*107 км) у різні моменти часу. 

Отже, швидкість, яку потрібно визначити:  

 ; 

; 
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Задача 2. Швидкість мотоцикліста на першій половині шляху – 8 км/год. 

Якою має бути його швидкість на другій половині шляху, щоб середня 

швидкість на всьому шляху дорівнювала 18 км/год? 

 

 
тоді 

   i ; 

 
Абсурд, але з точки зору математики все правильно. Задовольнити умові 

задачі можна було б лише у випадку забезпечення зворотного ходу часу. 

Задача 3. Зовнішній тиск на воду збільшують. Що при цьому потрібно 

зробити, щоб об’єм лишався незмінним? 

Розв’язування стандартно виконується за аналогією з твердим тілом такого 

самого об’єму: відбувається збільшення зовнішнього тиску за сталої 

температури. У цьому випадку така аналогія не зовсім правильна, оскільки 

внаслідок особливостей теплового розширення води відповідь залежить від її 

початкової температури: якщо початкова температура води t0<4 °С, її слід 

охолоджувати, а за t0 > 4 °С – нагрівати. 

Задача 4. Для того щоб продемонструвати різну теплопровідність різних 

матеріалів, провели такий дослід. З двох різних металів виготовили однакові за 

розміром стержні. Один кінець кожного з них покрили парафіном. Другі кінці 

нагрівали за однакових умов. За результатом досліду стверджують, що парафін 

розплавився швидше на кінці того стержня, який краще проводить тепло. Чи 

правильно пояснений результат досліду? 

Це правильно лише за умови, що питомі теплоємності стержнів однакові. 

Справді, від числових значень питомої теплоємності металу залежить, по-перше, 

швидкість зростання температури на тому кінці стержня, який покритий 

парафіном, по-друге, та кількість теплоти, яку за даної температури стержень 

віддає парафіну (чим більше числове значення питомої теплоємності речовини, 

тим повільніше нагрівається кінець стержня, але інтенсивніше віддається тепло 

парафіну). 

Задача 5. Конденсатор ємністю С та зарядом q підключається паралельно 

до такого самого незарядженого конденсатора. Як зміниться енергія системи? 

Енергія зарядженого конденсатора  . 

За законом збереження енергії, виходячи з того, що другий конденсатор не 

був заряджений, енергія системи не повинна змінюватися.  

Але Сзaг = 2С, тоді . 

Тобто йдеться про порушення закону збереження енергії? Ні, значна 

частина енергії виділиться з’єднувальними провідниками у вигляді тепла, тобто 
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W2 = W1+Q — не має значення, буде активний опір провідників великим чи 

малим. 
Нехай він дуже малий, тоді сила струму в них велика, кількість теплоти Q 

визначається як добуток малого числа на велике й не дорівнює нулю. Розрахунки 

показують, що із зарядженого на незаряджений конденсатор перейде заряд, який 

дорівнює q/2. 

Процес почався, коли різниця потенціалів становила  

а закінчився за , тоді ; , тобто відповідає «загубленій» 

енергії. 

Ця робота виконується за рахунок енергії електростатичного поля 

зарядженого конденсатора й витрачається (якщо знехтувати випромінюванням) 

на збільшення кінетичної енергії електронів як носіїв електричного заряду, а при 

їх зупинці перетворюється на внутрішню енергію провідників. А якщо 

конденсатори з’єднано надпровідниками, тобто їхній опір дорівнює нулю? Тоді 

відбуватиметься коливальний процес перезарядження конденсаторів, позаяк 

індуктивність цих провідників не дорівнює нулю. 
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Додатки 

Приклади завдань для активізації пізнавальної діяльності учнів 
 

Фізичні загадки  

Тема: Кінематика. 

Не маю я не обсягу, ні розміру – 

Мене, звичайно, легко занехаяти. 

Про те – і це врахуйте! – Я із масою, 

Хоч ви мене і дивно називаєте. (Точка) 
 

Про цю лінію уявну 

Послужить вам нагадування: 

Слід літака в небі, 

Візерунок ковзанів на льоду, 

Все, що напишеш ручкою, 

І  слід від санок на снігу. (Траєкторія) 
 

Можу прямо пробігати, 

Іноді просто криво – 

Рівномірно чи грайливо. 

Починаю з малих спроб, 

Щоби перейти в галоп.  (Рух) 
 

Одиницю часу маю. 

Так я швидкість вивільняю. 

Щоб надалі лиш зростала, 

Жодних перешкод не знала. (Прискорення) 
 

Я відрізок непростий, 

Дещо хитруватий. 

Покажу я вам, куди 

Треба прямувати. 

Ні прискорення, ні сили 

Без мене не існували б. (Вектор) 

 

Безсила у путь вирушати не хочу 

Відновляться сили – галопом помчу. 

І відстань для мене не перешкода. 

Як рухатись швидко, досягнемо згоди. (Швидкість) 

 

Я до центра наближаюсь 

І на радіус лягаю, 

Ви по колу пробіжіть – 

Буду поряд я завжди. (Доцентрове прискорення) 
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Буваю я і постійною, 

І частіше змінною, 

А іноді миттєвою. (Швидкість) 
 

Ніхто і ніщо мене не зупинить 

Можна тільки відрахувати, 

Я нескінченності рівняюся 

Із Всесвітом до пари. (Час) 
 

Усе життя ходить,  

а з місця не сходить. (Годинник) 

 

Тема: Динаміка. 

А яка ж прискорення причина? 

Діє ця особа без упину. 

На подяку має лиш надію. 

Що приховує закон взаємодії? (Сила) 
 

Коли на Землі, то боюсь я спіткнутись, 

Щоб носом у землю раптом не ткнутись. 

А в космосі ладен до крісла прилипнуть, 

Але мене носить, немовби я привід. 

Якая ж це сила мене захопила, 

Що без повітря пручатись несила? (Невагомість) 
 

Для кожного учня закони фізичні 

Завжди зрозумілі, відомі і звичні. 

В науці достойні вони шанування. 

Врахуймо один як Землі притягання.(Закон тяжіння) 
 

Ці закони у рівняннях 

Рух описують відмінно. 

Сили дії вам укажуть 

І прискорення причину. (Закони Ньютона) 
 

Ось лежить вантаж на лаві – 

Ані руху, ні клопіт! 

І прямує вже в похід! 

Тільки збори почалися 

В русі зміни відбулися. (Імпульс) 

 

Я справжній рух, проте який! 

Не звичайний, не простий! 

Виняткова сила в мені є. 

(Реактивний) рух – Ім’я моє. 
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Тема: Молекулярна фізика. 

То що це за сила мене захопила? 

Кручусь я, стискаюсь, згинаюсь – 

Пружині натомість пручатись несила: 

Вирівнює, як не стараюсь. 

Зім’яли мене і натикали ямок. 

А потім скривили - ні форми, ні рамок. (Деформація) 

 

Над річкою, долиною повисла біла полотнина. (Туман – багато вологи у 

повітрі; при охолодженні водяна пара конденсується у воду.) 

 

Падає легке, а впаде – не піднімеш.(Дощ) 

 

Без крил, а літає, ніхто не б’є, а плаче? (Хмара) 

 

Летить – мовчить, а впаде – кричить. (Сніг) 

 

Ішла пані у ночі, погубила ключі. 

Місяць бачив – не сказав. 

Сонце встало, позбирало. (Роса) 

 

В нас зимою білим цвітом сад зацвів неначе літом. (Іній) 

 

Вночі спить на землі, а вранці тікає. (Роса) 

 

На стіні висить тарілка, 

По тарілці ходить стрілка. 

Час ця стрілка не дає, 

А погоду вказує (Барометр) 

 

Тема: Термодинаміка. 

Я гаряче зберігаю, 

Я холодну зберігаю, 

Я і піч, і холодильник 

Вам в поході заміню. (Термос) 

 

Там виблискує сніг і лід, 

Там сама зима живе. (Холодильник) 

 

Тепла гармошка весь дім обігріває. (Парове опалення) 

 

Без рук, без ніг, а в хату лізе.(Холод, тепло) 
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Тема: Електричне коло та струм. 

Дуже точний, справедливий. 

Висновків із нього злива, 

Всім давно-давно знайомий, 

А не знаєш сиди вдома. (Закон Ома) 

 

Нам він завжди помічник, 

Кожен так до нього звик, 

Що дасть відповідь без дум – 

Звісно, це …(Електрострум) 

 

Так, він – суровий контролер 

Зі стінки завжди дивиться. 

Та тільки світло запали, 

Він все собі фіксує, 

І скільки світла витрачав, 

Тобі він порахує. (Лічильник) 

 

Усім несе і світло, і тепло, 

Щедрішого у світі і немає. 

В далеких селах та містах 

Спішить в оселі по дротах. (Електричний струм) 

 

Що без ніг біжить, без вогню горить? (Електричний струм) 

 

Висить гість та ніч їсть. (Електрична лампочка) 

 

То назад, то вперед, 

Ходить – бродить пароплав, 

Як зупиниш – горе , 

Зробить дірку в морі. (Електропраска) 

 

Тема: Коливання і хвилі. 

Цю функцію знайдеш 

Ти в законі заломлення. 

У коливаннях і хвилях - 

Теж зустрінеш, без сумніву. (Синус) 
 

Безкоштовний звуковідтворювальний пристрій. (Рот) 
 

Хто говорить різними мовами світу? (Радіо, телевізор) 
 

Без рук, без ніг, без язика, а говорить. (Відлуння) 
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Ти кричав - воно мовчало,  

Ти мовчав - воно кричало. (Відлуння) 
 

Мене ніхто не бачить, але кожен  чує; а вірну супутницю мою кожен може 

бачити, але ніхто не чує. (Грім та блискавка.) 
 

 

Тема: Хвильова і квантова фізика. 

Не стукає, не брякає, а у вікно ввійде. (Світло – не має маси) 
 

Маленьке, кругленьке,все поле оббігає. (Око) 
 

Як подивишся на нього, 

Бачиш в нім себе самого 

Отаким, яким буваєш. 

Що це, друже, відгадаєш? (Дзеркало) 
 

Вийшла звідкись файна дівка, 

На ній стрічка – семистрічка, 

Доки воду з річки брала, 

Той коромисло зламала. (Веселка) 
 

Очима бачиш, а руками не візьмеш. (Тінь) 
 

Що з землі не піднімеш? (Тінь) 
 

Книги читає, а грамоти не знає. (Окуляри) 
 

Що в сундук не заховаєш?  (Промінь світла) 

 

 

Загадки з астрономії 

Два стоять, два ходять, два між них години стережуть. 

(Небо і земля, сонце і місяць, день і ніч) 
 

Якщо ніч ясна - прозоре повітря, 

Тоді ми небо бачимо ... (В зірках) 
 

Синя шапка вся в латках. (Небо і зірки) 
 

З якого ковша не п'ють, не їдять, 

а тільки на нього дивляться?   (Велика Ведмедиця) 
 

Неходжена доріжка 

посипана горошком.   (Чумацький шлях) 
 

Блакитна хустина, червоний клубок 
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по хустині катається, всім людям посміхається.  (Небо і Сонце) 

 

Золоте яблуко по небу котиться.   (Сонце) 

 

Поле неміряне, вівці не лічені, пастух рогатий.  (Небо, зірки і місяць) 

 

Не Сонце, не Місяць, 

Не планета, не зоря. 

По небу літає, 

Літаки обганяє. (Супутник) 

 

Летить жар-птиця, хвостом гордиться. (Комета.) 

 

Він здалеку прилітає, 

Оболонку чорну має 

То його надійний щит. 

Звуть же як …(Метеорит.) 

 

Має величезний зріст, 

Має голову і хвіст, 

Це не тигр і не ракета. 

Натякну вам по секрету.  (Комета) 
 

 

 

Метод помилкових суджень 
 

«Лінійна швидкість при русі тіла по колу напрямлена до центра кола, а 

прискорення від центра кола». 

Правильне твердження: «Лінійна швидкість при русі тіла по колу 

напрямлена по дотичній до дуги кола, а прискорення у будь-якій його точці 

напрямлено по радіусу кола до його центра». 

 

«Рівнодійною силою називають алгебраїчну суму всіх сил, які діють на 

тіло». 

Правильне твердження: «Рівнодійною силою називають геометричну суму 

всіх сил, які діють на тіло». 

 

«Сила тяжіння – це сила, з якою тіло діє на опору або підвіс».  

Правильне твердження: «Сила тяжіння – сила, з якою Земля притягає до 

себе тіла». 

 

«Вага тіла – це сила, з якою Земля притягає до себе тіла».  
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Правильне твердження: « Вага тіла – це сила, з якою тіло діє на опору або 

підвіс».  

 

«Людина, тримаючи вантаж на плечах, виконує механічну роботу». 

Правильне твердження: «Людина, тримаючи вантаж на плечах, не виконує 

механічну роботу, бо не здійснює переміщення».  

 

«Тепловими називають явища, які пов’язані зі зміною температури і маси 

тіла».  

Правильне твердження: «Тепловими називають явища, які пов’язані зі 

зміною агрегатного стану або температури тіла». 

 

«Закон Шарля описує ізотермічний процес».  

Правильне твердження: «Закон Шарля описує ізохорний процес». 

 

«Кипіння – це пароутворення, що відбувається з вільної поверхні рідини за 

певної температури».  

Правильне твердження: «Кипіння – це пароутворення не тільки з вільної 

поверхні рідини, а й із середини рідини, яке відбувається за певної для даної 

рідини температури». 

 

«Якщо кружка з водою плаває у каструлі з киплячою водою, то вода у 

кружці закипить».  

Правильне твердження: «Якщо кружка з водою плаває у каструлі з 

киплячою водою, то вода у кружці не закипить, бо для кипіння води необхідне 

надходження енергії, а в обох посудинах вода має 1000С, тому із зовнішньої 

посудини у внутрішню енергія передаватися не буде». 

 

«Якщо протягом дня покази сухого термометра психрометра не 

змінювалися, а покази вологого термометра зменшувалися, то відносна вологість 

повітря збільшувалася».  

Правильне твердження: «Якщо протягом дня покази сухого термометра 

психрометра не змінювалися, а покази вологого термометра зменшувалися, то 

відносна вологість повітря зменшувалась, бо чим більша різниця показів 

термометрів, тим вологість менша». 

 

«Краплі, які падають із крана самовара, з охолодженням води в ньому, 

стають легшими».  

Правильне твердження: «Краплі, які падають із крана самовара, з 

охолодженням води в ньому, стають важчими, бо збільшується коефіцієнт 

поверхневого натягу води». 
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«Якщо рідина змочує стінки трубки, то вона піднімається по стінці трубки 

над рівнем рідини у посудині і при чому тим вище, чим ширша трубка». 

Правильне твердження: «Якщо рідина змочує стінки трубки, то вона 

піднімається по стінці трубки над рівнем рідини у посудині і при чому тим вище, 

чим вужча трубка». 

 

«Якщо рідина не змочує стінки посудини, то рівень рідини встановлюється 

у вузькій трубці вище, ніж у широкій посудині».  

Правильне твердження: «Якщо рідина не змочує стінки посудини, то 

рівень рідини встановлюється у вузькій трубці нижче, ніж у широкій посудині». 

 

«Кількість теплоти переданої системі витрачається на зміну внутрішньої 

енергії і здійснення роботи зовнішніх сил над системою».  

Правильне твердження: «Кількість теплоти переданої системі 

витрачається на зміну внутрішньої енергії і здійснення системою роботи над 

зовнішніми силами». 

 

«При температурі 7000С мідь перебуває у рідкому стані, а алюміній у 

твердому стані».  

Правильне твердження: «При температурі 7000С мідь перебуває у 

твердому стані, а алюміній у рідкому стані». 

 

«Щоб підвищити ККД теплового двигуна необхідно підвищити 

температуру нагрівника і холодильника».  

Правильне твердження: «Щоб підвищити ККД теплового двигуна 

необхідно підвищити температуру нагрівника і знизити температуру 

холодильника». 

 

«ККД теплового двигуна взимку менше, ніж влітку».  

Правильне твердження: «ККД теплового двигуна взимку більше, ніж 

влітку, бо температура холодильника менша». 

 

«Якщо відстань між електричними зарядами збільшити у два рази, то сила 

взаємодії зменшиться у два рази».  

Правильне твердження: «Якщо відстань між електричними зарядами 

збільшити у два рази, то сила взаємодії зменшиться у чотири рази, бо сила 

обернено пропорційно квадрату відстані між ними». 

 

«Лінії напруженості електричного поля починаються на негативному 

заряді і закінчуються на позитивному заряді».  

Правильне твердження: «Лінії напруженості електричного поля 

починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному заряді». 
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«Повна напруженість електричного поля в точці дорівнює алгебраїчній 

сумі напружене стой полів створених у даній точці окремими точковими 

зарядженими тілами».  

Правильне твердження: «Повна напруженість електричного поля в точці 

дорівнює геометричній сумі напружене стой полів створених у даній точці 

окремими точковими зарядженими тілами». 

 

«Якщо збільшити відстань між пластинами плоского конденсатора, то його 

ємність збільшиться».  

Правильне твердження: «Якщо збільшити відстань між пластинами 

плоского конденсатора, то його ємність зменшиться». 

 

«Якщо два конденсатори з’єднати паралельно, то їх загальна ємність буде 

меншою, ніж при послідовному з’єднанні цих конденсаторів». 

Правильне твердження: «Якщо два конденсатори з’єднати паралельно, то 

їх загальна ємність буде більшою, ніж при послідовному з’єднанні цих 

конденсаторів». 

 

«При послідовному з’єднанні двох провідників їх загальний опір буде 

менший, ніж при їх паралельному». 

Правильне твердження: «При послідовному з’єднанні двох провідників їх 

загальний опір буде більший, ніж при їх паралельному». 

 

«Якщо спіраль електроплитки вкоротити, то її потужність зменшиться». 

Правильне твердження: «Якщо спіраль електроплитки вкоротити, то її 

потужність збільшиться». 

 

«Якщо взяти три провідники однакової довжини і поперечного  перерізу із 

міді, алюмінію і вольфраму, то їх опори розмістяться у порядку зростання 

так: мідь, вольфрам, алюміній».  

Правильне твердження: «Якщо взяти три провідники однакової довжини і 

поперечного  перерізу із міді, алюмінію і вольфраму, то їх опори розмістяться у 

порядку зростання так: мідь, алюміній, вольфрам». 

 

«Напівпровідники – це речовини, опір яких дуже швидко збільшується з 

підвищенням температури».  

Правильне твердження: «Напівпровідники – це речовини, опір яких дуже 

швидко зменшується з підвищенням температури». 

 

«Якщо розрізати магніт посередині, то одержимо одну половину, яка має 

північний полюс, а друга – південний».  

Правильне твердження: «Якщо розрізати магніт посередині, то одержимо 

два менші магніти з полюсами N і S». 
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«Сила Ампера залежить від сили струму і не залежить від його напряму». 

Правильне твердження: «Сила Ампера залежить від сили струму і від його 

напряму». 

 

«Електромагніти використовують для перенесення металевих предметів в 

тому числі і розпечених болванок».  

Правильне твердження: «Електромагніти використовують для 

перенесення металевих предметів і не використовують для перенесення 

розпечених болванок, бо вони втрачають феромагнітні властивості». 

 

«Якщо довжину маятника збільшити, то період коливань зменшиться, а 

частота коливань збільшиться».  

Правильне твердження: «Якщо довжину маятника збільшити, то період 

коливань збільшиться, а частота коливань зменшиться». 

 

«Механічна хвиля переносить енергію з перенесенням речовини». 

Правильне твердження: «Механічна хвиля переносить енергію без 

перенесенням речовини». 

 

«Поперечні хвилі поширюються у всіх середовищах, а поздовжні – тільки у 

твердих тілах і на поверхні рідин».  

Правильне твердження: «Поперечні хвилі поширюються тільки у твердих 

тілах і на поверхні рідин, а поздовжні – у всіх середовищах». 

 

«Якщо ємність конденсатора коливального контуру збільшити, то період 

коливань зменшиться, а частота коливань збільшиться».  

Правильне твердження: «Якщо ємність конденсатора коливального 

контуру збільшити, то період коливань збільшиться, а частота коливань 

зменшиться». 

 

«При переході світла із вакууму в середовище його швидкість зменшується 

за рахунок зменшення частоти коливань при незмінній довжині хвилі».  

Правильне твердження: «При переході світла із вакууму в середовище 

його швидкість зменшується за рахунок зменшення довжини хвилі при незмінній 

частоті». 

 
 

 



46 

 

Завдання „Знайти пару” 

Тема „Електричне поле. Властивості електричного поля”  

 

ПИТАННЯ 

1. Які дві основні характеристики електричного поля Ви знаєте ? 

2. Чому потенціал є енергетичною характеристикою електричного поля? 

3. Чому потенціал – це скалярна величина? 

4. Чому головною характеристикою є не потенціал точки поля, а різниця 

потенціалів двох точок поля? 

5. Що ми приймаємо за потенціал поля в даній точці? 

6. Як позначається і в чому вимірюється різниця потенціалів? 

7. Який зв’язок між напруженістю та різницею потенціалів? 

8. В чому полягає принцип суперпозиції полів? 

9. Чому напруженість електричного поля завжди спрямована в бік 

зменшення потенціалу? 

 

ВІДПОВІДІ 

А) тому, що практичне значення має не сам потенціал точки поля, а зміна 

потенціалу, різниця значень потенціалу в початковій і в кінцевій точках 

траєкторії переміщення заряду. 

Б) силова – це напруженість, а енергетична – це різниця потенціалів. 

В) тому, що це енергія, а енергія не має напряму. 

Г) це величина, яка чисельно дорівнює роботі кулонівських сил із 

переміщенням одиничного позитивного заряду з однієї точки в іншу. 

Д) тому, що це енергія, яка падає на одиничний заряд у даній точці. 

Е) це різниця потенціалів у даній точці поля й точці, в якій потенціальну 

енергію приймають за нуль. 

Є) тому, що в разі переміщення додатного заряду в напрямі напруженості, 

ел. поле виконує додатну роботу 

Δφ= А/q => А = q·Δφ , Δφ = ( φ  - φ  ) => А = q·( φ  - φ ) 

 

Ж)  Δφ. [Δφ] = [ Дж/Кл ] = [ В] 

З) φ = φ  +φ  +φ   + …… +φ 

потенціал електричного поля системи зарядів дорівнює алгебраїчній сумі 

потенціалів полів, створених кожним із зарядів. 

Д) Е = 
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Методична розробка уроку  математики з використанням методів 
активізації пізнавальної діяльності 

 
В загальному об’ємі знань, умінь і навичок, отриманих учнями важливе 

місце належить математиці, яка широко застосовується при вивченні інших 

предметів і в практичній діяльності майбутніх робітників. 

Головна задача кожного вчителя – не тільки дати учням певну базу знань, 

але й розвинути у них інтерес до навчання, навчити учитися. 

Виникнення зацікавленості до математики у значної кількості учнів 

залежить в більшій мірі від методики її викладання, від того, наскільки вдало 

буде побудована навчальна робота. Не мала роль тут відводиться дидактичним 

іграм на уроках математики – сучасному і визнаному методу навчання і 

виховання, якому властиві навчальна, виховна і розвиваюча функції. 
 

Тема уроку. Корінь n-го степеня. Степінь із раціональним показником. 

Степенева функція. 

Мета: узагальнити й систематизувати матеріал вивченої теми; підготувати 

учнів до контрольної роботи;  

розвиток пізнавальних інтересів учнів, логічного мислення, кругозору 

учнів з математики, популяризація математичних знань, формування навичок 

роботи в малих групах, відповідальності за вирішення колективних справ. 

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

Учитель об’єднує учнів у групи (команди) 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Консультанти груп (команд) перевіряють наявність домашнього завдання й 

відповідають на запитання, що виникли в ході його виконання. 

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку. 

Мотивація навчальної діяльності учнів 

Мотивація зумовлена тим, що цей урок завершує тему «Корінь n-го 

степеня. Степінь із раціональним показником. Степенева функція».  

IV. Узагальнення й систематизація 

знань учнів 

У формі гри «Щасливий випадок» 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИТАННЯ 

1. Що називають коренем n-го степеня з числа а? 

2. Чи правильно, що кубічний корінь зі 125 може бути як додатним, так і 

від’ємним? 

3. Яка функція називається степеневою? 

4. Який знак має корінь непарного степеня з додатного числа? 

5. Як перемножити корені однакового степеня? 

6. СЮРПРИЗ 
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7. Розв’яжіть рівняння 164 x . 

8. Знайдіть значення виразу 10 52 . 

9. Обчисліть: 3 3 512 . 

10. Скільки коренів має рівняння 018 x  

11. Обчисліть: 55 162  . 

12. Запишіть у вигляді степеня  


разів

аааа

100

...   

13. СЮРПРИЗ 

14. Замініть степінь 20x  дробом 

15. Замініть дріб 
11

1

t
 степенем 

16. Чому дорівнює 08 ? 

17. Для яких значень х не має змісту вираз 2x ? 

18. СЮРПРИЗ 

19. Обчисліть:  
2

4

1










? 

20. Знайдіть значення виразу  22 56   

21. Чи існує квадратний корінь із від’ємного числа? 

22. Чому дорівнює квадратний корінь із 16? 

23. Закінчіть речення: « Арифметичним коренем n-го степеня з числа 0а  

називають …» 

24. Розкладіть на множники: 16х  

25. Скільки коренів має рівняння 017 x  

26. СЮРПРИЗ 

27. Замініть степенем із дробовим показником корінь: 
6 224  

28. Замініть степінь із дробовим показником коренем: 3

1

3


 

29. Чи правильно, що 6

5

3

1

2

1

ссс  ? 

30. Чому дорівнює область визначення функції 5 xy  

31. Графік якої функції зображено на рисунку? 

 

32. Порівняйте 2

1

3  та 4

1

9  

33. СЮРПРИЗ 
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34. Чи правильно, що квадратний корінь зі 144 може бути як додатним, так і 

від’ємним? Поясніть 

35. Обчисліть:  4
4

32  . 

36. Знайдіть значення виразу 3 125064,0  . 

(сюрприз – можливість отримати додатковий бал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Узагальнення й 

систематизація вмінь і 

навичок 
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Усі групи (команди) виконують однакові завдання. Потім кожна група 

захищає біля дошки розв’язання завдань (на розсуд учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. 

Підбиття підсумків уроку 

Учитель ще раз зупиняється на основних теоретичних положеннях, які 

було застосовано для розв’язування практичних завдань. Команди проводять 

самооцінку роботи. Учитель виставляє оцінки за урок.  

Команда, яка набрала найбільшу кількість балів за урок отримує грамоту та 

подарунки (ручки, блокноти, олівці …) 
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VІІ. Домашнє завдання 

1. Підготуватися до контрольної роботи. 

2. Виконати домашню контрольну роботу.(додаток 1) 

 

Додаток 1 
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