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ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ В УЧБОВОМУ
ПРОЦЕСI
Розглянутi питання пiдвищення мотивацiї навчання, активiзацiї розумової дiї, творчого
мислення учнiв шляхом використання нестандартних задач в учбовому процесi. Наведено
ряд методичних рекомендацiй, якi допоможуть учням розв’язувати такi задачi.
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Основним завданням вивчення фiзики в школi є розвиток фiзичного мислення через навчання загальним способам дiй з фiзичними моделями реальної дiйсностi i способам побудови цих моделей. Навчання побудови моделей в
основному здiйснюється при розв’язуваннi фiзичних задач. Навчальнi фiзичнi задачi є дуже ефективним i часто незамiнним засобом засвоєння учнями
понять i методiв шкiльного курсу фiзики.
Рiшення задач служить досягненням всiх тих цiлей, якi ставляться перед
навчання фiзики. Кожна конкретна фiзична задача призначається для досягнення найчастiше не однiєї, а декiлькох педагогiчних, дидактичних, навчальних цiлей. I цi цiлi характеризуються як змiстом задачi, так i призначенням,
яке надає завданню вчитель.
Навчальна роль фiзичних задач. Цю роль фiзичнi задачi виконують при формуваннi у учнiв системи знань, умiнь i навичок з фiзики. Слiд
видiлити кiлька видiв задач за їх навчальною метою:
• задачi для засвоєння фiзичних понять;
• задачi для оволодiння фiзичною символiкою;
• задачi для навчання доказам;
• задачi для формування фiзичних умiнь i навичок;
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• задачi, що створюють проблемну ситуацiю.
Розвиваюча роль задач. Одне з основних призначень задач полягає
в тому, щоб активiзувати розумову дiяльнiсть учнiв на уроцi. Фiзичнi задачi
повиннi перш за все, будувати думку учнiв, змушувати їх працювати, розвиватися, удосконалюватися. Говорячи про активiзацiю мислення учнiв, не
можна забувати, що при розв’язуваннi фiзичних задач учнi не тiльки виконують побудови, перетворення, запам’ятовують формулювання, а й навчаються чiткому мисленню, вмiнню розмiрковувати, зiставляти i протиставляти
факти, знаходити в них спiльне i вiдмiнне, робити вiрнi виводи. Перерахуємо
види задач, якi активiзують i розвивають мислення учнiв:
• задачi та вправи, що вимагають елементiв дослiдження;
• задачi на доказ;
• задачi та вправи на вiдшукання помилок;
• цiкавi задачi;
• вiдшукання рiзних варiантiв рiшення i вибiр кращого з них;
• складання задач учнями;
• задачi-загадки.
Виховна роль задач полягає у формуваннi особистiсних якостей: сили
волi, акуратностi, спiвробiтництва тощо [1]. Особлива роль належить задачам
з розвиваючою функцiєю, змiст яких вiдходить вiд основного курсу, посильно
ускладнює питання програми. Це задачi на кмiтливiсть, розвиток числової i
геометричної iнтуiцiї, просторового уявлення, логiчного мислення.
За характером розумової дiяльностi розрiзняють стандартнi i нестандартнi задачi. До стандартних належать задачi, якi мають певний алгоритм рiшення. Задачi, якi не мають загального алгоритму рiшення, називаються нестандартними. Нестандартнi задачi мають чiтко виражену розвиваючу функцiю. Функцiї розв’язування стандартної задачi залежать вiд того, якими
теоретичними знаннями володiють учнi до моменту її рiшення. Якщо учням
вiдомий алгоритм вирiшення цiєї задачi, то її можна вважати шаблонною.
Якщо до моменту вирiшення стандартної задачi загальний метод її вирiшення невiдомий, то така задача є непересiчною (при її розв’язуваннi необхiдно
застосувати загальний метод рiшення або будь-який штучний прийом). Нестандартнi та нешаблоннi задачi (внаслiдок спiльностi їх функцiї у навчаннi)
можна об’єднати в одну групу – групу творчих задач [2].
В учнiв найчастiше викликає труднощi проблема самостiйного вибору методiв i прийомiв для виконання певного завдання. Зазвичай узагальненi знання формуються з досвiдом, в процесi розв’язування задачi. Отже, постає
актуальним питання навчання узагальненим методам розв’язування задач,
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загальнометодичним принципам i вiдповiдним поняттям. Для розв’язування
задачi учень повинен володiти певними прийомами i методами, не лише знати
закони фiзики, але й проявляти здатнiсть до аналiтичного мислення.
Проаналiзувавши досвiд розв’язування нестандартних задач вiдомий iз
лiтератури та впровадження нестандартних задач в учбовий процес вчителями-новаторами, ми склали методичнi рекомендацiї, якi допоможуть учням вирiшувати цю проблему. Наведемо окремi методичнi прийоми навчання учнiв
розв’язувати нестандартнi задачi:
1. Перш за все вiдзначимо, що навчити учнiв розв’язувати нестандартнi
задачi можна тiльки в тому випадку, якщо в учнiв буде бажання їх вирiшувати, тобто якщо задачi будуть змiстовними i цiкавими з точки зору учня. Тому
задача вчителя - ретельно вiдбирати цiкавi задачi i робити їх привабливими
для учнiв. Це можуть бути задачi-жарти, задачi-казки, старовиннi задачi тощо. Одне безперечно: найбiльший iнтерес в учнiв викликають задачi, взятi
з навколишнього життя, задачi, пов’язаннi зi знайомими речами, досвiдом.
Важливо показати учням, що вiд рiшення фiзичної задачi можна отримати
таке ж задоволення, як вiд розгаданого кросворда або ребуса.
2. Задачi не повиннi бути надто легкими, але i не занадто важкими, тому
що учнi, не вирiшивши задачi або не розiбравшись в рiшеннi, запропонованому вчителем, можуть втратити вiру в свої сили. У цьому випадку дуже
важливо дотримувати мiру допомоги. Перш за все, вчитель не повинен знайомити учнiв з уже готовим рiшенням. Пiдказка повинна бути мiнiмальною.
Вчитель повинен переконати учнiв в тому, що для успiшного розв’язування
нестандартних задач необхiдно, перш за все вмiти думати, здогадуватися.
Але цього мало. Потрiбнi, звичайно, i знання, i досвiд у вирiшеннi незвичайних задач i необхiдно досконально володiти певними загальними пiдходами
до вирiшення.
3. Щоб допомогти учням, вчитель повинен вмiти поставити себе на мiсце учня, який вирiшує задачi, спробувати побачити i зрозумiти джерело
його можливих труднощiв. Вмiла допомога вчителя залишає рiзну частку
самостiйної роботи, дає учням розумну частку самостiйної роботи, дозволить
учням розвинути фiзичнi здiбностi, накопичити досвiд, який у подальшому
допоможе знаходити шлях вирiшення нових задач.
4. Вчитель повинен вмiло пiдiбрати допомiжнi задачi, якi будуть свiдчити
про те, що учнi вже володiють певним досвiдом розв’язування нестандартних
задач.
5. Необхiдно прагнути до того, щоб учнi вiдчували радiсть вiд рiшення
важкої для них задачi. Учнi повиннi бути знайомi i вмiти застосовувати, перш
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за все, загальнi методи розв’язування задач, якi з’являються першою сходинкою до розв’язування нестандартних задач. Загальнi методи включають:
• метод аналiзу фiзичної ситуацiї;
• метод спрощення i ускладнення;
• метод оцiнювання;
• загально - частковi методи;
• метод постановки завдання (застосовується для непоставленних задач
[3]).
Нестандартна задача – це поставлена задача, яку учнi вмiють розв’язувати на основi загальних методiв, але застосування в процесi її розв’язування
тiльки цих методiв не приводить до мети. Залишається неврахованим якесь
«щось» (що i робить задачу нестандартною), деяка «родзинка», про яку потрiбно здогадатися. Безумовно, про те, як здогадатися, як її вiдшукати нiяких
загальних i унiверсальних практичних порад тут дати не можна. Результат
можна досягти тiльки досвiдом розв’язування таких задач. Як це робити ми
показали на прикладах розв’язування цiлого ряду задач по рiзним темам курсу фiзики. З цiєю метою було проаналiзовано наукову лiтературу з проблеми
дослiдження, вiдiбранi, систематизованi i доповненi задачi, вправи, iгри, якi
б допомогли освоїти методи наукового пiзнання учнiв. Невловимi i невизначенi «щось» в нестандартних завданнях настiльки рiзноманiтнi, що роблять
спробу класифiкацiї таких задач безнадiйною. Тому ми показали тiльки деякi характернi «щось» i способи їх знаходження. На наш погляд правильне
та систематичне застосування нестандартних задач дасть змогу активiзувати
самостiйну пошуково-пiзнавальну дiяльнiсть учнiв, сприятиме розвитку логiчного мислення, творчого пiдходу до сприйняття матерiалу, що дасть змогу
виконати загально розвиваючi функцiї в процесi вивчення фiзики.
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