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ЗНАНЬ З ФIЗИКИ

Стаття присвячена дослiдженню ролi iсторичної задачi у навчальному процесi з фiзики.
Розглянуто можливостi її використання на рiзних етапах уроку та дидактична вага на
уроках рiзних типiв в основу яких покладено iсторизм.
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Вступ
Проблема використання iсторичного матерiалу на сучасному уроцi фiзи-

ки зводиться переважно до повiдомлення фактiв з iсторiї розвитку науки.
Таке використання має на метi розширення знань особистостi та формуван-
ня її зацiкавленостi й пiзнавального iнтересу. Однак, слiд зауважити, що
просте перечитування чи переказування iсторiї не є єдиним та максимально
продуктивним варiантом використання iсторичних знань у навчаннi фiзицi.
Вважаємо за доцiльне привернути увагу до iнших способiв використання iсто-
ризму (а саме, iсторичних задач) у навчальному процесi. Тому, мета статтi:
максимально показати можливий спектр застосування iсторичного матерiалу
пiд час вивчення фiзики.
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Основна частина
Iсторична задача, як i будь-яка iнша, за формою її подання може бути

текстовою, графiчною, задачею-малюнком або задачею-експериментом. Кож-
на з них, залежно вiд ситуацiї, має свої переваги. Передусiм, iсторична задача
являє собою вiдображення iсторiї розвитку науки. Частiше за все, на заняттi
в iнформативнiй формi подається задача (умова) та спосiб її вирiшення, що
вiдображений в iсторiї науки.

Розглянемо iншi доцiльнi пiдходи до використання iсторичної задачi у
навчальному процесi. Так, наприклад, на етапi мотивацiї навчальної дiяльно-
стi вона, перш за все, має зацiкавити особистiсть та мотивувати її до пошуку
задоволення власного iнтересу. На цьому етапi iсторична задача може суп-
роводжуватися такими ключовими запитаннями: «Чому дiяльнiсть вченого
призвела саме до такого результату?» або «Що намагався отримати експе-
риментатор?». Тому, в нагодi стають задачi короткi за змiстом та такi, що
вимагають малої кiлькостi логiчних операцiй для з’ясування умови. Зазна-
чимо, що в такому випадку доцiльно змiнити послiдовнiсть основних етапiв
уроку, а саме: спочатку подати мотивацiйну iсторичну задачу, а потiм здiй-
снити актуалiзацiю опорних знань, наголошуючи на тому, що саме цi знання
допоможуть вирiшити проблему зазначену у задачi. Отже, основними пере-
вагами iсторичної задачi на даному етапi виступають зрозумiлiсть її сюжету,
простота умови та конкретнiсть його подання.

Використання iсторичної задачi на етапi актуалiзацiї опорних знань та-
кож може стати не менш ефективним у навчальному процесi. Порiвнян-
ня та аналiз описаної ситуацiї вимагає активiзацiї розумової дiяльностi та
вiдновлення у пам’ятi ранiше отриманих знань. До того ж, доцiльним буде
додатково привернути увагу учнiв до фiзичних помилок, що, можливо, бу-
ли здiйсненi вченими. Можливе також навмисне подання помилкових фактiв
або взагалi уникнення їх певної частини: пошук помилки завжди був проду-
ктивним методом пiдвищення розумової активностi особистостi.

Пiд час формування вмiнь та навичок (етап розв’язування задач) основ-
ними перевагами пiдходу що розглядається виступають реальнiсть сюжету,
який пiдвищує iнтерес, та можливiсть сюжетної наступностi. Мається на ува-
зi, що у випадку коли сюжет зацiкавив особистiсть, то в подальшому стануть
у нагодi додатковi конкретнi запитання аналогiчної тематики. Таким чином,
для викладача з’являється можливiсть визначити рiвень та напрямок зацiкав-
леностi особистостi, а вiдповiдно, професiйно використати його для можливої
подальшої диференцiацiї додаткових iндивiдуальних завдань.
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Зазначена комплекснiсть створює умови для продуктивного формування свi-
тогляду особистостi та її особистої життєвої позицiї, окрiм безпосереднього
отримання нею вмiнь та навичок розв’язування задач з визначеної теми. До
того ж, перше, згiдно сучасним вимогам до навчання, виступає на перший
план.

Окрему дидактичну та методичну вагу несуть задачi-малюнки та
малюнки-помилки на iсторичну тематику, якi на достатньому рiвнi вiдповi-
дають вимогам, що виставляються до завдань для домашнього самостiйного
розв’язування: вони мають «силу» пiдтримувати iнтерес, а їх безпосередня
навчальна дiя «пом’якшується» способом їх подання, тобто малюнком. От-
же, iсторична задача може вдало використана для домашнього завдання. Це
може бути як загальне так й iндивiдуальне завдання. За такого пiдходу, фi-
зична теорiя, яка лежить в основi вивчення теми засвоюється не на основi
загальної, абстрагованої вiд практичного досвiду використання iнформацiї, а
на основi iсторичного факту та досвiду видатних особистостей науки.

Iсторизм виступає потужним засобом в органiзацiї факультативної, гур-
ткової та позаурочної роботи з фiзики. Так, наприклад, iсторична задача
може бути вдалим приводом для оформлення фiзичної тематичної газети, у
якiй вiдображатимуться факти з iсторiї розвитку науки, вченi-автори дослi-
джень, фiзичнi iсторичнi помилки та досягнення, а також зв’язок iсторичної
подiї або проблеми вiдображеної в задачi iз сучаснiстю. При цьому, пробле-
матика може мати наступнiсть у iнших фiзичних газетах, та вiдображати,
наприклад, рiзнi епохи у вирiшеннi проблеми, а з часом i перiодизацiю роз-
витку певної галузi науки.

Задачi-малюнки дозволяють наочно слiдкувати за iсторiєю розвитку пев-
них фiзичних приладiв. Такий пiдхiд доцiльно використовувати для органi-
зацiї iндивiдуальної роботи. Логiчним продовженням якого виступатимуть,
наприклад, створення презентацiй та їх використання у позакласнiй роботi
або вiдтворення iсторичних моделей приладiв та механiзмiв, що увiйшли в
iсторiю фiзичної науки.

Вдало використана iсторична задача здатна в процесi її вирiшення до
вiдтворення iсторичних вiртуальних дiалогiв видатних персоналiй науки. На
її основi забезпечується встановлення особливостей розвитку науки на пев-
ному етапi її розвитку. До того ж, усвiдомлюватиметься логiка науки та
наукового пошуку, а також вiдбувається пiдсвiдоме або свiдоме проектува-
ння набутих знань на сучасний розвиток фiзики. Розумiння необхiдностi й
актуальностi матерiалу, що вивчається створить благодатне пiдґрунтя для
органiзацiї активного навчально-виховного процесу.
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У ходi розгляду теми уроку iсторична задача може бути подана описом
наукових дослiдiв. Тим самим вiдбувається знайомство особистостi з практи-
чним розвитком фiзики в iсторiї науки. Використання iсторичних наукових
дослiдiв поданих у формi iсторичної задачi сприятиме встановленню iстори-
чної та наукової значущостi розвитку фiзичної науки. Вона може розкривати
еволюцiю фiзики, вдосконалення дослiдiв, хiд розвитку теорiї та можливо-
стi практичного її застосування. Окрiм того, такий пiдхiд сприяє можливостi
створення сучасних аналогiв iсторично та науково значущого обладнання, яке
завдяки своїй простотi дозволяє вiдтворити, перш за все, фiзичну суть екс-
перименту i, таким чином, допомагає свiдомо засвоїти навчальний матерiал.
Вiдтворення iсторичних наукових експериментiв стає в нагодi i тодi, коли
навчальний процес ґрунтується на практично-пошуковiй роботi особистостi.
Нажаль, масово такий пiдхiд у сучаснiй школi впровадити не представляється
можливим, але вiн абсолютно себе виправдовує в органiзацiї та проведеннi
факультативiв, позакласних заходiв, iндивiдуальнiй роботi з обдарованими
учнями.

Iсторична задача може бути використана як частина у вiдтвореннi, дос-
лiдженнi та використаннi iсторiї розвитку фiзичних приладiв, обладнання
та експерименту пiд час вивчення нового матерiалу або проведення лабо-
раторної роботи. До того ж, фiзичний експеримент може супроводжуватися
кiлькома iсторичними задачами iз рiзних тем фiзики, що дозволяє викладачу
показати єднiсть усiх тем та фiзичної науки взагалi.

Висновки
Iсторична задача виступає потужним дидактичним засобом у вивченнi

фiзики. У дослiдженнi та вивченнi iсторiї розвитку фiзичних явищ вона ви-
ступає рушiйною силою у навчальному процесi та мотиватором самоосвiтньої
дiяльностi особистостi. Сприяючи розвитку уваги та логiчного мислення,
iсторична задача формує загальний розвиток особистостi з фiзики та її свiто-
глядну позицiю, а також забезпечує розвиток iндивiда як соцiальної одиницi.
Iсторична задача може бути гармонiйно вписана у всi етапи уроку та має бу-
ти використана у найрiзноманiтнiших ракурсах її подання на уроках рiзних
типiв, що становить пiдстави подальшого вивчення проблеми. Варiативнiсть
подання умови задачi та урiзноманiтнення її сюжетно-iсторичної глибини дає
можливiсть для диференцiйованого та iндивiдуального пiдходiв до формуван-
ня впродовж вивчення фiзики свiдомої особистостi, а також створює умови
для активiзацiї творчостi викладача.
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