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ЯКIСНI ЗАДАЧI З ФIЗИКИ ЯК ЗАСIБ ПРОФЕСIЙНОГО
ЗРОСТАННЯ УЧНIВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

УЧИЛИЩ

У статтi розкрито проблему використання якiсних задач професiйного спрямування на
уроках фiзики. Запропоновано одну iз можливих класифiкацiй якiсних задач з фiзики,
що використовуються у навчальному процесi в закладах сiльськогосподарського спря-
мування. Визначено важливi вимоги до подання та вирiшення якiсної фiзичної задачi
професiйного спрямування.
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Вступ
Досвiд роботи викладачем фiзики дозволяє стверджувати, що якiсна за-

дача є унiкальним засобом зацiкавлення («немає математики» та «нетреба
нiчого писати»), заохочення, можливостi вiльно висловити та обґрунтувати
власну думку, вивчення фiзики. Вона проектує теоретичну математизова-
ну фiзику на її практичну результативнiсть, тобто дозволяє зрозумiти яким
чином вiдбувається застосування математичного вiдображення фiзичних за-
конiв у практицi. Тим бiльше, цiннiсть якiсної задачi вiдзначається у на-
вчальних закладах професiйного спрямування. Нажаль, останнє недостатньо
враховується викладачами-предметниками. Окремi аспекти зазначеної про-
блеми вiдображенi в роботах В. Лазарєва, М. Подалова, О. Плiгiна, однак як
свiдчить практика, цього недостатньо для активного використання якiсної
задачi у професiйних училищах.

Тому, за мету дослiдження ставимо встановлення мiсця якiсної задачi в
системi професiйної освiти так видiлити основнi види якiсних задач сiльсько-
господарського змiсту, що використовуються у навчальному процесi.
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Основна частина
Якiсна задача — це запитання, в основу якого покладено практичне вiд-

ображення або застосування фiзичного явища.
Якiснi задачi при вивченнi фiзики можуть бути використанi на рiзних

етапах уроку:
• Для мотивацiї до вивчення матерiалу, для пошуку вирiшення розрахун-

кової чи експериментальної задачi, для встановлення ходу проведення
навчального експерименту;

• Пiд час вивчення навчального матерiалу та проведення бесiди;
• Для закрiплення вивченого матерiалу з метою висвiтлення його практи-

чної значущостi у професiйнiй дiяльностi майбутнiх фахiвцiв;
• Для контролю знань: встановлення рiвня обiзнаностi та засвоєння учнем

навчального матерiалу.

Якiснi задачi, що використовуються учителем можуть бути:
• незалежними — використовуються самостiйно,
• взаємопов’язаними, результат однiєї впливає вiдповiдь наступної,
• з помилками: передбачають винайдення та виправлення помилок у за-

пропонованому судженнi, висунення пропозицiй щодо можливих варiан-
тiв виправлення описаної ситуацiї,

• на передбачення результату : вимагають вказати можливi результати
вказаних дiй та пояснити їх доцiльнiсть (в основi таких задач запитання
«Що вiдбуватиметься якщо (припустити, що) . . . ?»).

Навчальна активнiсть особистостi забезпечує пiдвищення рiвня оволо-
дiння навчальним матерiалом, розумiння його практичної значущостi та
усвiдомлення меж застосування. Отриманi у такий спосiб знання розширю-
ють кругозiр, вiдволiкають вiд «сухої» математики, розкривають практичну
цiннiсть матерiалу та створюють основу для подальшого розкриття iнди-
вiдуальних схильностей особистостi й органiзацiї її вiдповiдної професiйної
орiєнтацiї.

Будь яка якiсна сiльськогосподарська задача нацiлена або на вивчення
спостережуваного явища, або на застосування характеристик явища для по-
яснення змiн, що вiдбуваються у навколишньому середовищi. Аналiз якiсних
задач сiльськогосподарського змiсту дозволяє видiлити такi їх основнi групи:

• Пряме запитання вимагає пояснити правильну вiдповiдь, що вже
сформульована у запитаннi:

1. Чому в парниках температура помiтно вище, нiж у навколишнього повi-
тря, навiть за вiдсутностi опалення?
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2. Чому городнi культури поливають надвечiр?
3. Чому агрономи сильно переживають за озимi посiви, коли в груднi довго

не випадає снiг i панують лютi морози?
4. Для чого у косарки, соломорiзки та iнших сiльськогосподарських машин

рiзальнi частини мають бути гостро наточенi?
5. Чому веснянi приморозки завдають бiльше шкоди тим рослинам, що роз-

мiщенi на темних грантах?

• Непряме запитання передбачає встановлення правильної вiдповiдi та
її пояснення.

1. Яка волога довше зберiгається в ґрунтi - пiсля танення снiгу чи пiсля
випадання теплого дощу? Чому так важливо провести снiгозатримання
на полях?

2. Як впливає змiна вологостi повiтря на вологiсть ґрунту (за умови, що
опадiв не було)?

3. Яким явищем зумовлено перемiщення мiнеральних та органiчних добрив
у ґрунтах?

4. Коли iнтенсивнiше висихає ґрунт, що не прикритий шаром снiгу, в мороз
чи у вiдлигу?

5. Для чого до кузова автомобiля, який перевозить бензин, прикрiплюють
металевий ланцюжок, що торкається землi? Чим його можна замiнити?

• Задачi на основi професiйних висловiв:

1. Говорять, що дощ охолоджує повiтря. Чи так це? Пояснiть.
2. Чому культивацiя чи прополка сiльськогосподарських культур iнодi на-

зивається «сухим поливом»?
3. Що означає вираз «закриття вологи в ґрунтi»? Як це здiйснюється на

практицi?
4. Часто можна почути вислiв: «Грунт дихає». Що це означає? Як пояснити

таке явище?

• Задачi професiйно-економiчного спрямування:

1. Чому кiлькiсть молока, зданого на молокозавод, облiчують не в одини-
цях об’єму, а в одиницях маси (кiлограмах або центнерах)?

2. Коли автомобiль витрачає бiльше палива — пiд час їзди iз зупинками чи
без зупинок?
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• Запитання-протирiччя:
1. Вiдомо, що для збереження дерев вiд весняних приморозкiв у садах спа-

люють хмиз, бур’ян тощо. Дим, що огортає дерева, оберiгає їх вiд замер-
зання. А щоб зберегти молоду розсаду, її перед настанням приморозку
слiд побризкати водою (причому якщо розсада має низьку температуру,
то не можна оббризкувати її надто теплою або гарячою водою i навпаки).
Як ви можете пояснити такi способи збереження рослин вiд вимерзання?

2. Якби температуру повiтря влiтку раптово можна було б знизити до
кiлькох градусiв нижче нуля, то значна частина дерев загинула б вiд
вимерзання. Цi самi рослини взимку можуть переносити значно бiль-
шi морози. Як це пояснити? Коли настають морози, зволожений ґрунт
промерзає на меншу глибину, нiж сухий, а вологi предмети на морозi
замерзають i руйнуються бiльше, нiж сухi. Як пояснити цю уявну супе-
речнiсть?

• Задачi, що вимагають аналiзу формул:
1. Чому ККД теплових двигунiв влiтку трохи менший, нiж узимку?
2. У системi освiтлення трактора увiмкненi чотири лампочки, розрахованi

на певну напругу. Як змiниться розжарення лампочок, якщо одну з них
вимкнути?

3. Яку з полiмерних плiвок — полiетиленову чи полiвiнiлхлориду вигiднiше
використовувати в умовах холодного клiмату для утеплення, коли вiдо-
мо, що перша пропускає 80 % iнфрачервоних променiв, а друга 20 %?

Висновки
Пiдводячи пiдсумки, слiд зазначити що якiсна задача у навчальних за-

кладах сiльськогосподарського напрямку може i має використовуватися на
всiх етапах навчання, як iнструмент з формування цiлiсної особистостi май-
бутнього фахiвця та свiдомого її ставлення до отримання професiйної освiти.

Беручи до уваги особливостi якiсних задач профiльного спрямування,
варто акцентувати увагу на вимогах до їх подання учням та використання у
навчальному процесi взагалi:

1. Мати сiльськогосподарський змiст.
2. Спиратися на профiльнi дисциплiни.
3. Передбачати можливiсть практичної перевiрки.
4. Не поступатися мiсцем розрахунковiй задачi.
5. Мотивувати подальше самостiйне розширення спецiальних знань.
6. Формувати уяву про комплекснiсть професiйних навичок.
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Проблема є актуальною та вимагає подальшого дослiдження. Тому пер-
спективи подальших розвiдок вбачаємо у створеннi комплексу якiсних задач
сiльськогосподарського змiсту з метою їх активного впровадження у навчаль-
ний процес закладiв освiти зазначеного профiлю пiд час вивчення вiдповiдних
тем курсу фiзики.
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Qualitative tasks as a means of professional growth of students of
agricultural schools

The article deals with the problem of the use of qualitative tasks of professi-
onal guidance in physics classes. One of the possible classifications of qualitative
problems in physics, which are used in the educational process in the instituti-
ons of agricultural direction, is proposed. The important requirements for the
presentation and solving of a qualitative physical task of professional direction
are determined.
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