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ВИКОРИСТАННЯ РIЗНОРIВНЕВИХ ЗАДАЧ
НА УРОКАХ ФIЗИКИ ТА АСТРОНОМIЇ

У статтi розкрито проблему необхiдностi використання рiзнорiвневих задач на уроках фi-
зики та астрономiї. Запропоновано одну з можливих класифiкацiй рiзнорiвневих завдань,
якi можна використовувати у освiтньому процесi. Визначено цiлi та особливостi викори-
стання рiзнорiвневого пiдходу до вирiшення задач та особливостi викладання фiзики i
астрономiї на основi диференцiацiї рiвня навчальних досягнень учнiв.

Ключовi слова: активнi методи навчання, професiйно-орiєнтованi завдання, рi-
знорiвневi задачi, диференцiальний пiдхiд.

Вступ
Сучасний свiт з кожним днем крокує вперед до нових технологiй та ко-

мунiкацiй. Освiта та розвиток людини не може стояти на мiсцi пiд час цих
процесiв. Сучасна модернiзацiя освiти спрямована не тiльки вивчення та за-
своєння знань, але й на розвиток iндивiдуальних здiбностей та пiзнавальної
дiяльностi особистостi. Провiднi фахiвцi в галузi освiти все частiше наполяга-
ють на тому, що використання рiзнорiвневого методу навчання формуватиме
в учнiв самостiйнiсть, логiчну послiдовнiсть дiй, вiдповiдальнiсть та комунi-
кабельнiсть, яку можна використати в реальному життi.

Мета: визначити основнi вимоги та умови для використання рiзнорiвне-
вих задач у навчальному процесi з фiзики та астрономiї, довести необхiднiсть
диференцiйованого пiдходу до органiзацiї навчання школярiв.

Основна частина
Активнi методи навчання в процесi вивчення або закрiплення нового

матерiалу, доцiльно використовувати в навчальному процесi. Це пiдвищує рi-
вень розвивального мислення, створює атмосферу напруженого пошуку, дає
учням позитивно мислити та цiкавитись предметом.

Активнi методи навчання — це сукупнiсть способiв та прийомiв, якi спря-
мованi на розвивальнi процеси мислення, враховуючи вiковi особливостi та
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середовище, а також використання власного досвiду учня для органiзацiї
навчальної дiяльностi. Активнi методи навчання спрямовують та система-
тизують розумовий розвиток учня, сприяють усвiдомленню та закрiпленню
знань.

На основi даних нiмецьких вчених людина запам’ятовує 10% пiд час чи-
тання, 20% — на слух, 30% — пiд час демонстрацiй, 50–70% — при участi в
дискусiях, 80% — при самостiйному виявленнi проблеми. Лише пiд час само-
стiйних дослiджень, формування проблеми та знаходженнi шляхiв вирiшення
її, людина запам’ятовує матерiал на 90% [1].

Тому постає задача для вчителя, як допомогти направити учня на роз-
виток та удосконалення своїх особистих вмiнь та навичок, iндивiдуального
пiдходу та духовного сприйняття. Спрямувати свою роботу на розвиток твор-
чого мислення учнiв, їх саморозвиток та iндивiдуальну роботу, вмiння вико-
ристовувати свої знання на практицi, вмiти будувати план дiї та вирiшувати
проблеми, має можливiсть кожен вчитель. Бажано щоб бiльшiсть наставникiв
молодi цю можливiсть використовували у своїй роботi з дiтьми.

Сучасна модернiзацiя навчального процесу спрямована на ряд особистi-
сних характеристик школяра таких, як: зацiкавленiсть до пiзнання, вмiння
орiєнтуватись, професiйна компетентнiсть, iнтерес до розвитку суспiльства
та природи [2]. Тому найважливiшими вимогами суспiльства до пiдготовки
учнiв стає формування в них наукового свiтогляду, практичних знань та до-
свiд, вмiння використовувати їх на практицi та в процесi життєдiяльностi.

Технологiя практико-орiєнтованого навчання спрямована на здобування
знань та формування практичного досвiду при вирiшеннi життєвих пере-
шкод.

Цiлi практико-орiєнтованих завдань:
1. Формування вмiнь та навичок пiд час пiд час вирiшення завдань.
2. Використання мiжпредметних знань.
3. Розвиток практичних вмiнь вирiшення задач.
4. Прагнення до саморозвитку, самовдосконалення та самореалiзацiї.
5. Засвоєння самостiйної дiяльностi.
6. Пiзнавальна дiяльнiсть пiд час навчального процесу.
7. Використання отриманих знань у життi.

Одним iз головних напрямкiв практико-орiєнтованих технологiй пiд час
вивчення фiзики та астрономiї сформованi таким чином, щоб вирiшувати
життєвi задачi, якi зустрiчаються в побутi та природi, з якими людина сти-
кається кожен день [3] .

198 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ



Баранюкова I.С., Бєлошапка О.Я. Використання рiзнорiвневих задач на уроках ...

Виходячи з важливостi означеної проблеми, пiд час педагогiчної практи-
ки, нами була поставлена мета органiзувати рiзнорiвневi групи для активi-
зацiї роботи по виконанню посильних для них завдань. Це було зроблено за
аналiзом результатiв виконаних робiт з математики, фiзики та астрономiї
(завдання для цих самостiйних робiт мати три рiвня).

Учнi кожної групи в подальшому отримували посильнi для них завдан-
ня вiдповiдно першого, другого i третього рiвнiв. Вони отримали можливiсть
самостiйно виконувати завдання, проявляти свою iндивiдуальнiсть – пiдви-
щилась якiсть засвоєння вивченого матерiалу. При роботi з такими групами
зрiс iнтерес до освiтнього процесу, вмотивованiсть та творчiсть.

З часом, вчитель керуючи рiзнорiвневими групами, спрямовує успiшно
працюючих учнiв самостiйно обирати завдання за складнiстю, а також пiд-
вищувати свiй рiвень. Отже, задача вчителя вмiти направити учнiв на роботу,
сформувати навички робити вибiр та самостiйнiсть у вирiшення питань.

Диференцiацiя навчального процесу — це спосiб зацiкавлення учнiв до на-
вчання, який дає змогу розвиватись кожному, з елементами iндивiдуального
пiдходу.

Диференцiйний метод навчання враховує навчальний процес учнiв якi
виконують посильнi завдання, придiляючи їм достатню кiлькiсть часу, не
втрачати з поля зору кращих учнiв, давати змогу їм розвиватись та навча-
тись з урахуванням їх можливостей. Таким чином створювати умови для
розвитку кожного учня у вiдповiдностi їх психiчного розвитку, характеру та
здiбностей [4]. Рiзнорiвнева система навчання дозволяє рацiонально працю-
вати i вiдпочивати.

Приклади рiзнорiвневих завдань:[5].
Астрономiя 11 клас
1. Чому в днi рiвнодення 21 березня та 23 вересня справжня тривалiсть

дня на 10 хвилин бiльша, нiж тривалiсть ночi? (2 бали)
2. Скiльки має тривати доба на Землi для того, щоб на екваторi нашої

планети всi тiла були в станi невагомостi? (3 бали)
3. Що яскравiше освiтлює Землю: Сiрiус (−1, 5m ) чи всi зорi вiд 5m до

6m , яких на пiвсферi нiчного неба бiля 1600? (4 бали)
4. Мала планета Веста обертається навколо Сонця по орбiтi з великою

пiввiссю = 2, 362 а.о. i ексцентриситетом = 0, 089 . Визначити сидеричний
i синодичний перiоди обертання Вести, її середню швидкiсть орбiтального
руху, перигелiйну i афелiйну вiдстанi та вiдношення швидкостей в перигелiї
i афелiї орбiти. (5 балiв)
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Висновки
Метод рiзнорiвневих задач можна використовувати на всiх етапах освi-

тнього процесу, як спосiб активiзацiї всiх учнiв у навчаннi.
Рiзнорiвневi завдання можна використовувати не тiльки при перевiрцi

домашнiх завдань, але й при вивчення та засвоєннi нового матерiалу.
При успiшнiй роботi учнiв, кожен зможе обрати для себе характер, змiст

i рiвень складностi завдання.
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Use multilevel problem on the lessons of physics and astronomy
In the article the problem of the need for different levels of problems at lessons

of physics and astronomy. One of the possible classifications of multilevel tasks
that can be used in the educational process is proposed. The purposes and features
using multilevel approach to solving problems and peculiarities of teaching physics
and astronomy based on the difference in student achievement.
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tasks, differential approach.
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