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МIЖПРЕДМЕТНI ЗВ’ЯЗКИ ФIЗИКИ ЯК ОСНОВА У
НАВЧАННI РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ЗАДАЧ

У статтi розкрито проблему встановлення якiсних мiжпредметних зв’язкiв фiзики, ви-
явлено найбiльш гострi її аспекти, що значною мiрою впливають на вивчення фiзики i
формування розвиненої особистостi вцiлому, та встановлено можливi шляхи їх вирiшення
учителем фiзики у власнiй професiйнiй дiяльностi.
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Вступ
Проблема встановлення мiжпредметних зв’язкiв не є новою. Її актуаль-

нiсть у навчальному процесi у закладах загальної середньої освiти та закла-
дах професiйної освiти висвiтлено у публiкацiях багатьох дослiдникiв. Мiж
тим вона постає як узагальнене бачення цiлiсного процесу навчання осо-
бистостi. Але, нажаль, окремим питанням пiдвищення продуктивностi цих
зав’язкiв у навчальному процесi майже не придiляється увага.

Тому, за мету дослiдження ставимо виявлення найбiльш гострих аспектiв
зазначеної проблеми, що значною мiрою впливають на вивчення фiзики i,
як наслiдок, на формування особистостi вцiлому та встановлення можливих
шляхiв її подолання учителем фiзики у професiйнiй дiяльностi.

Основна частина
Розв’язування задач в навчаннi є одним iз загальних методологiчних

принципiв побудови всiєї навчальної дiяльностi. Розв’язування задач є не-
вiд’ємною складовою частиною навчального процесу, оскiльки дозволяє фор-
мувати i збагачувати фiзичнi поняття, предметнi та мiжпредметнi компетен-
тностi, розвиває творчi здiбностi i фiзичне мислення студентiв, їх умiння i
навички, вчить застосуванню знань на практицi.
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Фiзична задача виступає одночасно i засобом навчання i засобом контро-
лю. Так, використання якiсних задач з технiчним змiстом сприяє формуван-
ню технiчного мислення, привчає до вирiшення виробничих задач, а також
стимулює особистiсть до рацiоналiзаторської дiяльностi. Їх потрiбно розв’я-
зувати систематично на заняттях. Це стимулюватиме до з’ясування фiзичної
сутностi технологiчних процесiв, що надзвичайно важливо для їх майбутньої
дорослої професiйної дiяльностi. Задачi з технiчним змiстом мають бути го-
ловним чином тренувальними, спрямованими на закрiплення вивченого. Це
урiзноманiтнить заняття та сприятиме пiдтримцi iнтересу до предмету, бо
учнi переконуватимуться в користi фiзичних знань для їх подальшої май-
бутньої професiйної дiяльностi. Мiж тим, оволодiння вмiннями вирiшення
фiзичних задач багато в чому залежить вiд продуктивно встановлених мiж-
предметних зв’язкiв.

Вважаємо за доцiльне акцентувати увагу на зв’язку «фiзика — матема-
тика» та «фiзика — хiмiя». На перший погляд такi зв’язки є очевидними та
нерозривними за будь-яких умов. Але чи є вони насправдi продуктивними
у сучаснiй освiтi? Аналiз навчальних програм, що був здiйснений впродовж
дослiдження, та власний досвiд роботи дають пiдстави стверджувати, що си-
туацiя насправдi значно гiрша, нiж знається при загальному оглядi змiсту
освiти. Так, наприклад, у математицi:

• вивчення основних графiчних залежностей математичних величин (лi-
нiйної, квадратичної, оберненої, експоненцiальної) значно розтягнуте у
часi, в той момент коли вивчення фiзики передбачає широке їх застосу-
вання у навчальному процесi;

• вивчення тригонометричних функцiй та їх графiкiв, а також їх взаєм-
не перетворення, взагалi в математицi вивчається значно пiзнiше нiж
виникає необхiднiсть застосування у фiзицi;

• поняття похiдної та її застосування з урахуванням програмного запiзне-
ння вiдносно фiзики взагалi втрачає сенс: весь матерiал (або переважна
його частина) є пройденим.

Єдиним виходом iз ситуацiї, що склалася, є видiлення окремих занять з
фiзики або їх частин на вивчення необхiдного матерiалу з математики або
хiмiї. А саме:

1. Основних графiчних залежностей (лiнiйної, квадратичної, оберненої,
експоненцiальної, тригонометричної) та їх аналiзу, що у подальшому бу-
дуть застосованi пiд час вивчення рiзних роздiлiв фiзики. Важливим при
цьому є проведення аналогiї мiж математичним записом та фiзичною
формулою, що вiдображає таку саму залежнiсть.
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2. Вивчення нових математичних понять в аспектi фiзичних знань та йо-
го практичне застосування. Так, наприклад, поняття похiдної як змiни
одного параметру за умови дуже малої змiни iншого. Цi знання дадуть
можливiсть на заняттях з фiзики при вивченнi, наприклад, механiчних
чи електромагнiтних коливань знаходити рiвняння коливань якоїсь фiзи-
чної величини за рiвнянням iншої та будувати графiки цих залежностей.
Наприклад:

швидкiсть — похiдна вiд координати за часом;
сила струму — похiдна вiд заряду за часом;
ЕРС iндукцiї — похiдна вiд магнiтного потоку за часом.

Не так критично, як з математикою, але не значно кращою є ситуацiя з
хiмiєю. Так, наприклад, при вивченнi електролiзу:

• поняття про солi, кислоти та основи у учнiв виявляється досить абстра-
ктним, тому поняття про електролiт та розумiння механiзму електролiзу
також не є конкретним;

• поняття про валентнiсть заводить до глухого кута: анi що воно таке, анi
як його знайти; тому 2-й закон Фарадея для електролiзу не може бути
засвоєний та застосований у розрахунковiй практичнiй дiяльностi.

Добре засвоєння знань на заняттях з хiмiї значно спрощує вивчення,
наприклад, електролiзу у фiзицi. Але зазначена ситуацiя призводить до не-
обхiдностi нагадування або взагалi пояснення про солi, кислоти та основи,
та їх принциповi вiдмiнностi. Лише пiсля цього є сенс вводити поняття про
електролiт та пояснювати механiзм електролiзу.

Беручи до уваги, що поняття валентностi взагалi не iснує в уявi бiльшо-
стi або воно зводиться до, такого собi, «вгадування», то найбiльш простим є
подання стислої довiдкової iнформацiї: опорний конспект у виглядi таблиць
та схем.

Висновки
Розв’язування задач на заняттях фiзики як спосiб впровадження мiж-

предметних зв’язкiв у навчаннi — одне з ключових завдань при викладаннi
цiєї дисциплiни. Особливого значення воно набуває для майбутнiх студен-
тiв технiчних вищих навчальних закладiв, де бiльшiсть загальнотехнiчних i
спецiальних дисциплiн спираються на знання з фiзики. Тому встановлення
мiжпредметних зв’язкiв є одним iз основних завдань на заняттях з фiзики.
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Виходячи з цього, як пiдсумок, зазначимо, що запропонованi варiанти
винайдення виходiв iз зазначених проблемних ситуацiй не є iдеальними, але
вони дозволяють максимально скоротити час, що витрачається на вивчення
опорного матерiалу з iнших предметiв з метою подальшого успiшного за-
своєння фiзики. У статтi вiдображено авторське бачення, яке не є єдиним
однозначно правильним. Але, мiж тим, вкотре хочеться звернутися до му-
дростi: «Якщо хочеш зробити щось гарно, зроби це сам» (Фердинанд Порше).
Лише у такому випадку викладач може розраховувати на гарний результат,
а отже вiн має бути добре обiзнаний в усiх сумiжних дисциплiнах аби макси-
мально не залежати не вiд iнших.

Проблема вимагає подальшого дослiдження та винайдення iнших шля-
хiв плiдної органiзацiї мiжпредметних зв’язкiв у навчальному процесi. Тому,
перспективи подальших розвiдок бачимо у спробi привести програми рiзних
дисциплiн у вiдповiднiсть одна однiй та впровадити у навчальний процес че-
рез бiнарнi уроки.
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Interdisciplinary connections of physics as the basis for learning
solving problems

The article reveals the problem of establishing qualitative interdisciplinary
connections of physics, reveals its most acute aspects, which greatly influence the
study of physics and the formation of a developed individual in general, and the
possible ways of their solution by the teacher of physics in their own professional
activities are established.
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