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СХЕМИ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН (СЗ)
ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВПРАВ

1. Чому я пропоную учням для розв’язування розрахункових вправ СЗ?
„Якщо хочеш донести сигнал з меншими шумами – зроби надсигнал” – К. Шенон

У навчання фізики значну частину часу (до 30%) приділяють розрахунковим вправам. Мета
таких завдань: навчити запам’ятовувати назви фізичних символів, одиниці вимірювання
фізичних величин, формули зв’язків фізичних величин. Для ефективної діяльності учнів у
цьому напрямку важливе включення лівопівкульової візуалізації (на підставі феномену
функціональної асиметрії мозку людини). Простіше – учень повинен побачити на своєму
„внутрішньому екрані” написання відповідних символів та зв’язки між ними, потім почати
встановлювати зв’язки між формулами. Це, фактично, й буде розв’язком розрахункової вправи.
Учні, які мають природжену (можливо, стихійно утворену здатність до такої візуалізації),
найчастіше бачать символьні конструкції ліворуч від вертикальної середньої лінії тіла  (звідси
назва „лівопівкульова візуалізація”). Як показують дослідження, лише біля 20% учнів мають
проявлену здатність до лівопівкульової візуалізації. Серед них до 6% учнів спроможні
візуалізувати зв’язок між трьома формулами, чим забезпечують високий рівень шкільних
досягнень. Учні, яким складно візуалізувати більше однієї формули, прагнуть знайти образну
компенсацію у підручниках, допоміжних матеріалах. Проте, формули у матеріалах, до яких
звертаються діти, мають дискретний характер, зв’язки між формулами для них не очевидні;
потрібна відповідна образна опора, щоб урівняти їх можливості. Цей й підказало створити
узагальнені СЗ. (За П. Я. Гальпериним - орієнтовну основу дій )

2. Чому  я пропоную учням для розуміння фізики СЗ?
„В дійсності жоден  дослідник природи не мислить формулами” – А. Ейнштейн.
„Пробачте, панове, але це вже не фізика„ – папуга П. Еренфеста
Погодьтеся, шановні колеги, що розв’язування розрахункових задач взагалі не є творчий

компонент фізики. Проте, цій роботі приділяється занадто поважний час. А тут ще його
відволікають на себе учні, яким складніше виконувати лівопівкульову візуалізацію! А серед
них переважна більшість правопівкульових візуалізаторів. Права півкуля - визнаний лідер у
рішенні проблемних, евристичних ситуацій. Ці учні успішно розв’язують вправи, які
потребують образного, модельного уявлення, краще орієнтуються у експериментальних
завданнях. Для них цілісний образ зв’язків фізичних величин – „манна небесна”. Вивільнюється
енергія для проявлення своєї сильної позиції та є підтримка у розвитку лівопівкульових
можливостей. Завдяки цьому можливості лівопівкульових та правопівкульових учнів
вирівнюються, практично всі учні класу включаються у розв’язування й складання вправ. Темп
роботи зростає приблизно у 5 раз.

Тут я маю „прорекламувати”, що окрім СЗ, у моїй системі навчання „Модель, блок,
технологія” існує цілісна візуальна база, для встановлення рівноваги між лівопівкульовими та
правопівкульовими можливостями учнів.

3. Як користуватися СЗ? Рекомендації учителю.
„Ця книга допоможе тим, хто може без неї обійтися” – Р. Декарт „Міркування про

метод”.
„Для тих, хто прагне обійти пошук – складають міфи, які називаються методичні

рекомендації” -  В. Б.
«Это присказка покуда, сказка будет впереди» - Василий Теркин
Приклад. Визначити заряд, який пройде через квадратну рамку площею 100 см2 при зміні

магнітної індукції на 10 Тл. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини рамки.
Рамка має 1000 витків мідного дроту перерізом 0,2 мм2.

q - ? 1. У СЗ „Явище електромагнітної індукції” знайдемо всі ці величини.
S1 = 100 см2 2. Записуємо умову вправи у символьному вигляді.
ΔB = 10 Тл 3. Проводимо пошук зв’язків фізичних величин. Починаємо від q.
N = 10 Тл
S2 = 0,2 мм2
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4. За схемою простежуємо q=IΔt = 104104
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5. Головна роль СЗ виконана.


