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Деякі аспекти реалізації рівневої диференціації на уроках фізики.
М.Д.Мар’яш/ Тернопільська обл., Монастириський р-н,

смт.Коропець,
 Коропецька ЗОШ І-ІІІ ст./

     Питання диференціації навчання в нашій школі мов той човен –
то поринало, то виринало в бурхливих перипетіях нашого суспільного
життя. Виринувши останній раз на початку 90-х років облатаною і
трансформованою, диференціація нарешті прибилась до берега
суспільно погоджених цілей загальної освіти. З кожним роком вона
ставала все вагомішою в нашому шкільному житті, котре є відбитком
суспільного. В останньому все більше і більше почали відігравати роль
ідеї ринкової економіки. Якщо для попередньої планової – були
характерні штампи, які в значній мірі переносились на роботу школи, то
ринкова економіка потребує максимального розвитку дітей з різним
рівнем здібностей. Реалізація такої ідеї можлива лише тоді, коли в школі
в повній мірі буде використана диференціація навчання: рівнева і
профільна. Тільки вони зможуть забезпечити індивідуальний розвиток
кожної дитини – майбутнього громадянина вільної України.

    Рівнева диференціація почалась з того, що було складено
програми трьох рівнів (А,В,С). Враховуючи свої здібності, нахили,
інтереси, учні дістали право і змогу обирати обсяг і глибину засвоєння
конкретного матеріалу. Наміри були добрі у теоретиків диференціації,
але не до кінця продумані ні організаційно, ні методично, ані юридично.
Скажімо, як можна поділити клас на динамічні групи, котрі на протязі
одного дня весь час змінюються і якісно, і кількісно при переході від
одного навчального предмета до іншого? У якому журналі вести облік
успішності: класному чи предметному?  Що краще – трійка в сильній
групі, чи п’ятірка у слабкій? Як юридично закріпити навчання в групах
різної складності? Як видно в вищесказаного рівнева диференціація
породила більше запитань, ніж дала відповідей. Як ми б не назвали нове
віяння в педагогіці: оптимізація чи індивідуалізація, гуманізація чи
диференціація, або якась інша ...ація, поки в державі не будуть задіяні
реальні стимули до навчання – ніяких помітних зрушень в цій галузі
суспільного буття не буде. Нещодавно я випадково виявив в архіві
школи атестат зрілості випускника, який закінчив її вже вісім років
тому. Цей факт більш ніж  красномовний.

Виходячи з вищесказаного реалізація диференціації в нашій школі
знаходиться зараз на низькому рівні. Я маю на увазі перш за все рівневу
диференціацію, бо профільна з швидким розвитком мережі ліцеїв і
гімназій іде вперед в своєму розвитку. Вчитель залишився майже
наодинці з проблемами, які були нав’язані згори. Та такий вже вчитель,
що його хлібом не годуй, а підкинь ідею. Щоб якось зрушити рівневу
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диференціацію з топтання на місці мною було розроблено спочатку
структурно-логічні схеми, шкалу по визначенню складності задачі і було
диференційовано сам процес розв’язку задач з фізики. Про структурно-
логічні схеми я робив доповідь на другій конференції Соросівських
Учителів. Ця тема дістала продовження при розробці шкали для
визначення складності задачі.

    На складність задачі повинні впливати всі фактори, які
потребують затрати певного часу. Цей фактор особливо відіграє велику
роль при виконанні контрольних робіт, задач на олімпіадах, конкурсних
екзаменах. Час витрачається на скорочений запис умови задачі, на
перевід фізичних величин з одних одиниць в інші, на виконання
малюнка, відшукання величин в таблицях (як фізичних так і
математичних), відшукання потрібної формули для початку
розв’язування задачі, а також на підстановку інших формул. Може так
статися, що треба розв’язувати лінійне або квадратне рівняння або ж
систему рівнянь. Далі треба перевірити розмірність знайденої величини і
обчислити відповідь. Враховуючи все вище сказане я прийшов до
створення слідуючої шкали складності задачі:

1. запис в скороченій умові однієї фізичної величини
-0,5бала

2. перевід одиниць фізичних величин в систему СІ
-1 бал

3. малюнок
-1 бал

4. відшукання величини в таблиці
- 1 бал

5. відшукання потрібної формули
-2 бали

6. підстановка однієї формули
-2 бали

7. розв’язок лінійного рівняння
- 2 бали

8. розв’язок квадратного рівняння, або системи рівнянь
-3 бали

9. перевірка розмірності одержаної відповіді
-2 бали

10. обчислення відповіді
-2 бали

    Ця шкала не є верхом досконалості, а тільки першою спробою
хоч якось впорядкувати задачі з фізики менш більш об’єктивно за їх
складністю. Вона може дати цікаві результати вже на перших порах. Так
при допущенні помилки під час математичних обчислень оцінка не
може бути суттєво знижена, всього на 1 або 2 бали, що є небагато
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відносно загальної кількості балів задачі. Невелику кількість балів
набере навіть тоді, коли напише скорочену умову задачі.

    Як би там не було, такий підхід в оцінюванні задач більш
гуманний і об’єктивний в порівнянні з традиційним, коли за основу
правильності розв’язку задачі береться кінцева відповідь.  Неправильно
виконана остання дія може звести нанівець всю попередню роботу учня.
Цілком зрозуміло, що життєвість даної ідеї в значній мірі залежатиме від
того, як її сприймуть вчителі і працівники освіти, від яких в значній мірі
залежатиме впровадження даної ідеї в життя.

На цьому реконструкцію човна диференціації не закінчується. На
черзі зробити зміни в самому процесі розв’язку задач, а точніше його
диференціювати на окремі етапи.Тут мова йтиме про диференціацію
розв’язку задач. Що воно таке і з якою метою робиться? В багатьох
роботах методистів зустрічався поділ розв’язку задачі на окремі етапи і
раніше. Хто виділяв менше етапів – хто більше, але завжди увага
наголошувалась на тому, що розв’язок задачі йде від початку до кінця. А
як ще може бути? Запитає вдумливий читач, хіба можна якось інакше
розв’язувати задачу? – запитає інший. Виявляється – можна! І не тільки
можна, але і необхідно! Але про все по порядку.

    В цілому  я розбив розв’язок задачі на п’ять різних етапів:
читання тексту задачі, скорочений запис умови задачі, складання схеми
розв’язку, перевірка одиниць знайденої величини і обчислення відповіді.
Останній етап в деяких задачах відсутній. Що робить учень під час
розв’язання задачі? Проходить всі етапи від початку і до кінця. Цей
шлях часто буває довгим і виснажливим, і нерідко не знаходить свого
завершення. Причин цього явища можна навести чимало, але ми дуже
рідко ставимо перед собою запитання: чи правильно я роблю? Чи все
враховую? Один учень допускає помилки в обчисленнях, інший під час
перевірки одиниць, третій не може знайти шукану величину із складеної
системи розв’язку, четвертий ніяк не може правильно зробити перевід
одиниць фізичних величин і т.д. Що ж робити? Думаю, що правильну
відповідь знайти не так вже і важко – дати кожному таке завдання, котре
йому найбільше необхідне в даний момент. При  сучасній методиці
зробити це не можливо. Як може учень працювати над одиницями, коли
він до них ще не дійшов?  Як може працювати він над обчисленнями,
якщо він до них не дійшов? Як може він  працювати над логічними
схемами ,якщо він, знову ж таки до них ще не дійшов? Ці питання „Як?”
мов реп’яхи, мов гачки чіпляються за одежу, за взуття і не дають
проходу. Щоб вирватися з цього чортополоху методичного потрібно
через все це перестрибнути. Допоможе нам це зробити те, що виручає
нас не один десяток років – всім знайома КАРТКА. Все до смішного
просто – розв’язок задачі, точніше кожний його етап, записується на
окремій картці. Як неважко догадатись, таких карток буде п’ять.
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Оцінювання контрольної роботи за такою шкалою зводиться до
підрахунку загальної кількості балів набраної учнем у відсотковому
відношенні до загально-можливої їх кількості в даній роботі. Якщо
учень набрав до 40% всіх можливих балів – йому виставляється
незадовільна оцінка, від 40% до 60% – задовільна, від 60 до 80% – добра
і від 80 до 100% – відмінна. Щоб уникнути конфліктних ситуацій при
виставленні оцінок слід заздалегідь ознайомити учнів з даною шкалою.
Це дасть змогу учневі самому  переконатись в правильності виставленої
оцінки.

    Кількість балів по даній шкалі, а також межі виставлення тієї чи
іншої оцінки – відносні і їх не слід розглядати як щось завершене. Своє
вагоме слово тут могли б виразити вчителі, методисти і всі бажаючі,
котрих зацікавить дана тема.

   А зараз приклад для вище названої шкали.
Задача. Від компресора по шлангу, площа перерізу якого 4 см

рухається повітря при тиску 10 Па і температурі 37°С. Визначити
швидкість руху повітря по шланзі, якщо за 3 хвилини проходить
1,28кг повітря. Густина повітря за нормальних умов 1,29 3м

кг

Дано:
S=4см2 =4·10-4м2;
р=106Па
t=27°С; Т=300К;
t’=3хв=180с;
m=1,28кг;
ρ0=1,29 3м

кг ;

T0=273К;
p0=105Па;

 -?

с
м5,1

Ось який вигляд матиме шкала балів для даної задачі.
1) скорочена умова з 6 фізичних величин                                    3 бали
2) перевід одиниць фізичних величин                                          3 бали
3) відшукання величин для запису нормальних умов                2 бали
4) відшукання потрібної формули швидкості  і густини.          4 бали
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5) три підстановки в формулу швидкості                                   9 балів
6) розв’язок додаткової системи рівнянь                                     3 бали
7) перевірка одиниць і обчислення по 2 бали                             4 бали
                    разом                                                28 балів

     Розгляд однієї задачі особливо великого враження справити не
може. Справа стоїть за тим, щоб скласти достатню кількість задач для
створення нового збірника задач з фізики з диференційованими
завданнями.

П’ять карток можна розглядати в будь-якій послідовності,
групувати картки по дві, по три і навіть кожну зокрема. Тут уже можна
починати розгляд  любого етапу проминувши попередній. Це заощадить
сили і енергію учнів для розгляду найбільш актуальних питань. Але це
лише невелика частинка того що можуть дати ці картки. Виявляється з
їх допомогою задачі розв’язуються не тільки з початку і до кінця, але і ...
від кінця до початку. Точніше їх  можна відтворити маючи в своєму
розпорядженні третю, четверту, або п’яту картку. Ця робота більш
складна і цікава ніж стандартний розв’язок задачі і буде корисна для
сильніших учнів.

Що конкретно являють собою картки? Вони виготовляються з
чистих аркушів паперу розміром 10 ·13 см. Записи краще  виконати з
обох сторін і картки крім контролюючої функції зможуть виконувати і
навчальну, самоосвітню, самоконтрольну, що ще більше розширить
спектр їх дії і вони стануть просто незамінні в нашій повсякденній
роботі.

Розглянемо для прикладу запис розв’язку однієї задачі на картках.
    Задача В однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл

перпендикулярно до ліній індукції влітає електрон з кінетичною
енергією 30 кеВ. Обчислити радіус кривизни траекторії електрона в
цьому полі.

  Текст задачі знаходиться на першій картці. На її тильній стороні
виконується скорочений запис умови задачі. На лицевій стороні другої
картки –  скорочена умова задачі, а на тильній – схематичний розв’язок.
На лицевій стороні третьої картки – схематичний розв’язок, а на тильній
– відшукання потрібної величини. На четвертій картці з лицевої сторони
підстановка розмірностей фізичних величин в кінцеву формулу, а на
тильній стороні перетворення з цими розмірностями. На п’ятій картці з
лицевої сторони підстановка числових даних в кінцеву формулу, а на
тильній стороні – обчислення і відповідь до задачі.
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В=0,2Тл Fg=Fл
α=90°С

Ек=30кеВ=
=48·10-16Дж
е=1,6·10-19Кл
m=9·10-31кг
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  1б і 2а   2б і 3а      3б

                                                                                            5а

     4а                                      4б                                5б

   Цифрами 1,2,3,4,5 позначені номери карток, а буквами А і Б –
лицева і тильна сторони карток відповідно.

   Якщо по теперішньому часу рівнева диференціація здійснювалась
лише з використання задач різної складності, то тепер вона можлива
навіть в межах однієї задачі з картками. Ось  це простір для розвитку
індивідуалізації в навчанні.

   Закінчити доповідь я хочу з того з чого її починав – з човна
диференціації. Зараз для нього не найкращі часи – економічні негаразди
знову його розшарпують. Кількість годин для вивчення фізики в
багатьох школах відноситься до мінімуму державного компоненту
шкільних програм. Так і хочеться сказати: які рівні? Яка диференціація?
Яка індивідуалізація? Але вже дуже хочеться вірити, що шкала
складності і диференціації розв’язку задач хоч трохи оновлять наш
старий човен, а відомі слова Ільфа і Петрова: рятування тонучих справа
рук самих тонучих, залишиться в нашому недалекому але минулому.
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