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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Нестандартні задачі в фізиці" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «спеціаліст», 

галузі знань 01  Освіта, спеціальності 014 середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни “Нестандартні задачі в фізиці” є загальні методи, підходи та 

прийоми розв’язку нестандартних задач, в яких завжди присутня крупиця відкриття, які так необхідні 

для вчителя фізики у школі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з елементарною, загальною фізикою, з математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Нестандартні задачі в фізиці" є засвоєння 

студентами прийомів розв’язання оригінальних нестандартних задач для подальшого їх 

використання в майбутній роботі вчителя школи. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Нестандартні задачі в фізиці" є знайомство 

студентів з методами розв’язання оригінальних нестандартних задач. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

усі методи розв’язання типових стандартних задач з фізики та підходи роботи з 

нестандартними задачами; 

вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу нестандартних задач з фізики, 

зводити їх до математичних задач і проводити якісний аналіз отриманого рішення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  3  кредити ЄКТС  90  годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Методи розв’язку типових стандартних задач з фізики 

Тема 1.1. Загальні методи розв’язку типових стандартних задач з фізики. 

Винятково велике значення розв’язку задач у вивченні фізики – найкращий критерій 

оцінювання глибини вивчення програмного матеріалу. Основа успішності в вирішенні задач – знання 

відповідного розділу теорії. Аналіз умови задачі, його наглядна інтерпретація схемою, рисунком. 

Отримання рівнянь, які пов’язують фізичні величини, що характеризують описане явище з кількісної 

сторони. Кількість рівнянь має бути такою ж, як кількість невідомих. Спільне вирішення отриманих 

рівнянь відносно величини, яка у даній задачі є невідомою. Аналіз отриманого результату у 

загальному вигляді, зокрема за розмірністю, та кількісний розрахунок. Система одиниць. 

Тема 1.2. Окремі методи розв’язку типових стандартних задач з певних розділів фізики. 

Особливості розв’язку задач з кінематики, статики, динаміки, роботи, механічних коливань. 

Особливості розв’язку задач з термодинаміки та молекулярної фізики. Особливості розв’язку задач з 

електростатики, постійного струму та електромагнетизму. Особливості розв’язку задач з 

геометричної та фізичної оптики. Особливості розв’язку задач з атомної фізики. 

Модуль 2. Сутність нестандартних задач з фізики 

Тема 2.1. Розуміння постановки задачі. 

Зрозуміти запропоновану задачу. Знайти шлях від невідомого до заданих, можливо ввести 

проміжні задачі. Реалізувати найдену ідею розв’язку. Розвязок перевірити і критично оцінити. 

Тема 2.2. Побудова плану вирішення задачі. 

Сформулювати зв'язок між невідомими і даними. Перетворити невідомі елементи. Ввести нові 

невідомі, біль наближені до даних задачі. Перетворити дані елементи. Отримати таким чином нові 
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елементи, більш наближені до невідомих, що треба знайти. Розв’язати тільки частину задачі. 

Задовольнити тільки частину умов. Узагальнити. Виділити окремі випадки. Застосувати аналогію. 

Тема 2.3. Виконання плану. 

Про що задача? Що дано? Що необхідно знайти. Визначено чи невідоме даними задачі? Чи 

вони недостатні, або неузгоджені? Чи можна задачу переформулювати інакше? Чи можна знайти 

зв'язок між даною задачею і якоюсь іншою з вже відомим розв’язком, чи з задачею, яка розв’язується 

відразу, чи з задачею, яка розв’язується просто?  

Тема 2.4. Аналіз отриманого розв’язку. 

Чи правдоподібний результат? Чому? Як провести перевірку? Чи нема іншого шляху, який 

приводить до отриманого результату? Більш прямого шляху? Які результати ще можна отримати на 

тому ж шляху? 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. – М.: Физматгиз, 1961.– Т.1, 2, 3. 

2. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної 

дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

3. Лапта С. І.  Молекулярна фізика і термодинаміка навчальної дисципліни „Фізика” : навч. посібн. / 

С. І. Лапта. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 180 с. 

4. Лапта С. І. Електрика та магнетизм навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / 

С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 168 с. 

5. Лапта С. І. Оптика. Атомна та ядерна фізика з навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний 

посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

6. Бушок Г. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Електрика 

і магнетизм / Г. Ф. Бушок, В. В. Левандовський, Г.Ф. Півень. – К.: Либідь, 2001. – 448 с. 

7. Бушок Г. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. Фізика атома й атомного 

ядра. Молекулярна фізика й термодинаміка. – К.: Либідь, 2001. – 424 с. 

8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие. – 11-е изд., 

перераб. – М.: Наука, 1985. – 384 с. 

9. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение, 1973. – 288 с. 

10. Меледин Г.В. Физика в задачах. – М.: Наука, 1985. – 208 с. 

11. Тарасов Л.В., Тарасова А.Н. Вопросы и задачи по физике. – М.: Высшая школа, 1984. – 256 

с. 

12. Бендриков Г.А. и др. Задачи по физике для поступающих в вузы. – М.: Наука, 1987. – 400 

с. 


