Структурно-логічні схеми на уроках фізики
Як відомо, вивчення фізики в загальноосвітній школі ділиться на
два етапи. Перший етап відбувається в 7,8-х класах, другий в 9-11-х
класах. Традиційно на першому етапі використовується розв’язок задач
синтетичним методом, а на другому – аналітичним. Це створює
додаткові труднощі при переході з одного етапу на інший і, як правило,
приводить до втрати інтересу частини учнів до навчального предмету.
Автором на протязі кількох років було розроблено систему запису
розв’язку задач за допомогою однієї стрілки, яка виконувала такі
функцій:
a)знаку рівності;
б)напрям пошуку;
в)фіксатора логічного зв’язку між окремими фізичними
величинами.
Така система допомагала здійснити візуалізацію ходу розв’язку задачі.
Це дало змогу більш наочно показати хід розв’язку і полегшити
одержання кінцевої формули. З даною роботою вчитель ознайомив
вчителів України на фестивалі “Урок фізики 89”, який проходив в
Полтаві. В по дальшому робота вчителя звелась до відшліфовування
роботи по використанню стрілки і в 1996 р. на другій Соросівський
конференції мова вже йшла про структурно-логічні схеми (СЛОСИ).
Матеріал статті був високо оцінений експертами і запропонований до
депонування. На цій же конференції автор поділився своїми творчими
здобутками з В.Шаталовим і він з розумінням їх сприйняв.
Як показав багаторічний досвід з використання СЛОСІВ, більшість
учнів 7-х і 8-х класів з інтересом відносяться до них і використовують їх
під час розв’язку задач, а також під час виводу фізичних формул
основного матеріалу підручника.
Для прикладу розглянемо вивід формули сили, що діє на основу
акваріуму.
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З меншим успіхом СЛОСУ можна використовувати для виведення
фізичних величин.
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Звіт про виконання лабораторної роботи теж приймає стислий
логічний вигляд, якщо скористатись схематичним записом.
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Даний матеріал був надрукований в журналі “Рідна школа”, №1,
2002 р. По даній тематиці автор виступив на конференції з методики
фізики, яка проходила у місті Львові на базі Львівського національного
університету. Конференція була призначена переходу на нові програми з
фізики.
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