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одного на основі поваги і вимогливості; виявлення щирої уваги і поваги до всіх 

учасників конференції; витриманість, тактовність та збереження робочої 

атмосфери. 

Третя група правил стосується зовнішнього вигляду викладача і 

студентів, та оформлення їх робочих місць. Незважаючи на дистанційні умови, 

викладач і студенти мають дотримуватися визначеного дрес-коду у вбранні та 

зачісці. Не можна виходити, навіть на короткий відеозв’язок в робочий час, в 

домашньому одязі та у неохайному вигляді. Проведення заняття в 

дистанційному форматі ніяким чином не відміняє обов’язкового дотримання 

етичних норм педагогічної діяльності. Робочі місця всіх учасників онлайнової 

відеоконференції мають бути оформлені у такий спосіб, щоб не відволікати від 

процесу навчання ні інтер’єром, ні зайвим шумом. 

Дотримання запропонованих правил свідчить, по-перше, про повагу 

учасників дистанційного спілкування один до одного і, власне, до себе; по-

друге, дотримання вимог дозволить не відволікатися на зайві речі, а 

зосередитися на головному – самому процесі спілкування, навчання.  

Література: 
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Ідея пізнання навколишнього світу через опис явищ і процесів в природі 

науковими методами закладена в концепцію всього шкільного навчання. 

«Величина» є одним з основних математичних понять, зміст якого з розвитком 

математики неодноразово змінювався, стаючи все більш загальним. Величина 

дозволяє перейти від якісного описового до кількісного вивчення властивостей 

об’єктів, узагальнити знання про досліджувані об’єкти, при цьому кількісний 
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опис – величина – представляється не тільки числом, але й обов’язково 

одиницею виміру. 

У процесі вивчення величин учні повинні: отримати конкретні уявлення 

про ці величини; ознайомитися з одиницями їх вимірювання; опанувати 

уміннями вимірювати величини; навчитися подавати результати вимірювання в 

різних одиницях; знати співвідношення між одиницями вимірювання величин і 

вміти переводити більші одиниці вимірювання у менші, і навпаки; виконувати 

арифметичні дії над іменованими числами [2]. При вивченні величин учні 

повинні чітко зрозуміти відмінність між поняттям «число» і «величина» та 

зв’язки між ними: «число виникає в результаті вимірювання величин». 

Згідно з програмою, ще у початковій школі у 1-му класі учні 

знайомляться з такими величинами, як: довжина (одиниці вимірювання – 

сантиметр, дециметр, метр), маса (одиниці вимірювання – кілограм), місткість 

(одиниці вимірювання – літр), вартість (одиниці вимірювання – копійка, 

гривня), час (одиниці вимірювання – година, доба, тиждень). У 2-му класі 

знайомляться з периметром многокутника; закріплюють поняття про довжину, 

масу, місткість та одиниці їх вимірювання. У 3-му класі учні поглиблюють свої 

знання про основні величини та співвідношення між одиницями вимірювання 

величин: порівнюють, додають і віднімають іменовані числа, подані в одиницях 

довжини, маси. У 4-му класі після закріплення знань, отриманих у попередніх 

класах, учні знайомляться з поняттями швидкості, площі та способами їх 

вимірювання [2]. 

Як зазначено в літературі [1], наступний етап вивчення величин 

пов’язаний з курсом математики 1–6-х класів. Він характеризується розвитком 

інтуїтивних уявлень про величини та їх практичне вимірювання: безпосереднє 

вимірювання довжин відрізків, зважування, визначення температури, 

вимірювання величин кутів тощо. Дуже уважно вводяться перші формули для 

розрахунку величин, наприклад, формула розрахунку площі прямокутника та 

об’єму паралелепіпеда. Учні засвоюють, що для величин існують відношення 

рівності й нерівності, їх можна складати, ділити на частки, вимірювати. 
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Систематичний етап вивчення величин відноситься до курсу геометрії 

основної школи й триває в курсі стереометрії. На систематичному етапі 

вивчення величин в курсі математики основної школи розвиваються знання і 

навички, пов’язані з прикладною стороною питання, тобто з вимірюванням і 

обчисленням величин. На систематичному етапі слід чітко розрізняти 

геометричну фігуру, величину, що відноситься до фігури й числове значення 

цієї величини. Після узагальнення та актуалізації знань і умінь по вимірюванню 

величин, основна увага приділяється обчисленню за формулами площ фігур. 

Вивчаються основні властивості довжин і площ – аналоги аксіом міри. 

Також в шкільному курсі математики, починаючи з початкової школи й 

впродовж всього навчання до 11 класу, учні знайомляться з різними числовими 

множинами, елементами яких є числа тієї чи іншої природи: натуральні, цілі, 

дробові, раціональні, ірраціональні, дійсні, комплексні, алгебраїчні тощо. 

Відповідно до вимог нової програми з математики поняття вектора стало одним 

з провідних понять шкільного курсу математики. Існують кілька підходів до 

ведення цього поняття: вільний вектор, котрий не пов’язаний ні з прямою, ні з 

фіксованою точкою, та спрямований відрізок. 

В навчальну програму з математики закладів загальної середньої освіти 

також включено теорію ймовірностей і елементи статистики, де з’являється 

поняття випадкової величини.  

Проаналізувавши значення вивчення поняття «величина», можна зробити 

висновок, що всі величини розглядаються як первинні, тобто такі, для яких є 

практично зручний спосіб безпосереднього вимірювання будь-якого значення 

величини за допомогою одиниці виміру. Формування уявлень, а потім і понять 

про величини і їх вимірі виходить далеко за межі курсу математики та має 

загальнокультурне значення, оскільки дані уявлення широко використовуються 

при вивченні інших навчальних предметів, а далі в практичній діяльності 

людини.  

Література:  
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Основна мета науково-дослідної роботи – спонукання старшокласників 

до активної діяльності; розробка наукової теорії та її практична реалізація за 

умов навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Розв’язати цю 

проблему можна шляхом впровадження новітніх методик навчання і 

формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості як учителя, так і 

учня. Сучасний педагог повинен переорієнтуватися на розвиток якостей творчої 

особистості старшокласників та пробудити в них інтерес до вивчення фізики в 

усіх її аспектах, жагу до дослідницької роботи. Залучаючи учнів до наукової, 

експериментальної та конструкторської роботи, вчитель розвиває в них 

природні здібності та задатки, створює умови для саморозвитку та творчого 

самовдосконалення [1]. 

 Розглядають такі види науково-дослідної роботи з фізики: по-перше, 

складова навчального процесу (повідомлення, доповіді, реферати, проекти 

учнів); по-друге, доповнення навчального процесу (факультативи, спецкурси, 

творчі конкурси); по-третє, здійснюється паралельно навчальному процесу 

(олімпіади, турніри, конкурси науково-дослідницьких робіт різного рівня). 

Зупинимося детальніше на організації в школі окремих видів науково-

дослідних робіт з фізики. Старшокласників бажано заохочувати до підготовки 

різного виду повідомлень і рефератів, які стосуються теми уроків. Така 

діяльність сприяє розвитку пізнавальної активності учнів і урізноманітнює 

освітній процес.  

Основними завданнями позаурочних занять зі старшокласниками є: 

розширення та поглиблення знань з фізики; розширення та поглиблення 


