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Приведені задачі з різних розділів фізики, побудовані на літерату-

рних художніх джерелах. Показана ефективність використання 
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В житті сучасного суспільства інженерна освіта і, відповідно, інже-

нерна діяльність відіграють визначальну роль. Проблеми практичного 

використання наукових знань, підвищення ефективності наукових до-

сліджень висувають її на „передній край” сучасної економіки. 

Зміна структури, змісту, характеру професійної діяльності сучасно-

го інженера формує соціальне замовлення системі вищої освіти, яке 

виражається  в необхідності підготовки спеціаліста певного профілю, 

що зможе працювати в сфері наукомістких виробництв з врахуванням 

технологічних, екологічних, ергономічних і соціальних вимог до ре-

зультатів його праці. Для цього випускник ВНЗ повинен, по-перше, 

володіти знаннями предметного середовища професійної діяльності і, 

по-друге, високим рівнем методологічної культури і готовності до ви-

користання сучасних технічних засобів і інструментів. Це можливо 

лише при глибокому засвоєнні фундаментальних дисциплін і, зокрема, 

фізики. 

Аналіз досліджень вузівських педагогів показав, що для виконання 

вищою школою соціального замовлення на підготовку конкурентноз-

датного спеціаліста інженерного профілю необхідно забезпечити: 

1.  Координацію зусиль всіх суб’єктів, зацікавлених в підготовці 

спеціаліста заданого рівня готовності до професійної діяльності; 

2.  Системний підхід до організації професіональної підготовки 

при вивченні циклів фундаментальних, професійних і спеціальних ди-

сциплін, проходження виробничих практик, участі в науково-

дослідній роботі. 

3.  Розробку механізмів активізації навчально-пізнавальної діяль-
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ності студентів в процесі оволодівання ними сучасною методологією, 

організаційними формами і засобами діяльності. 

Виконання цих умов дозволить підвищити рівень готовності випу-

скників вузу до діяльності в реальних умовах виробництва, якість 

професійної підготовки в цілому, а, значить конкурентоспроможність 

спеціалістів на ринку праці. 

Одним із механізмів активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, підвищення ефективності їх професійної підготовки є роз-

ширення міждисциплінарних зв’язків між предметами, що вивчаються. 

Це дає можливість майбутнім інженерам набути необхідних міждис-

циплінарних знань, практичних умінь і навичок по вирішенню міжди-

сциплінарних задач. 

Як показує досвід, фізика вважається традиційно важким предме-

том для вивчення в технічних вузах. Як правило успішність студентів з 

фізики нижча, якщо порівнювати з іншими природничими науками. В 

таких умовах викладачі фізики вимушені шукати шляхи підвищення 

ефективності навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності. 

Часто цього можна досягти даючи студентам нетрадиційні завдання, 

формулюючи в рамках задачного підходу такі задачі, які будуть роз-

буджувати в них цікавість, змусять їх по новому подивитись на, здава-

лось би, давно вивчені і зрозумілі явища. 

Для того, щоб дійсно активізувати навчально-пізнавальну діяль-

ність студента, мало поставити перед ним задачу, треба зробити так, 

щоб до неї виробилось своє, особисте ставлення. Необхідно створити 

таку обстановку, щоб задача його торкнулася, зачепила його внутріш-

ній світ, щоб виникла особиста зацікавленість в її вирішенні. Тільки 

тоді з’явиться той емоційний фон, який і призводить до підвищення 

ефективності розумової діяльності. 

Значною мірою цього можна досягти творчо поєднуючи різні дис-

ципліни, що вивчаються студентами. Нами пропонується таке поєд-

нання дисциплін для кращого вивчення кожної з них здійснювати на 

базі художньої літератури і фізики. Ідея залучення художньої літера-

тури при вивченні фізики не нова (її використовували Л.В. Тарасов, 

С.А. Тихомирова, Я.І. Перельман та інші автори), однак на практиці 

вона реалізується, на жаль, не часто. 

Фізика і художня література, а ширше наука та мистецтво – два ме-

тоди пізнання навколишнього світу, які доповнюють один одного. 

Представники мистецтва постійно використовують (часто несвідомо) 

фізичні закономірності, а фізики люблять і цінують мистецтво, що 

збуджує їх творчу думку. 
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Учні і студенти зустрічаються з фізичними явищами на кожному 

кроці, але часто не помічають їх і не можуть пояснити. Потрібно шля-

хом літератури навчити їх бачити фізику навколо нас, аналізувати, по-

яснювати і використовувати фізичні явища в повсякденному житті. 

Нижче наведені приклади з художньої літератури, в яких опису-

ються різноманітні фізичні явища, і на цій основі, формуються фізичні 

задачі, які ми розбивали по традиційних розділах фізики. 

Задачі з механіки, які сформульовані на основі літературних худо-

жніх джерел: 

1. Китайська сентенція: 

“Подивись через перила мосту, і ти побачиш, як міст пливе по не-

рухомій воді”.  

Який фізичний принцип виражає ця сентенція? Як можна її проко-

ментувати?  

Відповідь: відносність руху. 

2. Англійський письменник Л. Керол (“Аліса в Зазеркаллі”): 

“Варто було Коню зупинитися, ..., як Лицар тут же летів уперед, 

а коли Кінь знову рушав з місця, ..., Лицар тут же падав назад”. 

Поясніть це явище з точки зору фізики. 

Відповідь: явище інерції. Перший закон Ньютона. 

3. Російський поет І. Крилов (“Лебідь, Щука і Рак”): 

“Раз якось Лебідь, Рак та Щука Везти підводу узялись І в неї троє 

всі мерщій впряглись. Щосили смикають, – та ба, немає ходу! Воно, 

здавалось би, і не такий тягар: Та Лебідь рветься аж до хмар, Рак су-

неться назад, а Щука тягне в воду.”  

Поясніть з фізичної точки зору, чому ж “віз і досі там”? 

Відповідь: рівнодійна прикладених до воза сил дорівнює нулю. 

4. Російський поет П. Антокольський: 

“І тої ночі, як усе ще спало, Як ще не знявся шум церков і шкіл, Не 

яблуко, а формула упала Із гілки світу на письмовий стіл”. 

Про яку формулу іде мова? Запишіть її і сформулюйте відповідний 

закон.  

Відповідь: закон всесвітнього тяжіння 
2

R
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5. Український поет В. Еллан-Блакитний: 

“Вітер гнув гінку тополю, Намагався ізломить, – І знемігся... Знов 

на волю Струнко рветься у блакить”. 

Що таке деформація? Які її види Ви знаєте? 

Відповідь: Деформація – явище зміни лінійних розмірів тіла під ді-

єю сили. Існує 5 видів механічної деформації (розтягу, згину, стиску, 
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зсуву, кручення). 

6. Американський письменник Марк Твен (“Приборкання велоси-

педа”): 

“Купіть собі велосипед. Не пожалкуєте, якщо залишитесь жи-

вим”. 

Як Ви підтримуєте рівновагу на велосипеді? Як Ви управляєте ве-

лосипедом і підтримуєте рівновагу, катаючись “без рук”? Чому вилка 

переднього колеса сучасного велосипеда вигнута? Чи збереже велоси-

пед стійкість при русі, якщо форму вилки змінити?  

Відповідь – закон збереження моменту імпульсу.  

7. Радянський поет С. Маршак: 

“У Ваньки, у Встаньки – нещаснії няньки, Почнуть вони Ваньку 

спати вкладать, А Ванька не хоче, то ніби приляже, То вирветься з 

рук і нумо вставать”. 

Поясніть, чому ця іграшка приймає вертикальне положення після 

припинення дії сил, які її з цього положення вивели?  

Відповідь: зміщений до низу центр мас. 

8. В дитинстві всі читали казку Г. Х. Андерсена “Стійкий 

олов’яний солдатик”. 

Так чому ж солдатик стійкий?  

Відповідь: Зміщений до низу центр мас. 

З розділу „Електромагнетизм” нам вдалось знайти лише один літе-

ратурний приклад. 

Наталя Забіла: “Він надає заводам міць, Трамваї водить дзвінко, 

Яскравим світлом блискотить У кожному будинку. І хліб пече, й жи-

вить приймач, Пере й прасує одяг, І поїзди могутні, бач, Без пари й 

диму водить”.  

Про що йдеться мова? Які фізичні характеристики цього явища Ви 

знаєте? Дайте їм означення. 

Відповідь: електричний струм. 

Задачі з розділу „Коливання та хвилі”: 

1. Російський поет М. Заболоцький: 

“Тут море диригент, а резонатор – далі, Концерт високих хвиль 

ясний тут наперед, Ковзнувши скелею звук мчить по вертикалі, Від-

луння серед каменів здійснило пірует. Акустика десь там побудувала 

пастки, Наблизила до вух далекий шепіт хвиль, І став тут гуркіт бур 

як постріл із пищалі...”  

Про які акустичні явища іде мова? Що таке відлуння, резонанс, ре-

зонатор? 

2. Лукрецій Кар (“Про природу речей”):  
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“Врешті не треба тобі дивуватись, чому так буває, Що через ту, 

яка бачити нам не дає, перешкоду, Голос таки проникає до нас і под-

разнює вуха”.  

Чому звук проникає через перешкоди? Які ви знаєте методи звукоі-

золяції і боротьби з шумом? 

З розділу „Оптика” найчастіше поетично описуються явища диспе-

рсії (райдуга), та розсіяння світла (колір неба). Ми пропонуємо такі фі-

зичні задачі з оптики: 

1. Український поет М. Титарчук (“Кибальчичу”): 

“Одні в калюжі бачать бруд і воду, А інші – небо, сонце і зір-

ки...”  

Сформулюйте закони відбивання та заломлення світла.  

2. Ж. Верн (“Зелений промінь”): 

“Чи бачили  Ви коли небудь на горизонті сонце, яке заходить?... Чи 

побачили Ви як з’являється і гасне останній сонячний промінь, коли 

світло звільняється від туману і стає прозорим?... якщо доведеться 

бачити це явище ... – то зверніть увагу на те, що останній промінь 

буде не червоним, а зеленим”. 

Дайте фізичне  пояснення цьому явищу.  

3. Англійський поет У. Вордсворт:  

“Моє серце б’ється, коли я бачу Райдугу в небесах”.  

Чи можете Ви пояснити причину виникнення райдуги?  

4. Український поет М. Рильський: 

“Хвилюється широкий лан зелений, Волошки ніби зіроньки, бли-

щать, На тонких стеблах крапельки студені Минулого дощу веселча-

сто горять”.  

Тут поетично описано явище дисперсії. А що Ви знаєте про це явище?  
5. Датський письменник Х. Драхман:  
“І вічно синє небо над хмарами!” 
Російський поет О. Блок: 
“Я приніс тобі розу в бокалі Золотого, як небо Аи”. 
Чи знаєте Ви, чим пояснюється синій колір неба? Золотого? Будь-

якого іншого?  
6. Американський письменник Марк Твен:  
“Мильна бульбашка, літаючи в повітрі, спалахує всіма відтінками 

кольорів, властивим навколишнім предметам. Мильна бульбашка – 

найвишуканіше диво природи”. 
Чому мильна бульбашка переливається всіма кольорами райдуги? 

Чому ці кольори пливуть по поверхні бульбашки?  
Інколи корисним є постановка фізичної задачі в формі вірша, в 

який студент повинен вставити пропущене слово, пов’язане з якимось 
фізичним поняттям. 
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7. Російський поет В. Маяковський: 

 “Виймає                        Бачу –               Зверху 

        Погану                      склянку.              Із склянки 

        Запаяну склянь.         В склянці –         і світло, 

      “Це, – говорить, –           волос.             і жар -  

      ________________”                              сонце, 

                                                                їй-богу, сонце!” 
 

Вставте пропущене слово (електрична лампа). Яка температура 

цього сонця? Хто його винахідник? 

8. “Джерело сили Сама матерія. Але сила – ніщо, Безсила вона, До-

ки не вибрана для її Вимірювання Деяка ____________ Величина”. 

Пропущене слово – фізична. 

9. “Ньютон – секунда Також не байка. Імпульс сили – Які слова. 

Так, брате, _________ – Це наука! Не кожного витримає голова”. 

Пропущене слово – фізика. 

10. “Джоуль і ват Не брати – близнюки, Один без одного Не мо-

жуть ніяк, Якщо Джоуль розділить На секунду, Отримаєш 

_____________потужності знак”. 

Пропущене слово – ват. 

11. “Ні! Ніколи не загравай З одиницями. Візьми відразу вірний Тон. 

Запам’ятай, коли вивчаєш Фізику, – Одиниця сили – це __________”. 

Пропущене слово – Ньютон. 

Запропоновані фізичні задачі можна було б включити в курс як фі-

зики, так і українознавства, або, в крайньому випадку, в факультатив-

ний курс фізики. Розв’язок таких задач допоможе викликати у студен-

тів інтерес до фізики, дозволить їм полюбити, зрозуміти та краще ви-

вчити фізику та розширити свій культурний світогляд, а викладачу – 

зробити заняття цікавими та емоційними. Залучення творів літератури 

при викладанні курсу фізики студентам технічного профілю поклика-

но в останніх формувати почуття прекрасного, збагачувати образне 

мислення. Заняття літературою сприятимуть розвитку фантазії та об-

разності мислення, що є необхідними факторами успішної роботи того 

студента, який планує свою подальшу наукову діяльність. Розвиток 

уяви, здатність продукувати оригінальні ідеї, які Н. Бор назвав “боже-

вільними” особливо важливі для сучасного вченого.  
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