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Порушується проблема взаємоузгодженості вивчення наближених обчислень у ку-
рсах математики та фізики основної школи. Наводяться конкретні методичні реко-
мендації щодо виконання лабораторних робіт та розв’язування задач у курсі фізики 7 
класу. 
Ключові слова: наближені обчислення, навчання математики, навчання фізики, 

основна школа. 
 

 
Постановка проблеми. Фізика є фун-

даментальною наукою, яка вивчає загальні 
закономірності перебігу природних явищ, 
закладає основи світорозуміння на різних 
рівнях пізнання природи і дає загальне об-
ґрунтування природничо-наукової карти-
ни світу. Основними методами фізичного 
пізнання є спостереження, вимірювання та 
експеримент [6, с.10]. Зупинимо увагу на 
вимірюваннях. Так як формування вмінь 
проводити вимірювання різних фізичних 
величин, робити узагальнення й висновки, 
а також ознайомлення учнів із різними 
способами і методами вимірювань є одни-
ми із основних завдань курсу фізики основ-
ної школи.  

Відомо, що вимірювання фізичної ве-
личини – це її порівняння з деякою мірою, 
зі зразком для порівняння. Їх виконують за 
допомогою технічних засобів, які зберіга-
ють цю міру або відтворюють відповідну 
шкалу фізичної величини [4, c.3], [9]. Зро-
зуміло, що на практиці ніяка міра і ніякий 
вимірювальний засіб не бувають абсолют-
но точними. Вони вносять у процес вимі-
рювання деяку неточність – похибку, вна-
слідок чого результати практичних вимі-
рювань стають лише наближеними зна-
ченнями фізичної величини.  

Як правило, даними задач та лабора-
торних робіт зі шкільної фізики є резуль-
тати вимірювань фізичних величин, також 
вони містяться у різних таблицях, що на-
ведені у підручниках. Таким чином учні, 
починаючи у 7 класі вивчати фізику, не 
просто часто зустрічаються із наближени-
ми значеннями, а попадають у «середови-
ще», де наближені значення домінують. 
Яким чином враховувати їх наближений 
характер і чи враховувати його взагалі? 
Нагадаємо, що в курсі математики, почи-
наючи з 5 класу, в учнів формується думка 
про те, що дії з наближеними значеннями, 
зокрема із результатами практичних  ви-
мірювань, слід виконувати за правилами 
наближених обчислень, тому ця думка має 
віднайти своє логічне продовження (а ско-
ріше застосування) і у курсі фізики. 

Аналіз актуальних досліджень. Про 
наближений характер результатів практи-
чних вимірювань йдеться як у діючих під-
ручниках [1, c.194], [5, с.23], так і у підру-
чниках, що їм передували [4, c.16]. Але, на 
жаль, в них не йдеться про те, яким чином 
цю думку використовувати під час 
розв’язування учнями задач та виконання 
лабораторних робіт. Зрозуміло, що існу-
ють і методичні вказівки, і навчальні посі-
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бники, присвячені обробці результатів 
практичних вимірювань (наприклад [2]), 
але вони не розраховані на учнів основної 
школи. Відсутність конкретних вказівок з 
цього приводу не лише для семикласників, 
а і для учнів інших класів основної школи, 
на наш погляд, зумовлена нерозробленіс-
тю відповідних питань у шкільному курсі 
математики, на який спирається навчання 
фізики. Зокрема, йдеться про не розробле-
ність методичної системи вивчення на-
ближених обчислень. Актуальність цієї 
проблеми висвітлена у статті З.І.Слєпкань 
[3], а пропозиції щодо її розв’язання (як 
узагальнення результатів проведення пе-
дагогічного експерименту) у статті [6]. 

Мета статті – на основі розробленої 
та експериментально перевіреної методи-
ки вивчення наближених обчислень в ос-
новній школі представити пропозиції що-
до їх використання під час навчання фізи-
ки у 7 класі. 

Виклад основного матеріалу. В ос-
нову пропонованої методики вивчення 
наближених обчислень ми поклали ідею 
про те, що основним методом наближених 
обчислень в основній школі має бути ме-
тод меж, а опанування ним учнями має 
розпочатись у 5 класі. Внаслідок її реалі-
зації на практиці учні по завершенню 6 
класу повинні: 

• навчитися розпізнавати та наводи-
ти приклади наближених значень; запису-
вати та читати їх у вигляді подвійних не-
рівностей; володіти навичками знахо-
дження та відповідного позначення на-
ближених значень на координатному 
промені та прямій; 

• вміти аналізувати ступінь близько-
сті наближеного значення до точного; 
порівнювати їх для кількох наближених 
значень і в окремих випадках знаходити; 

• володіти навичками додавання, від-
німання, множення та ділення наближе-
них значень. 

На початку 7 класу учні мають систе-
матизувати уявлення про основні джерела 
наближених знань, а також ознайомитися 
з їх записом у вигляді умовної рівності. 
Протягом подальшого навчання у 7 класі 

учні оволодівають навичками піднесення 
наближених значень до степеня з цілим 
показником. Тут же вони знайомляться із 
поняттям про кількісні та якісні числові 
характеристики наближених значень (точ-
ність та відносна точність), а також навич-
ками їх знаходження та застосування під 
час розв’язування практичних та приклад-
них задач з математики. Зокрема йдеться 
про точність та відносну точність набли-
жених значень, а також їх частинні випад-
ки: абсолютну та відносну похибки. Часто 
у навчально-методичній літературі їх ско-
рочено називають похибками. 

Позиціонування результатів практич-
них вимірювань, як одного із джерел на-
ближених значень, а також їх запис у ви-
гляді подвійних нерівностей та умовних 
рівностей, цілком узгоджується з твер-
дженнями, що наведені у навчально-
методичній літературі з фізики. Зокрема 
там вказується, що результатом вимірю-
вання є оцінка істинного значення фізи-
чної величини. При цьому і саме істинне 
значення фізичної величини і його похиб-
ку прийнято характеризувати так званим 
довірчим інтервалом, в якому з певною 
мірою достовірності міститься істинне 
значення фізичної величини.  

Врахування усіх похибок (системати-
чної, випадкової, методичної, інструмен-
тальної та інших) під час практичних ви-
мірювань є складним процесом. Відповід-
ними питаннями займається метрологія. 
Під час же навчання у 7 класі за граничне 
значення абсолютної похибки, яке у шкі-
льному курсі математики називають точ-
ністю, спрощено приймають ціну поділки 
приладу, яким виконують вимірювання, а 
для приладів з цифровим відліком – поло-
вину останнього цифрового розряду інди-
катора [2]. 

Наведемо приклади того, як виходячи 
з таких міркувань, учні 7 класу мають вра-
ховувати наближений характер значень 
фізичних величин (отриманих внаслідок 
практичних вимірювань) під час виконан-
ня лабораторних робіт. Лабораторні робо-
ти узяті із чинних підручників [1], [5]. 

Тема лабораторної роботи: Вимірю-
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вання об’ємів твердих тіл  
Учитель знайомить учнів із темою, 

метою, обладнанням до лабораторної ро-
боти, а також відповідними теоретичними 
відомостями. 

Хід роботи 
Перший етап: Вимірювання об’ємів 

тіл неправильної геометричної форми 
1. Учні вимірюють об’єми двох рі-

зних тіл неправильної геометричної фо-
рми за допомогою мірних циліндрів із 
різною ціною поділки (рис. 1) та зано-
сять результати вимірювань до таблиці 
(табл.1). 

 

 
 

Рис. 1 

Таблиця 1 
Ціна поділ-
ки мірного  
циліндра 

Початковий 
об’єм води  

V1, мл 

Об’єм  
води й тіла  

V2, мл 

Об’єм тіла 
V=V2 -V1, мл 

(у вигляді подвійної 
нерівності) 

Об’єм тіла V, мл 
(у вигляді умовної 

рівності) 

20 мл 160 ≤ V1 ≤ 180 380 ≤ V2 ≤ 400 200 ≤ V ≤ 240  млV 20220±=  
1 мл 48 ≤ *

1V ≤ 49 57 ≤ *
2V ≤ 58 8 ≤ *V  ≤ 10  млV 19* ±=  

 
2. Для заповнення двох останніх сто-

впців табл. 1 учні виконують додаткові 
обчислення. Навички таких обчислень за 
відповідними правилами та схемами-
орієнтирами вони отримали під час ви-
вчення математики в 5-6 класах [8].  

3. Після заповнення учнями табл. 1 
вчитель має звернути їх увагу на процес 
накопичення похибок, який відбувається 
під час виконання дій над наближеними 
значеннями (у тому числі і результатами 
практичних вимірювань):  

млмлV 101701 ±= , млмлV 103902 ±= , а 
млмлV 20220 ±= . 

Це може слугувати пропедевтикою 
можливого вивчення та застосування ме-
тоду меж похибок у старшій школі (наші 
дослідження обмежуються лише основ-
ною школою).  

Другий етап: Вимірювання об’ємів 
тіл правильної геометричної форми 

4. Учні вимірюють об’єми однакових 
тіл правильної геометричної форми (пря-
мокутного паралелепіпеда та циліндра) за 
допомогою різних мірних циліндрів (ціна 
поділки 20мл та 1мл). 

5. Учні визначають об’єми тих самих 
тіл правильної геометричної форми (пря-
мокутного паралелепіпеда і циліндра) за 
допомогою лінійки та заносять результати 
вимірювань до таблиць 3-4. 

6. Під час заповнення останніх стовп-
ців таблиць 2, 3 доцільно нагадати учням 
правила округлення меж наближених зна-
чень [8].  

7. Учні виписують усі отримані резуль-
тати вимірювань окремо для кожного тіла 
правильної геометричної форми (табл. 5). 

8. Під час виконання лабораторної ро-
боти учні отримують різні результати. Їх 
необхідно порівняти та проаналізувати. 

9. Порівнюючи результати вимірю-
вань однієї й ті тієї ж самої фізичної ве-
личини, керуються наступним правилом 
[4, с.5]: якщо довірчі інтервали перети-
наються, то кажуть, що різниця між 
результатами незначна і результати 
вимірювань узгоджуються. У іншому 
випадку – різницю вважають значною, 
а про результати вимірювань кажуть, 
що вони не узгоджуються.  
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Таблиця 2 
Вид тіла Ціна 

поділки 
мірного 
циліндра 

Початковий 
об’єм води 

V1, мл 

Об’єм води й 
тіла V2, мл 

Об’єм тіла 
V=V2-V1, мл 
(у вигляді  
подвійної  
нерівності) 

Об’єм тіла 
V, мл 

(у вигляді  
умовної  
рівності) 

20 мл 320 ≤V1≤ 340 340 ≤V2≤ 360 0 ≤ V ≤ 40  млV 2020±=
 

Прямокутний 
паралелепіпед 

1 мл 23 ≤V1≤ 24 38 ≤V2≤ 39 14 ≤ V ≤ 16  млV 115±=  
20 мл 330 ≤V1≤ 350 360 ≤V2≤ 380 10 ≤ V ≤ 50  млV 2030±=

 
Циліндр 

1 мл 20 ≤V1≤ 21 49 ≤V2≤ 50 28 ≤ V ≤ 30  млV 129±=  
Таблиця 3 

Вид тіла Довжина 
тіла l, см 

Ширина ті-
ла 

d, см 

Висота 
тіла 
h, см 

Об’єм тіла 
V, см3 

(у вигляді по-
двійної нерів-
ності) 

Об’єм тіла 
V, см3 

(у вигляді умов-
ної рівності) 

Прямокут-
ний парале-
лепіпед 

2,0 ≤ l ≤ 2,1 2,0≤ d≤ 2,1 3,9≤ h≤ 4,0 15,60≤ V≤ 17,64  млV 02,162,16 ±=
 

Таблиця 4 
Вид  
тіла 

Радіус основи R, 
см 

Висота тіла h, 
см 

Об’єм тіла V, 
см

3 (у вигляді 
подвійної нерів-

ності) 

Об’єм тіла 
V, см3 

(у вигляді умовної  
рівності) 

Циліндр 1,5 ≤ R ≤ 1,6 4,0 ≤ h ≤ 4,1 28,26 ≤ V ≤ 32,96 млV 35,261,30 ±=  
Таблиця 5 

Вимірювальний  
засіб 

Ціна  
поділки 

Прямокутний  
паралелепіпед 

Циліндр 

Мірний циліндр 20 мл млV 2020±=  млV 2030±=  
Мірний циліндр 1 мл млV 115±=  млV 129±=  
Лінійка 0,1 см 31,02c62,16 мV ±=  32,35c61,30 мV ±=  

 

 
Рис.2. Об’єм прямокутного паралелепіпеда 

 
Рис. 3. Об’єм циліндра 

 
10. Учні наносять на координатну пряму 

довірчі інтервали, отриманих ними результа-
тів вимірювань (рис. 2, 3) і роблять висновок, 
що вони узгоджуються між собою.  

11. Аналіз результатів проведеного ек-
сперименту доцільно провести так, як це 
пропонується у одному з чинних підручни-
ків [7]. Зокрема, проаналізувати різні спо-
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соби вимірювання об’ємів твердих тіл; 
з’ясувати, який із способів є універсальним 
і чому; дослідити, які чинники впливають 
на точність одержаних даних.  

Тема лабораторної роботи: Вивчення 
законів відбивання світла за допомогою 
плоского дзеркала  

Вчитель знайомить учнів із темою, ме-
тою, обладнанням до лабораторної роботи, 
відповідними теоретичними відомостями. 

Хід роботи 
1. Учні розташовують на листі паперу 

обладнання (екран зі щілиною, плоске дзе-
ркало, джерело світла) [1, c.200] та вико-
нують відповідні побудови, зокрема хід 
променів (того, що падає, і відбитого) та 
перпендикуляр до дзеркала в точці падіння 
пучка світла (рис. 4). 

 
Рис. 4 

2. За допомогою транспортира учні 
вимірюють кути падіння (АОВ) та відби-

вання (СОВ) світла та записують їх у таб-
лицю, враховуючи ціну поділки транспор-
тира (10) (6ерпе. 6). Дослід повторюється 
п’ять разів. 

3. Для кожного досліду учні порів-
нюють кут падіння і кут відбивання. Відо-
мості про перетин відповідних довірчих 
інтервалів заносять у таблицю та роблять 
висновок. 

Учні виконують аналіз результатів про-
веденого експерименту. Самостійно або за 
допомогою вчителя вони приходять до ви-
сновку, що під час виконання побудов було 
припущено ряд неточностей, зокрема відхи-
лення при побудові прямої на місці ширшо-
го за неї променя світла тощо. У третьому та 
четвертому дослідах вказані неточності бу-
ли незначними, тому отримані результати 
узгоджуються. У п’ятому досліді – вони 
більш значні, тобто побудови виконано 
«грубіше». Тому отримані результати не 
слід брати до уваги. Необхідно повторити 
дослід, ретельніше виконуючи побудови та 
вимірювання. 

Таблиця 6 
 Кут 

падіння, 
0 

Кут 
відбивання, 0 

Порівняння кутів 
падіння та відби-

вання 

Висновки 

1 250±10 250±10 BOCAOB ∠=∠  
2 350±10 350±10 BOCAOB ∠=∠  

Закон відбивання світла 
виконується: кут падіння 
дорівнює куту відбивання. 

3 550±10 560±10 BOCAOB ∠≈∠  
4 470±10 460±10 BOCAOB ∠≈∠  

Різниця між кутом падіння та ку-
том відбивання є незначною; 
вважаємо їх наближено рівними, 
тобто закон відбивання світла 
виконується. 

5 350±10 380±10 BOCAOB ∠≠∠  Різниця між кутом падіння та ку-
том відбивання є значною. 

 
Дані задач з фізики, що розв’язують 

учні в 7 класі та в інших класах основної 
школи, переважно є наближеними. Однак 
їх наближений характер є не таким очевид-
ним, як результати вимірювань під час ла-
бораторних робіт. Традиційно, за умов по-
зиціонування правил підрахунку правиль-
них цифр у якості провідного методу на-
ближених обчислень у шкільному курсі 
математики, у задачах не вказувалась точ-

ність наближених даних. Говорячи ж про 
метод меж, як провідний метод наближе-
них обчислень під час вивчення математи-
ки, числове значення точності наближених 
значень має бути вказаним у задачах. До-
сліджуючи ефективність пропонованої 
методики вивчення наближених обчис-
лень в основній школі, на уроках фізики 
під час розв’язування задач, ми аналізува-
ли дані умови та доповнювали їх відомос-
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тями про точність. Наведемо приклад роз-
в’язування таких задач із підручника [7].  
Задача. Довжина сталевої залізничної 

рейки за температури 00
С дорівнює 8 м. 

На скільки збільшиться її довжина спеко-
тного літнього дня за температури 400

С? 
Коментарі з розв’язування задачі. 

Згідно з аналізом умови задачі, а також 
внаслідок пошуку відповідної математич-
ної моделі [7] приходять до висновку про 
необхідність використання формули 

tll
tl

l ∆⋅⋅=∆⇒
∆⋅

∆= 0
0

αα  (визначення 

температурного коефіцієнта лінійного 
розширення). Під час виконання відповід-
них обчислень враховуємо, що температу-
ра повітря вимірюється термометром із 
ціною поділки 10С, тому t0=00

С±10
С, 

t=400
С±10

С, а CCt 00 240 ±=∆ . 
Числове значення коефіцієнта ліній-

ного розширення α  знаходять у відповід-
ній таблиці, однак зрозуміло, що воно 
отримано експериментально, тобто округ-
лене з доповненням, тому  

0000005,0000012,0 ±=α . 
Оскільки в умові задачі не сказано, з 

якою точністю виміряли довжину рейки, 
то можна припустити, що її довжину ви-
міряли із точністю до 1 см, тобто 
l0=8м±0,01м. 

Виконавши відповідні обчислення, 
знаходимо, що  

00420525,000349163,0 ≤∆≤ l . 
Отриманий результат округлюють 

мlм 0043,00034,0 ≤∆≤  та роблять ви-
сновок, що довжина рейки збільшиться на 

3,4 – 4,3 мм. 
Висновки. Матеріали статті мають 

дискурсивний характер. Ми лише пору-
шуємо цю проблему і вносимо певні про-
позиції. Їх критичний аналіз, а також мож-
ливе втілення у шкільну практику є пред-
метом окремого дослідження фахівців з 
методики навчання фізики. 
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ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В 7 КЛАСЕ. В статье поднимается проблема взаимной согласованности 
изучения приближенных вычислений в курсах математики и физики основной школы. Приводятся кон-
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IN 7th YEAR OF SECONDARY SCHOOL. The problem of studying approximate calculations in the courses of 
mathematics and physics of secondary school are investigated in the article. Concrete methods and recommendations 
of doing laboratory works and solution of problems in the course of physics for the 7th year are given. 
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