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Ֆիզիկական ընտրովի հարցերի իրացումը սահմանումների Ֆիզիկական ընտրովի հարցերի իրացումը սահմանումների Ֆիզիկական ընտրովի հարցերի իրացումը սահմանումների Ֆիզիկական ընտրովի հարցերի իրացումը սահմանումների 
բազմամակարդակ ուսուցման գործընթացումբազմամակարդակ ուսուցման գործընթացումբազմամակարդակ ուսուցման գործընթացումբազմամակարդակ ուսուցման գործընթացում    

    
ՎարդանՎարդանՎարդանՎարդան    Մանուկյան Մանուկյան Մանուկյան Մանուկյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. դպրոց, դասագիրք, հասկացություն, ֆիզիկա-

կան մեծություն, աշխատանք, ճնշում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի շրջանակում ներմուծվում են 

բազմաթիվ ֆիզիկական մեծություններ՝ արագություն, զանգված, ուժ, 
իմպուլս, էներգիա, ջերմաստիճան, դիմադրություն և այլն: Ցանկացած 
նոր ֆիզիկական մեծություն ներմուծելիս առաջանում է այն սահմանելու 
հարցը: Նման անհրաժեշտություն առաջանում է նաև միևնույն ֆիզիկա-
կան մեծությունը ուսուցման ավելի բարձր օղակում կրկին ներմուծելիս: 
Անշուշտ ոչ միայն ֆիզիկական մեծությունները, այլ նաև դրանց միա-
վորները, կարևոր ֆիզիկական հասկացություններն ու երևույթները 
նույնպես ունեն հստակ սահմանման կարիք: Ֆիզիկայի ուսուցումը իրա-
կանացվում է պարուրաձև տարբերակով, որի առաջին «գալարը» իրաց-
վում է միջին դպրոցի 7-9 դասարաններում, իսկ հաջորդը՝ արդեն ավագ 
դպրոցի 10-12 դասարաններում: Բազմաթիվ կարևոր ֆիզիկական մեծու-
թյուններ և հասկացություններ սահմանվում են դասավանդման այդ 
երկու փուլերում էլ, որոնց տարբերությունները պայմանավորված են հա-
մապատասխան տարիքային խմբի սովորողների՝ երևույթները պատ-
կերացնելու, նկարագրելու և վերլուծելու հնարավորություններով: Ինչ-
պես ֆիզիկական մեծությունների սահմանման, այնպես էլ ուսուցման 
տարբեր մակարդակներում դրանց անհրաժեշտ ճշգրտությունն ու 
խստությունը ապահովելու հարցը ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում 
ունի կարևոր նշանակություն, ինչին առանձնակի ուշադրություն պետք է 
դարձնեն դասավանդողները: 

Ֆիզիկայի դպրոցական դասագրքերում զետեղված հարցաշարերը 
նպաստում են դասից ձեռք բերված գիտելիքների յուրացմանն ու ամրա-
պնդմանը, ինչպես նաև դրանց կիրառման կարողությունների և հմտու-
թյունների ձևավորմանը։ Միևնույն ժամանակ այդ հարցերի մեծ մասը չի 
նպաստում ֆիզիկական սահմանումների լիարժեք յուրացմանը, քանի որ 
դասագրքերում որպես կանոն բացակայում են հստակ սահմանումների 
ձևավորմանն ու յուրացմանն ուղղված ուսուցման պարտադիր մակար-
դակի հարցերը։ Հարկ է նշել, որ ուսումնամեթոդական գրականության 
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մեջ ևս պատշաճ մակարդակով ուշադրություն չի հատկացվում շարու-
նակական բազմամակարդակ ուսուցման ընթացքում կարևոր գաղափար-
ների և սահմանումների բովանդակության դինամիկայի մեթոդաբանա-
կան հարցերին: Հենց այս «բացի» վեր հանմանն ու լրացմանն էլ նվիրված 
է սույն աշխատանքը, ինչով էլ պայմանավորված է վերջինիս գիտաման-
կավարժական նորույթը։ Ստորև կներկայացնենք ուսուցման ընթացքում 
աստիճանական բարդացմամբ ներմուծվող երկու ֆիզիկական մեծու-
թյունների օրինակներ: 

Աստիճանական բարդացմամբ մեթոդըԱստիճանական բարդացմամբ մեթոդըԱստիճանական բարդացմամբ մեթոդըԱստիճանական բարդացմամբ մեթոդը    
Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 7-րդ դասարանի դասագրքում 

«ճնշում» մեծությունը ներմուծվում է հետևյալ սահմանմամբ [5, 68]. 
Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին 

ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերե-
սին, կոչվում է ճնշում: 

Ճնշման համար առավել նկարագրողական, սակայն ըստ էության 
համարժեք սահմանում է տրված հիմնական դպրոցի մյուս դասագրքում 
[6, 103]: Նախքան «ճնշում» ֆիզիկական մեծությանը ծանոթանալը 7 - րդ 
դասարանի աշակերտները ծանոթանում են ուժի գաղափարին՝ որպես 
մարմինների փոխազդեցության քանակական չափի, և պատկերացում 
ունեն, որ ուժն ունի ոչ միայն մեծություն, այլև ուղղություն: Սակայն 
ուսուցման այդ մակարդակում չի տրվում ուժի վեկտորական բնույթը ո՛չ 
բովանդակային և ո՛չ էլ նշանակման ձևով: Այդ առումով 7-րդ դասարանի 
դասագրքերում վերը նշված սահմանման մեջ, ինչպես նաև այլ բանա-
ձևերում ուժ ասելով՝ հասկանում ենք ուժի մոդուլը, և ճնշումն էլ ներմուծ-
վում է որպես սկալյար մեծություն: Սակայն ուշադիր և որոնող աշակեր-
տը, հասկանալով, որ ճնշումն առաջանում է մակերևույթին ուղղահայաց 
ուղղությամբ ազդող ուժի հետևանքով, հաճախ փորձում է ճնշմանը ևս 
վերագրել ուղղություն: Այդ դեպքում հետագա ուսուցման ընթացքում, երբ 
նա ծանոթանա վեկտորի գաղափարին և ուժի վեկտորական բնույթին, 
հիմնական դպրոցից նրան ծանոթ սահամանումը կբերի ճնշման վեկտո-
րական ընկալմանը: Նման իրավիճակից խուսափելու համար ավագ 
դպրոցում նախ՝ կարելի է խստացնել ճնշման սահմանումը՝ մատնանշե-
լով ուժի մոդուլը, և ապա՝ սովորողներին ներկայացնել ֆիզիկայում 
ճնշումը որպես վեկտոր ներմուծելու անհարմարությունը: Վերջինս պարզ 
կդառնա հատկապես հիդրոստատիկայի հարցերում, երբ, օրինակ, փոր-
ձենք պարզել հեղուկի ներսի որևէ կետում ճնշման ուղղությունը: Բանն 
այն է, որ հեղուկում ճնշման ուժն ու դրա ուղղությունը որոշակի են դառ-
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նում միայն մակերևույթի ընտրության դեպքում, և փոխելով միևնույն 
տեղում քննարկվող մակերևույթի կողմնորոշումը՝ փոխվում է նաև 
ճնշման ուժի ուղղությունը: Պարզ է, որ որպես վեկտոր սահմանելու դեպ-
քում հեղուկի ներսում հիդրոստատիկ ճնշման ուղղությունը ինքնին 
անորոշ կլիներ: Հետագայում հոծ միջավայրի մեխանիկայի համալսարա-
նական դասընթացում, ծանոթանալով լարվածության թենզորին, ուսա-
նողը կրկին առնչվում է ճնշմանը՝ այժմ արդեն որպես նշված թենզորի 
բնականոն բաղադրիչի: 

Այժմ ներկայացնենք «մեխանիկական աշխատանք» ֆիզիկական 
մեծության սահմանումը ուսուցման տարբեր մակարդակներում՝ ուղե-
կցելով մեթոդական դիտարկումներով և վեր հանելով մաթեմատիկայի 
հետ համապատասխան միջառարկայական կապերը: 

Հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագրքում [6, 84] մեխանի-
կական աշխատանքը սահմանված է հետևյալ ձևով. 

Մեխանիկական աշխատանք կոչվում է այն ֆիզիկական մեծու-
թյունը, որը հավասար է մարմնի վրա ազդող ուժի և նրա ուղղությամբ 
մարմնի անցած ճանապարհի արտադրյալին՝ 

:A F S= ⋅  
Համարժեք սահմանում տրված է նաև Ա. Լ. Մամյանի խմբագրու-

թյամբ հրատարակված հանրակրթական հիմնական դպրոցի 7-րդ դասա-
րանի դասագրքում [5, 83]: Պարզ է, որ նշված սահմանումը խիստ չէ: Օրի-
նակ՝ պարզ չէ, թե ինչպես պետք է որոշել ուժի կատարած աշխատանքը, 
եթե այն համուղղված չէ շարժմանը և կամ էլ փոփոխական է: Սակայն 
ուսուցման այս փուլում, ելնելով սովորողների տարիքային առանձնա-
հատկություններից, գիտելիքներից և ընդհանուր պատրաստվածությու-
նից, նպատակահարմար չէ ծանրացնել մատուցվող նյութն ու մասնա-
վորապես նաև աշխատանքի սահմանումը: Այս ֆիզիկական մեծությանը 
կրկին անդրադառնում են ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում՝ այն ներ-
մուծելով հետևյալ սահմանմամբ [7, 156]. 

Մեխանիկական աշխատանք է կոչվում այն սկալյար ֆիզիկական 
մեծությունը, որը հավասար է մարմնի վրա ազդող ուժի ու տեղափոխու-
թյան վեկտորների մոդուլների և այդ վեկտորների կազմած անկյան կոսի-
նուսի արտադրյալին՝ 

cos :A F s F sα= = ⋅
r rr r

 
Մեխանիկական աշխատանքի նման սահմանումն ավագ դպրոցում 

հնարավոր է, քանի որ ուսուցման այդ փուլում աշակերտն արդեն ծանոթ 
է ուժի և տեղափոխության վեկտորական բնույթին, իսկ մաթեմատիկայի 
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դասընթացից՝ նաև վեկտորների սկալյար արտադրյալին [2, 78]: Ֆիզիկա-
յում «աշխատանք» մեծության ներմուծումը վեկտորների սկալյար արտա-
դրայալի կիրառման վառ օրինակ է, որը մեկ անգամ ևս ի ցույց է դնում 
ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի փոխներգործուն խոր կապերը: Չնայած 
հետագա շարադրանքում խոսվում է այն մասին, որ բերվածը հաստա-
տուն ուժի աշխատանքի սահմանումն է, այնուամենայնիվ կարծում ենք՝ 
ցանկալի է, որ ուժի հաստատուն լինելու պարագան շեշտադրվեր նաև 
սահմանման մեջ՝ ուժ բառը փոխարինելով հաստատուն ուժով: Նշված 
դասագրքի խորացված ուսուցման բաժնում գաղափար է տրվում նաև 
փոփոխական ուժի աշխատանքի և դրա որոշման մասին, որի օգնությամբ 
հաջորդող նյութերում ներկայացված են համասեռ գնդաձև մարմնի 
ստեղծած ձգողական դաշտի և առաձգականության ուժի կատարած 
աշխատանքների հաշվարկը: Ֆիզիկայի շարունակական ուսուցման 
հաջորդ մակարդակը բակալավրական կրթության շրջանակում ընդ-
հանուր ֆիզիկայի դասընթացն է, որտեղ անվերջ փոքր ds

r
 տեղափոխու-

թյան ընթացքում F
r
 փոփոխական ուժի կատարած տարրական աշխա-

տանքը սահմանվում է հաստատուն ուժի աշխատանքի համանմանու-
թյամբ [1, 108]՝ 

:dA F ds= ⋅
r r

 
Նման սահմանումը բնական է, քանի որ անվերջ փոքր տեղափոխու-

թյան ընթացքում անընդհատորեն փոփոխվող ուժը «չի հասցնում» կրել 
վերջավոր փոփոխություն և այդ ընթացքում այն կարող ենք համարել 
հաստատուն վեկտոր: Վերջավոր ճանապարհի վրա փոփոխական ուժի 
կատարած աշխատանքը արդեն սահմանվում է որպես ճանապարհի 
բոլոր տարրական մասերում ուժի կատարած աշխատանքների գումար, 
որն էլ արտահայտվում է բակալավրական կրթության շրջանակում 
մաթեմատիկական անալիզի կամ բարձրագույն մաթեմատիկայի դաս-
ընթացներից [10, 11-13; 9, 393-396] հայտնի երկրորդ սեռի կորագիծ 
ինտեգրալով՝ 

:sA F ds F ds= ⋅ = ⋅∫ ∫
r r

 
Հարկ է նշել, որ կորագիծ ինտեգրալի, ինչպես և բազմաթիվ այլ մա-

թեմատիկական գաղափարների առաջացումը մեծապես պայմանավոր-
ված է եղել ֆիզիկական բնույթի համապատասխան գաղափարներով և 
խնդիրներով: 

 Ինչպես տեսնում ենք, ֆիզիկական սահմանումների բազմամակար-
դակ ուսուցման ընթացքում սովորողները առաջին փուլում ծանոթանում 
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են ֆիզիկական մեծության «նկարագրային» սահմանմանը, որը, բնա-
կանաբար, չունի անհրաժեշտ ո՛չ ֆիզիկական և ո՛չ էլ մաթեմատիկական 
խստություն (որն անխուսափելի է և օբյեկտիվորեն պայմանավորված է 
տվյալ տարիքային խմբի սովորողների ֆիզիկամաթեմատիկական գրա-
գիտության աստիճանով)։ 

Ուսուցման հետագա փուլերում, սովորողների ֆիզիկամաթեմատի-
կական գրագիտության աճին զուգընթաց, ֆիզիկական մեծությունների 
սահմանումներն աստիճանաբար «ստանում» են անհրաժեշտ խստու-
թյուն ու ճշգրտություն՝ վերջնարդյունքում դառնալով հստակ և ճշգրիտ։ 
Կարծում ենք՝ մեթոդական առումով նպատակահարմար է, որ յուրա-
քանչյուր հաջորդ փուլում, երբ առավել հստակություն ենք մտցնում 
ֆիզիկական մեծության սահմանման ձևակերպման մեջ, պարտադիր 
վերհիշենք այդ նույն մեծության համար նախորդ փուլերում տրված սահ-
մանումները, հասկանանք տվյալ փուլերում այդ սահմանումների այդ-
պիսին լինելու անհրաժեշտությունը և վեր հանենք վերջիններիս թերու-
թյունները։ Համոզված ենք, որ նյութի նմանօրինակ «մատուցման» դեպ-
քում սովորողների մեջ տեղի կունենա սահմանումների իմաստավորված 
յուրացում՝ ապահովելով սահմանումների տիրապետման զգայական 
փուլից սահուն անցումը դեպի տրամաբանական փուլ։ 

 
Գործնական առաջադրանքների և դրանց լուծման նմուշներԳործնական առաջադրանքների և դրանց լուծման նմուշներԳործնական առաջադրանքների և դրանց լուծման նմուշներԳործնական առաջադրանքների և դրանց լուծման նմուշներ    

Ֆիզիկական սահմանումները ամրապնդելու համար օգտակար է 
դասընթացի շրջանակում սովորողներին առաջադրել ստորև բերված 
թեստի [4, 263] ոճի առաջադրանքներ: 

Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում հաստատուն հոսանքի ուժի 
սահմանումը: 

1) 
U

I
R

=  3) max
F

I
Bl

=  

2) 
q

I
t

=  4) I
R r

ε
=

+
 

Պատասխանելու համար սովորողը պետք է հոսանքի ուժի բոլոր 
ճիշտ բանաձևերից ընտրի այն միակը՝ 2-րդը, որով այդ մեծությունը ներ-
մուծվում է ֆիզիկայի դասընթաց, և որն արտահայտում է այդ ֆիզիկա-
կան մեծության էությունը: 2-րդը և  4-րդը բացահայտ կերպով արտա-
հայտում են Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի և լրիվ շղթայի համար, իսկ  
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3-րդում մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլի սահմանման 
բանաձևից հոսանքի ուժն արտահայտված է մյուս ֆիզիկական մեծու-
թյուններով: 

Երբեմն ֆիզիկական պնդման բառային ձևակերպումը կարծես 
«թաքցնում» է նրա էությունը: Դիտարկենք մի օրինակ. 

Ո՞ր պնդումն է սահմանում, ո՞րը՝ օրենք [3, 111]: 
Ա. Մարմնի իմպուլսը հավասար է նրա զանգվածի և արագության 

արտադրյալին: 
Բ. Մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը հավասար է նրա վրա ազդող 

ուժերի համազորի և ազդման տևողության արտադրյալին: 
1) Ա-ն սահմանում է, Բ-ն՝ օրենք: 
2) Ա-ն օրենք է, Բ-ն՝ սահմանում: 
3) Երկուսն էլ օրենք են: 
4) Երկուսն էլ սահմանում են: 
Այս առաջադրանքում սովորողը պետք է կարողանա հստակ տար-

բերել ֆիզիկական մեծության սահմանումը ֆիզիկական օրենքից: Դասա-
վանդման փորձը վկայում է, որ աշակերտների մեծ մասը դժվարանում է 
պատասխանել նման հարցերի: Շատ են այն դեպքերը, երբ սովորողը 
հասկանում է, որ երկու պնդումներն էլ ճշմարիտ են, սակայն չի ընկալում 
հարցի էությունն ու չի պատկերացնում սահմանման և օրենքի տարբե-
րությունը: Ուստի ուսուցման գործընթացում այս և նման օրինակների 
միջոցով աշակերտների ուշադրությունը կարելի է սևեռել նշված 
գաղափարների վրա՝ հերթական անգամ բացատրելով, որ սահմանումով 
տվյալ ֆիզիկական մեծությունը ներմուծվում է ֆիզիկա, մինչդեռ օրենքն 
արտահայտում է արդեն սահմանված և հայտնի մեծությունների միջև 
առկա օրինաչափությունն արտահայտող գործառական կապը: 
Հետաքրքիր է, որ նման բացատրություններով որոշ աշակերտներ փոր-
ձում են այս ամենը առավել «որոշարկելը»՝ ֆիզիկական մեծության սահ-
մանման տակ հասկանալով այն բանաձևը կամ պնդումը, որով դասըն-
թացի շրջանակում առաջին անգամ հանդիպում են այդ մեծությանը: Վեր-
ևում ներկայացված օրինակում դիտարկվող ֆիզիկական մեծությունը 
իմպուլսն է, որը ավագ դպրոցի դասընթացում [7, 183] ներմուծվում է Ա 
պնդմամբ, որը և ակնհայտորեն իմպուլսի սահմանումն է: Բ պնդումն 
արդեն վերաբերվում է սովորողին սահմանումից ծանոթ իմպուլսի 
փոփոխությանը և ըստ էության արտահայտում է Նյուտոնի երկրորդ 
օրենքը՝ մի փոքր այլ ներկայացմամբ: Վերջինս կարելի է ձևակերպել 
միայն այն դեպքում, երբ արդեն սահմանված են ինչպես մարմնի 
իմպուլսը, այնպես էլ նրա վրա ազդող ուժը: Հարկ է սովորողի ուշադրու-
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թյունը սևեռել նաև այն հանգամանքին, որ ֆիզիկայում ցանկացած մեծու-
թյան փոփոխությունը սահմանվում է որպես դրա վերջնական և սկզբնա-
կան արժեքների տարբերություն, և այս իմաստով Բ պնդումը սկզբունքո-
րեն չի կարող լինել սահմանում: Որևէ f  ֆիզիկական մեծության փոփո-

խություն ասելով՝ հասկանում ենք 2 1
f f f− = ∆  մեծությունը, և ակնհայտ 

է, որ իմպուլսի փոփոխությունը կսահմանվի որպես 2 1
p p p− = ∆
r r r

: 

Ավելորդ չէ աշակերտներին ներկայացնել այն, որ ֆիզիկայի դպրոցական 
դասընթացում հանդիպող միակ տարբերություն-փոփոխություն արտա-
հայտող մեծությունը, երբ փոխվում են հանելիի ու նվազելու տեղերը, 
երկու կետերի միջև էլեկտրական լարումն է, որը ավանդաբար ընդուն-
ված է սահմանել որպես այդ կետերից առաջինի և երկրորդի պոտենցիալ-

ների տարբերություն՝ 1 2
U ϕ ϕ= −  [8, 164]: Այս պահը տպավորիչ դարձ-

նելու համար ցանկալի է սովորողների ուշադրությունը հրավիրել այն 
իրողությանը, որ լարումը սահմանվում է որպես դիտարկվող կետերի 
պոտենցիալների տարբերություն և ոչ թե փոփոխություն: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Կարծում ենք, որ դիտարկված մոտեցումների և ընտրովի թեստ-
առաջադրանքների անմիջական կիրառումը ինչպես ընթացիկ դասա-
ժամին, այնպես էլ տվյալ թեմայի ընդհանրացնող կրկնությունների 
փուլում կնպաստի սովորողների կարողությունների և հմտությունների 
խթանմանը՝ զարգացնելով նրանց որոնողական ընդունակություններն ու 
ստեղծագործական մտածողությունը։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU SCI-02-2020 ծածկագրով 
«Ֆիզիկական և մաթեմատիկական ընտրովի խնդիրների իրացման բազ-
մամակարդակ մոտեցումը որպես կրթական գործընթացի որակի բարձ-
րացման միջոց» գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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Вардан Вардан Вардан Вардан Манукян Манукян Манукян Манукян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: школа, учебник, понятие, физическая величина, 
работа, давление 

В школьный курс физики вводятся многие физические величины: 
скорость, масса, сила, импульс, энергия, температура, сопротивление и т. 
д. При введении любой новой физической величины возникает вопрос о ее 
определении. Такая же потребность возникает при повторном введении 
той же физической величины на более высокий уровень обучения. 
Преподавание физики реализуется по спирали, первый «виток» которого 
происходит в 7-9 классах средней школы, а следующий – в 10-12 классах 
старшей школы. Многие важные физические понятия и величины 
определяются на обеих этапах обучения, различия между которыми 
обусловлены способностью учащихся соответствующей возрастной группы 
представлять, описывать и анализировать явления. 

Вопросы задаваемые в учебниках физики способствуют усвоению и 
закреплению знаний, полученных на уроке, а также развитию навыков их 
применения. В то же время большинство этих вопросов не способствует 
полному усвоению физических определений, поскольку в учебниках 
обычно отсутствуют вопросы обязательного уровня подготовки, направ-
ленные на выработку и усвоение конкретных определений. Следует 
отметить, что в учебно-методической литературе также не уделяется 
должного внимания методологическим вопросам динамики идейного 
содержания определений при непрерывном многоуровневом обучении. 
Данная статья посвящена выявлению и восполнению этого «недостатка», 
чем и обусловлена научно-педагогическая новизна нашей работы. 
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Implementation of Selected Questions in a MultImplementation of Selected Questions in a MultImplementation of Selected Questions in a MultImplementation of Selected Questions in a Multilevel Process of ilevel Process of ilevel Process of ilevel Process of 
Teaching Physical DefinitionsTeaching Physical DefinitionsTeaching Physical DefinitionsTeaching Physical Definitions    

Vardan Vardan Vardan Vardan Manukyan Manukyan Manukyan Manukyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: school, textbook, concept, physical quantity, work, pressure 
Many physical quantities are introduced into the school physics course: 

speed, mass, force, momentum, energy, temperature, resistance, etc. When any 
new physical quantity is introduced, the question of its definition arises. The 
same need arises with the reintroduction of the same physical quantity to a 
higher level of instruction. The teaching of physics is realized in a spiral, the 
first “round” of which occurs in grades 7-9 of secondary school, and the next – 
in grades 10-12 of high school. Many important physical concepts and 
quantities are defined at both stages of learning, the differences between which 
are based on the ability of students in the corresponding age group to imagine, 
describe and analyze phenomena. 

The questions in physics textbooks contribute to the assimilation and 
consolidation of the knowledge gained in the lesson, as well as the development 
of skills in their application. At the same time, most of these questions do not 
contribute to the complete assimilation of physical definitions, since textbooks 
usually do not contain questions of a required level of training aimed at 
developing and assimilating specific definitions. It should be noted that the 
educational and methodological literature also does not pay due attention to the 
methodological issues of the dynamics of the ideological content of definitions 
in continuous multilevel education. This article is devoted to the identification 
and remedy of this “deficiency”, which explains the scientific and pedagogical 
novelty of our work.    
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