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ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ УЧНЯМИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ
МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Для активізації пізнавальної діяльності учнів потрібно послідовно і
систематично навчити їх ставити запитання […] 1800 друкованих знаків
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Увага! Анотація російською мовою потрібна лише для статей
російською мовою.
Чумак М. Е. Постановка вопросов учениками как метод активизации
мышления в процессе изучения физики.
Для

активизации

познавательной

деятельности

учеников

нужно

последовательно и систематически научить их ставить вопросы […] 8001000 знаков
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Chumak M. Ye. Raising of questions by students as a method of activation of
thought in the process of study of physics.
For activation of cognitive activity students are needed consistently and
systematic to teach them to put a question (1800 printed characters)
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