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Ֆիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակՖիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակՖիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակՖիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ    
համաչափության և վերադրման մեթոդաբանականհամաչափության և վերադրման մեթոդաբանականհամաչափության և վերադրման մեթոդաբանականհամաչափության և վերադրման մեթոդաբանական    
սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը     
ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ժամանակոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ժամանակոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ժամանակոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ժամանակ    

Դրմեյան ՀենրիկԴրմեյան ՀենրիկԴրմեյան ՀենրիկԴրմեյան Հենրիկ    
ՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյան    ԱԱԱԱնի նի նի նի     

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ֆիզիկայի դասընթաց, ընդհանրացնող կրկնություն, ոչ 

ստանդարտ խնդիրներ, մեթոդաբանական սկզբունքներ, համաչափության և 
վերադրման սկզբունքներ 

Հանրակրթական դպրոցի ավարտական դասարաններում, երբ սովորողները 
տիրապետում են բավական մեծ ծավալի նյութի, և նրանց մոտ ձևավորված են 
որոշակի հմտություններ, առավել հեշտ է համակարգել տարբեր մեթոդական 
հնարքներն ու մոտեցումները։ Այդ հնարավորությունները ավելանում են ամփո-
փիչ կրկնության գործընթացի կազմակերպման ժամանակ։ Ապացուցված է, որ 
կրկնության արդյունավետությունը էապես բարձրանում է, երբ հետևողականո-
րեն իրականացվում է «Կրկնությունը որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել» 
հայեցակարգը, քանզի այն թույլ է տալիս ֆիզիկայից ընդհանրացնող կրկնությու-
նը կառուցել ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի հիմնարար և մեթոդաբանական 
ուղղվածություն ունեցող գաղափարների վրա [3; 6]1։ Այդ հայեցակարգի ամբող-
ջական ներդրումը ենթադրում է առանձնացնել և մշակել բոլոր այն մեթոդների ու 
մոտեցումների ամբողջությունը, որոնց կիրառումը այդ գործընթացում կարող է 
էապես բարձրացնել կրկնության արդյունավետությունը։ Դեռևս համապարփակ 
ուսումնասիրություններ չկան ամփոփիչ կրկնությունների գործընթացում ֆիզի-
կայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի իրականացման առանձնա-
հատկությունների, ինչպես նաև այդ գործընթացում ֆիզիկայի մեթոդաբանական 
սկզբունքների կիրառման հնարավոր ձևերի վերաբերյալ։ 

Մինչդեռ ավագ դպրոցի ֆիզիկայից խորացված ուսուցում իրականացնող 
դասարանների սովորողների գիտելիքների ծավալը և զարգացած վերացական 
մտածողությունը թույլ են տալիս նորովի դիտարկել կրկնության դերն ու նշանա-
կությունը և արդյունքում սովորողների մոտ զարգացնել մտածողության կարևոր 
տարրեր։ Մասնավորապես ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզունքների լայն կի-
րառման շնորհիվ հնարավոր է դառնում քննարկել այնպիսի ոչ ստանդարտ 
խնդիրներ, որոնց լուծումը որակական մեթոդների կիրառման պարագայում հան-
գեցնում է արդեն իսկ հայտնի ստանդարտ խնդիրների լուծման։ Վերջինովս էլ 
պայմանավորված է աշխատանքի արդիականությունը։ 

Հայտնի է, որ դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից 
մեկը սովորողների մոտ ֆիզիկական մտածողության և ստեղծագործական ունա-
կությունների զարգացումն է։ Դրա իրականացումը բարդ և տևական խնդիր է, և 

                                                                 
1 [3, 152-158; 6, 106] 
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ուսուցչից պահանջում է մեծ վարպետություն ու ջանք։ Շատ կարևոր է, որ ուսու-
ցիչը հստակ պատկերացնի այն ուղին, որով պետք է տանի իր աշակերտներին։ 
Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայում այդ խնդրի իրականացման ուղղությամբ կա-
տարած ամենահաջող քայլերը վերաբերվում են այն տեխնոլոգիաներին, որոնք 
ուղղված են ուսուցման գործընթացում դասավանդման մեթոդաբանական 
ուղղվածության ուժեղացմանը և ուսուցանվող նյութը հիմնարար գաղափարների 
վրա կառուցելու սկզբունքին: Ճիշտ է, նման մոտեցումը կարող է էապես նպաստել 
որակյալ ֆիզիկական կրթության ապահովմանը, սակայն հարկ է նշել, որ հասա-
րակության զարգացման արդի փուլում ֆիզիկական կրթության արդիականաց-
ման հիմնական խնդիրները և ճանապարհը որոշվում է ոչ միայն շրջապատող 
աշխարհի մասին հաղորդած կոնկրետ գիտելիքներով, այլև դրանց մեթոդաբանա-
կան հիմքերի ուսուցմամբ ու մաթեմատիկական մոդելավորում իրականացնելու 
կարողություններով ու հմտություններով։ 

Ֆիզիկական համակարգերի հետազոտման որակական մեթոդները թույլ են 
տալիս բարձրացնել ֆիզիկայի ընկալման մակարդակը, որը վերջին հաշվով տար-
բեր ֆիզիկական պրոցեսների ընթացքի վերաբերյալ տեսական կանխատեսում-
ներ անելու ընդունակությունները զարգացնելու հիմքն է ։ Ժամանակակից ֆիզի-
կայում, որակական մեթոդներասելով, հասկանում են տարբեր մոտեցումների մեծ 
տիրույթ՝ սկսած ֆիզիկայի ընդհանուր մեթոդաբանական սկզբունքներից (հարա-
բերականության, համաչափության, վերադրման, տոլերանտության և այլն), 
մինչև բնության հիմնարար օրենքները (էներգիայի, իմպուլսի, իմպուլսի մոմեն-
տի, էլեկտրական լիցքի պահպանման օրենքները և այլ) [4]2։ Ֆիզիկայի մեթոդա-
բանական սկզբունքները հանդես են գալիս որպես համակարգաստեղծ տարրեր, 
որոնք ապահովում են տեսական գիտելիքների համակարգվածությունը, նրանց 
ներքին զարգացումը և ընդհանրացումը։ Դրանց հիման վրա էլ ուսուցման ընթաց-
քում հնարավոր է լինում գիտական աշխարհայացքի համակարգում ընդհանրաց-
նել դպրոցականների գիտելիքները ֆիզիկայից։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ավագ 
դպրոցների՝ խորացված ուսուցմամբ ֆիզիկայի ծրագրերի բովանդակության սահ-
մաններում հնարավոր է ուսուցման պրոցեսում հետևողականորեն կիրառել ֆի-
զիկայի մեթոդաբանական սկզբունքները։ 

Շատ դեպքերում սովորողները միայն ստանդարտ իրավիճակներում են կա-
րողանում կիրառել իրենց գիտելիքները և դժվարանում են դրանք դրսևորել ոչ 
ստանդարտ դեպքեր քննարկելիս։ Մինչդեռ կարևոր է սովորողների մոտ ձևավո-
րել այնպիսի կարողություններ ու հմտություններ, որոնք թույլ կտային նրանց ոչ 
ստանդարտ իրավիճակներում կռահել այն ուղին, որը ճիշտ մտային գործողու-
թյունների արդյունքլում կարող է բերել խնդիրների ստանդարտ վիճակին։ 

Խոսքը վերաբերում է որակական դատողությունների այն մեծ տիրույթին, 
որոնք գիտական ճանաչելիության մաս են կազմում։ Դրանց թվին են պատկանում 
վերը հիշատակված մեթոդաբանական սկզբունքները։ 

Աշխատանքի նպատակն է ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման օրինակով ի 
ցույց դնել համաչափության և վերադրման մեթոդաբանական սկզբունքների կի-

                                                                 
2 [4, 342] 



– 141 – 

րառման հնարավոր ձևերը և ցույց տալ դրանց արդյունավետությունն ու դիդակ-
տիկական նշանակությունը այդպիսի խնդիրներ լուծելիս։ 

Խնդիրները վերաբերում են գրավիտացիոն փոխազդեցություններին, որոնց 
համար ճիշտ է վերադրման սկզբունքը։ Խնդիրները ոչ ստանդարտ են և առանձին 
հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Գրավիտացիոն փոխազդեցություններին 
սովորողները առավել մանրամասն ծանոթանում են 10-րդ դասարանում, երբ գա-
ղափար է տրվում տիեզերական ձգողության օրենքի, Կեպլերի օրենքների, ինչ-
պես նաև գրավիտացիոն դաշտի պոտենցիալի մասին [1]3։ Սակայն այնպիսի 
խնդիրներ, որոնցում մարմինները չեն համարվում նյութական կետեր, չեն 
քննարկվում։  

Մինչ առաջին խնդրի քննարկումը, լուծենք մի ուղղորդող խնդիր՝ հիմնվելով 
բացառապես որակական դատողությունների վրա։ Ապացուցենք, որ բարակ 
գնդաձև, համասեռ խտությամբ գնդոլորտի շերտի ներսում ձգողական դաշտը բա-
ցակայում է։ Այսպես՝ ակնհայտ է, որ եթե շերտի ներսում ուժագծեր գոյություն 
ունենային, ապա դրանք կունենային գնդային համաչափություն: Համաչափու-
թյունը կարող է լինել տարբեր տեսակի: Խորանարդը և սկավառակը համաչափ 
են, սակայն ինտուիտիվ պարզ է, որ յուրաքանչյուրն իր ձևով: Սֆերիկ համաչա-
փություն ունի, օրինակ, միագույն կլոր գնդակը, որովհետև նրան ինչպես էլ 
պտտենք, այն միշտ միանման է երևում: Ամբողջությամբ սֆերիկ համաչափ են 
միայն գծերը, որոնք դուրս են գալիս Օ կենտրոնից ճառագայթների տեսքով բոլոր 
հնարավոր ուղղություններով: Սակայն ուժագծերը չեն կարող հատվել այնպիսի 
կետում, որում նյութը բացակայում է: Հետևաբար շերտի ներսում ուժագծեր ընդ-
հանրապես չկան, այսինքն՝ ծանրության ուժը այնտեղ բացակայում է: 

Այժմ ցույց տանք, որ եթե համասեռ գնդում արված է գնդաձև խոռոչ, որի 
կենտրոնը չի համընկնում գնդի կենտրոնին (նկ.1), ապա այդ համակարգի ստեղ-
ծած ձգողական դաշտը խոռոչի ներսում համասեռ է [2]4: Ի դեպ, նմանատիպ 
խնդիր քննարկված է տարբեր խնդրագրքերում, որոնց լուծումը տրված է այլ մո-
տեցմամբ: 

Լուծում Լուծում Լուծում Լուծում     
Հիշենք, որ դաշտը որոշ տեղամասում կոչվում է համասեռ, եթե այդ տեղա-

մասի բոլոր կետերում նրա լարվածությունը միատեսակ է մեծությամբ և ուղղու-
թյամբ: Մյուս կողմից՝ ձգողական դաշտի համար իրավացի է վերադրման 

սկզբունքը, այսինքն՝ եթե 1
m  զանգվածը ստեղծում է դաշտ 1

g
uur

 լարվածությամբ, 

իսկ 2
m  -ը՝ 2

g
uur

լարվածությամբ, ապա դաշտի լարվածությունը, որն առաջանում է 

երկու զանգվածներով, հավասար է 
1

g
r
-ի և 

2
g
r

-ի վեկտորական գումարին:  

Դիտարկենք խոռոչի ներսում գտնվող կամայական M կետ, որտեղ 1
O  -ը 

                                                                 
3 [1, 97-104; 175-177] 
4 [2, 92-93] 
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գնդի կենտրոնն է, 2
O  -ը՝ խոռոչի: Եթե խոռոչը լցնենք նույն խտությամբ նյութով 

ինչ-որ մարմնով, ապա M կետի 
1

g
r
 արագացումը մեծությամբ հավասար կլինի 

01 1

1

g O M
g

R

⋅
= , որտեղ 01g -ն ազատ անգման արագացումն է R շառավղով 

համասեռ գնդի մակերևույթի մոտ։ 
Խոռոչը նյութով լցնելով՝ մենք փնտրվող g

r
 արագացմանը ավելացնում ենք 

2
g
r

 արագացում, որն ստեղծում է խոռոչի նյութը: Այդ արագացման մեծությունը 

հավասար է՝ 02 2

2

g O M
g

r

⋅
= , որտեղ 02

g  -ն ազատ անգման արագացումն է 

r  շառավղով գնդի մակերևույթի մոտ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Այսպիսով՝ համաձայն դաշտերի վերադրման սկզբունքի՝ 1 2
g g g= +
uur ur uur

, 

որտեղից    
1 2

g g g= −
ur uur uur

      (1) 

Համաձայն (1) հավասարման՝ g
r
վեկտորը միացնում է 

2
g
r

 վեկտորի ծայրը 

1
g
r
 վեկտորի ծայրին: Հայտնի է, որ 

1 1

2 2

g O M

g O M
= : Քանի որ 

1
g
uur
 և 

2
g
r

 վեկտորները 

ուղղված են 1
O M  և 2

O M  հատվածների երկայնքով և համեմատական են 

նրանց մեծությամբ, ապա g
ur
, 

1
g
uur
 և 

2
g
r

 վեկտորներով կազմված եռանկյունին 

նման է 1 2
O O M  եռանկյանը: Հետևաբար g

ur
 վեկտորը զուգահեռ է 1 2

OO  

հատվածին և 01 1 2
g O O

g const
R

⋅
= = ՝ անկախ խոռոչի ներսում M  կետի 

 

Նկ.1 Ձգողական դաշտի պատկերը համասեռ գնդում Նկ.1 Ձգողական դաշտի պատկերը համասեռ գնդում Նկ.1 Ձգողական դաշտի պատկերը համասեռ գնդում Նկ.1 Ձգողական դաշտի պատկերը համասեռ գնդում 
արված գնդաձև խոռոչի որևէ արված գնդաձև խոռոչի որևէ արված գնդաձև խոռոչի որևէ արված գնդաձև խոռոչի որևէ M M M M կետումկետումկետումկետում    

R 
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դիրքից: Այսպիսով՝ g const=
ur

, այսինքն՝ ձգողական դաշտը խոռոչի ներսում 

համասեռ է: 
Այսպիսի խնդիրներ լուծելիս հաճախ կարելի է հանդիպել այլ դատողու-

թյունների. խոռոչով գունդը ներկայացվում է որպես տարածության գնդաձև մաս՝ 
միաժամանակ զբաղեցված երկու մարմիններով՝ «դրական խտությամբ» մեծ հոծ 
գնդով և խոռոչում գտնվող փոքր գնդով, բայց «բացասական խտությամբ»: 

Եթե այդպիսի մարմինների նկատմամբ կիրառենք վերադրման սկզբունքը, 
կարելի է ստանալ (1) առնչությունը և փնտրվող արդյունքը: Այդ մեթոդն ստացել է 
«բացասական զանգվածների մեթոդ» անվանումը: Սակայն պետք է զերծ մնալ 
լուծման այդպիսի մոտեցումից՝ չնայած այն բանին, որ տվյալ դեպքում այն ձևա-
կանորեն բերում է ճիշտ արդյունքի, սակայն ֆիզիկական իմաստ չունի: «Բացա-
սական զանգված» հասկացությունը ինքնին անբովանդակ է, և այդպիսի «զանգ-
վածի» համար կիրառելի չէ տիեզերական ձգողության օրենքը և վերդրման 
սկզբունքը: 

Այժմ քննարկենք մի խնդիր, որը ստացել է «Գրավիտացիոն վանում» անվա-
նումը [5]5։ 

Ինչպես հայտնի է, տիեզերական ձգողության օրենքը դասվում է ֆիզիկայի 
հիմնարար օրենքների շարքին: Թվում է, թե հիմք չկա կասկածելու բնության մեջ 
մարմինների փոխադարձ ձգողության մասին հիմնական թեզի իրավացիությանը: 
Սակայն գոյություն ունեն իրավիճակներ, որոնցում տիեզերական ձգողությունը 
բերում է միանգամայն անսպասելի արդյունքների: Բերենք մի օրինակ. պատկե-
րացնենք անվերջ տիեզերք, որը լցված է ջրով: Ինչպե՞ս կփոխազդեն միմյանց 
տարբեր մարմիններ այդ տիեզերքում: Կարծես պատասխանը ակնհայտ է. նրանք 
կձգեն իրար՝ համաձայն տիեզերական ձգողության օրենքի: Սակայն պարզվում է, 
որ ձգողությունը կարող է ծնել վանողություն: Դրա համար նախ ուսումնասիրենք 
երկու կապարե գնդերի փոխազդեցության ուժը: Միանգամից արժի ասել, որ «փո-
խազդեցություն» արտահայտությունը այնքան էլ տեղին չէ, քանի որ գնդիկները 
ենթարկվում են ոչ միայն փոխադարձ գրավիտացիոն ձգողության ուժերի, այլև 
տիեզերքի գրավիտացիոն և ջրային միջավայրի առաձգականության ուժերի ազ-
դեցությանը: Առաջին հերթին հաշվի առենք գրավիտացիոն բնույթի ուժերը: 

Քննարկենք A գնդիկի վրա ազդող ուժերը (նկ.2): Տանենք նրա կենտրոնով 
անցնող և գնդիկները միացնող ուղղին ուղղահայաց հարթություն: Այն տիեզերքը 
կբաժանի երկու կիսատիեզերքների, որոնց պայմանականորեն անվանենք ձախ և 
աջ:  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 [5, 60-64] 

 

·F

 

r r 
՛ 

 

Նկ. 2 Կապարե Նկ. 2 Կապարե Նկ. 2 Կապարե Նկ. 2 Կապարե     A A A A գնդի վրագնդի վրագնդի վրագնդի վրա    B B B B և և և և BBBB՛  մարմինների կողմից ՛  մարմինների կողմից ՛  մարմինների կողմից ՛  մարմինների կողմից ազդող ուժերազդող ուժերազդող ուժերազդող ուժերըըըը        
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Այդ երկու կիսատիեզերքները համաչափ են իրենց բաժանող հարթության 
նկատմամբ, բայց աջում կա լրացուցիչ B գնդիկ: Կիսատիեզերքների համաչափ 
մասերը A գնդիկի վրա ազդում են միանգամայն հավասար ձգողության ուժերով: 
Արդյունարար ուժը երկու տարբերվող գնդաձև տարրերի փոխազդեցության արդ-
յունքն է: Աջ կողմում դա գնդիկն է, իսկ ձախում՝ գնդիկի ծավալով ջուրը: Քանի որ 
գնդիկի զանգվածը մեծ է ջրի համապատասխան տարրի զանգվածից, ապա արդ-

յունարար 
1

F  ուժը, որն ազդում է A գնդիկի վրա, ուղղված կլինի աջ, սակայն 

փոքր կլինի B գնդիկի կողմից ազդող գրավիտացիոն ձգողության ուժից: Հաշվենք 
այն.  

( )













−=−=

⋅
−

⋅
=−=

·

ç
ç·

·ç···
ç·

·

ρ

ρ
1

2

2

2221
r

m
Gmm

r

m
G

r

mm
G

r

mm
GFFF , 

որտեղ r -ը գնդերի միջև եղած հեռավորությունն է: Դժվար չէ ցույց տալ, որ 
ստացված բանաձևը տարբեր զանգվածներով գնդերի համար կունենա հետևյալ 

տեսքը. 
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 իսկ ցանկացած նյութից մասնիկների փո-

խազդեցությունը ցանկացած անվերջ միջավայրում կորոշվի հետևյալ բանաձևով. 
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GF : Փակագծերից առաջ գտնվող արտահայ-

տությունը ամբողջությամբ համընկնում է տիեզերական ձգողության օրենքին, և 
եթե միջավայրի խտությունը ընդունենք զրոյին հավասար, կստանանք օրենքի 
ստանդարտ ձևակերպումը: 

Եթե միջավայրի խտությունը աստիճանաբար մեծացվի, ապա փոխադարձ 
ձգողության ուժը աստիճանաբար կնվազի մինչև հավասարվի զրոյի, երբ հավա-
սար լինեն նյութի և միջավայրի խտությունները: Եթե միջավայրի խտությունն 
ավելի մեծ լինի, քան նրանում գտնվող տարրերի նյութի խտությունը, ապա ուժը 
կընդունի բացասական արժեք, որն էլ համապատասխանում է այդ տարրերի վա-
նողությանը: Այսպես՝ երկու փայտե գնդիկները ջրային տիեզերքում միմյանց 

կվանեն հետևյալ ուժով. 
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Այսպիսով՝ ձգողությունը ի վիճակի է ծնելու վանողություն: 
Փոխադարձ վանողության այս արդյունքը կարելի է պարզաբանել՝ քննարկե-

լով այն «դաշտերը», որոնք ի հայտ են գալիս նյութը այլ խտությամբ համասեռ մի-
ջավայր բերելիս: Ավելի մեծ խտությամբ նյութի հայտնվելը բերում է ձգողության 
«դաշտի» ստեղծման: Ընդ որում ձգողությունը ծագում է միայն նյութի ծավալում 
գտնվող «ավելցուկային» խտության հաշվին: Եթե նյութի խտությունը փոքր է 
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միջավայրի խտությունից, ապա առաջանում է վանողության «դաշտ»: Այդ «դաշ-
տերի» առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք դրսևորում են իրենց հատկու-
թյունները անկախ այն բանից, թե որ նյութի (միջավայրի խտությունից մեծ կամ 
փոքր խտություն ունեցող) վրա են ազդում: Այդպիսի «դաշտի» լարվածությունը 

կարելի է հաշվել հետևյալ առնչությունով. 
2

1
m

E G
r

ρ

ρ
= −

ÝÛáõÃ çáõñ

ÝÛáõÃ

: 

Մեր կողմից առաջադրված վերոհիշյալ մոտեցումները կիրառվել են տարբեր 
դպրոցների աշխատանքային պրակտիկայում, որոնց արդյունքների վերլուծու-
թյունը և բազմաթիվ հարցումները վերահաստատել են այդ մոտեցումների արդ-
յունավետությունը։ 

Այսպիսով՝ ավագ դպրոցի՝ ֆիզիկայից խորացված ուսուցում իրականացնող 
դասարանների սովորողների գիտելիքների ծավալը և զարգացած վերացական 
մտածողությունը թույլ են տալիս կրկնության ժամանակ քննարկել ոչ ստանդարտ 
խնդիրներ։ Վերջիններիս լուծումը դառնում է առավել արդյունավետ, եթե կիրառ-
վում են ֆիզիկայի ուսուցման այնպիսի որակական մեթոդներ, ինչպիսիք են ֆի-
զիկայի մեթոդաբական սկզբունքները։ Այդ դեպքում հնարավոր է լինում որակա-
կան դատողությունների միջոցով խնդրի լուծումը բերել ավելի պարզ խնդիրների 
լուծման։ 
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Учитывая объем знаний и развитое абстрактное мышление учащихся классов 

старшей школы, в которых осуществляется углубленное обучение физике, а также 
придавая значимость возможностям широкого применения методологических 
принципов физики при обобщаюшем повторении, в статье на примере решения 
двух нестандартных задач относительно гравитационных взаимодействий показана 
эффективность применения методологических принципов симметрии и суперпо-
зиции, что позволяет сформировать элементы нестандартного и толерантного мыш-
ления у учащихся. 
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SUMMARY 
Key words:Key words:Key words:Key words: Physics course, generalizing revision, non-standard problems, 

methodological principles, the principles of proportionality and superposition 
Considering the amount of the knowledge and the developed abstract thinking of 

the high school learners at the grades which implement advanced Physics teaching, as 
well as highlighting the wide application of the possibilities of the methodological 
principles of Physics during Physics final revision, in the article, through the example of 
solving two non-standard problems on gravitational interactions, it is shown the 
efficiency of the application of the methodological principles of proportionality and 
superposition which allows the learners to develop elements of non-standard and 
tolerant thinking. 

 
 


