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Одним із найважливіших завдань навчання у сучасній школі є формуван-

ня  в учнів уявлення про сучасну фізичну картину світу. Засобом її формування 

виступають міжпредметні зв`язки. Це пояснюється тим, що кожна галузь науки, 

кожен предмет роблять свій внесок у становлення цілісності, єдності сприйнят-

тя матеріального світу та усвідомлення тісного взаємозв’язку природи, суспіль-

ства та мислення.  В основній школі закладаються основи фізичного пізнання 

світу: учні опановують сутність основних фізичних понять і законів, оволодіва-

ють науковою термінологією, основними методами наукового пізнання та алго-

ритмами розв’язування фізичних задач. У цей період у них формуються 

початкові уявлення про фізичну картину світу, розвиваються експериментальні 

і дослідницькі вміння і навички. 

Шкільний курс фізики ґрунтується на пропедевтиці фізичних знань,  яка 

відбувається на більш ранніх етапах навчання. Так, у початковій школі молодші 

школярі на уроках з різних предметів ознайомлюються з проявами фізичних 

явищ природи, засвоюють початкові відомості з фізики, оволодівають елемен-

тарними навичками пізнання природи. Найбільше зміст фізичної складової ві-

дображається у курсі природознавства 5-6 класу. 

Метою нашого дослідження є виявлення елементів фізичних знань, що 

розглядаються в курсі природознавства 5 класу та з`ясування відповідності їх 

подання сучасним вимогам навчання фізики. 

Для досягнення поставленої мети нами були поставлені такі завдання: 

1) аналіз програми курсу фізики 7 класу та виділення елементів фізичних знань;  



2) з’ясування алгоритму вивчення кожного елемента фізичних знань; 

3) аналіз елементів фізичних знань, що зустрічаються в курсі природознавства, 

з позиції глибини їх подання та узгодженості із сучасними вимогами навчання 

фізики. 

Характерною рисою сучасних програм курсу фізики загальноосвітньої 

школи є виділення шести елементів фізичних знань, що входять до змісту нав-

чального предмета – фізики. Такими елементами є: фізичний дослід; фізичне 

явище; фізична величина; фізичний закон; фізична модель; фізична теорія. 

Кожний елемент фізичного знання має певні відмінні риси, а тому алго-

ритм вивчення кожного з них різний. Так, фізичне явище має наступні ознаки 

[2, с.14-15] : 

 зовнішні ознаки плину даного явища, умови, за яких воно відбува-

ється; 

 зв’язок даного явища з іншими; 

 які фізичні величини його характеризують; 

 можливості практичного використання даного явища, способи попе-

редження шкідливих наслідків його прояву. 

З огляду на виділені вище ознаки, можна побудувати алгоритм вивчення 

фізичного явища. Ознайомлення з науково-методичною літературою дало мож-

ливість виявити, що зазначений алгоритм може бути поділений на дві частини: 

відомості про фізичне явище та теорія явища [1, с.16-17]. Послідовність 

вивчення основних відомостей та теорії фізичного явища представлена у 

наступній таблиці. 



Основні відомості про фізичне явище Теорія явища  

- особливості явища;  

- умови перебігу;  

- для яких фізичних об’єктів характер-

не;  

- що є результатом явища;  

- схема експерименту для фіксації 

явища. 

- фізичні величини, що застосовують 

для опису явища;  

- стисла теорія явища;  

- схематичне зображення та графічний 

опис явища;  

- причинна обумовленість явища. 

Аналіз програми та підручнику “Природознавство. 5 клас” [4] для 12-

річної школи показав, що у п`ятому класі вивчаються наступні фізичні явища: 

 механічні явища (механічний рух); 

 теплові явища (температура, термометр, градус) ; 

 електричні явища (поняття електрона, іона, провідники електричного 

стуму, джерела струму, ізолятори); 

 звукові явища (поняття звуку, гучність, частота, ультразвук) 

 світлові явища (прямолінійне поширення світла, розсіювання, відбит-

тя, поглинання). 

Зрозуміло, що для кращого засвоєння кожного явища вчитель повинен 

дотримуватися зазначеного вище алгоритму, а цьому повинен сприяти під-

ручник. Ознайомлення зі змістом підручника природознавства на узгодженість 

з алгоритмом вивчення фізичного явища дозволив виділити наступне: 

 

Фізичні явища 

Обсяг інформації 

(на якому рівні 

подається) 

 

Підходи до 

вивчення 

Ступінь 

узгодженості 

викладу з 

алгоритмом 

Механічні 

явища 

(Механічний рух) 

Подається інфор-

мація переважно 

на якісному рівні. 

За обсягом на се-

редньому рівні.  

Вивчення почина-

ється з теоретич-

ного підходу. По-

ступово перехо-

дить до історич-

ного. Основна 

увага приділяєть-

ся на експеримен-

тальний підхід. 

Узгоджується 

неповністю 



Теплові явища 

(Температура, 

термометр, 

градус) 

Виклад інформа-

ції подається пе-

реважно на тео-

ретичному рівні. 

Обсяг викладу - 

високий.  

Починається вив-

чення з експери-

ментального під-

ходу. Також є 

історичний під-

хід. 

Повністю 

узгоджується 

Електричні 

явища 

(Поняття 

електрона, іона, 

провідники 

електричного 

стуму, джерела 

струму, 

ізолятори) 

Інформація також 

викладена теоре-

тичному рівні. 

Обсяг викладу не-

достатній. Прису-

тній матеріал як 

теоретичного так 

і дослідного хара-

ктеру 

Починається вив-

чення з історич-

ного підходу. Та-

кож характерний 

теоретичний та 

експерименталь-

ний  підходи. 

Повністю 

узгоджується 

Таким чином, механічні явища (зокрема, механічний рух) вивчаються на 

якісному рівні. З алгоритмом матеріал узгоджується неповністю: відсутній 

зв'язок даного явища з іншими та можливості практичного застосування даного 

явища. Наводиться декілька основних теоретичних понять. Основна увага 

зосереджується на прикладах, які і повинні сприяти кращому запам’ятовуванню 

навчального матеріалу. При вивченні теплових явищ основна увага приді-

ляється теоретичному матеріалу; наводяться декілька прикладів з дослідних 

фактів. Всі пункти алгоритму вивчення теплових явищ витримуються. Елект-

ричні явища також розглядаються на якісному рівні. Обсяг викладу недос-

татній. Основна увага приділяється теоретичному матеріалу. Дослідний мате-

ріал відсутній. Виклад матеріалу з алгоритмом також узгоджується повністю.  

Таким чином, ми дійшли висновку, що курс природознавства п`ятого 

класу краще викладати учителям-фізикам, бо саме вони більше обізнані у  сут-

ності фізичних знань та вимогах до їх засвоєння у курсі фізики. Тільки при дот-

риманні єдиного підходу до вивчення фізичних знань у курсах різних предметів 

буде здійснюватись саме пропедевтика навчання фізики, а не гальмування цьо-

го навчання. Крім того, для кращого засвоєння елементів фізичних знань у кур-

сі природознавства рекомендуємо вчителям використовувати підручники, в 

яких матеріал має найбільшу схожість до запропонованого алгоритму, або за 



відсутністю таких намагатися самим навчати учнів за запропонованими алго-

ритмами. 
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