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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ФIЗИКИ
У ПОЧАТКОВIЙ ШКОЛI

Стаття присвячена дослiдженню основних проблем вивчення елементiв фiзики у курсi
«Природознавство» початкової школи. Розглянуто можливостi їх подолання на сучасно-
му етапi розвитку початкової освiти. Видiлено шляхи подолання проблеми початкової
фiзичної освiти та допомоги вчителю початкових класiв, окреслено основнi вимоги до
органiзацiї заходiв щодо залучення молодших школярiв до активного навчання.

Ключовi слова: навчальний процес, явище, дослiд, етап, послiдовнiсть, повторю-
ванiсть, запитання, активнiсть.

Вступ.
Проблема викладання основ фiзики в курсi «Природознавство» початко-

вої школи та її окремi аспекти пiднiмалася у наших попереднiх дослiдженнях.
Подальше вивчення проблеми дає змогу стверджувати, що одним iз найпро-
стiших шляхiв вирiшення проблеми є консультування вчителiв початкових
класiв з приводу фiзичного змiсту матерiалу «Природознавства».

Отже, метою статтi є окреслення шляхiв подолання проблеми початкової
фiзичної освiти та допомоги вчителю початкових класiв, видiлення основних
вимог до органiзацiї заходiв iз залучення молодших школярiв до активного
навчання.

Основна частина.
Основою для вивчення ШКФ є життєвий досвiд дитини (його спостере-

ження), знання з курсу природознавства та математики початкової школи.
Проблема набуття життєвого досвiду малечi додається до умови система-

тичного впливу дорослого оточення на неї:
— зосередження уваги на явищах;
— елементарне пояснення змiн, що вiдбуваються (за умови дозованостi

пояснень);
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— встановлення найпростiших зав’язкiв мiж явищами (сонце свiтить –
калюжi зникають);

— мотивацiя дитини до спостережень.
У такий спосiб ще до початку шкiльної освiти закладаються елементарнi

основи фiзичної освiти.
Учитель початкової школи пiдтримуючи iдею наступностi навчання на

уроках природознавства (безпосереднє вивчення природи) та математики
(вивчення будови та правил роботи з елементарними вимiрювальними при-
ладами), читання (опис явищ) забезпечує формування уяви особистостi та
мотивацiї до спостережень.

Проблема пiдготовки фахiвцiв з фiзики полягає у вiдсутностi знань про-
фесiйної роботи з молодшими школярами. Тому, аби уникнути складнощiв,
вчитель фiзики має бути квалiфiкованим консультантом для викладача по-
чаткових класiв. У такий спосiб органiзацiя фiзичної освiти буде мати послi-
довний, логiчно-обґрунтований хiд, а розвиток та формування «свiтогляду»
дитини вiдповiдати усiм етапам її природного розвитку.

На уроках математики вiдбувається початкове знайомство з елементар-
ними вимiрювальними приладами, а саме:

— призначення;
— будова (основнi елементи, без деталей);
— правила користування;
— вiдпрацювання вмiнь та навичок роботи.
Принципово важливим для молодших школярiв є те, що безпосередня

«жива» робота з приладом має передувати спостереженню приладiв та їх
використання на малюнках. У такий спосiб вiдбувається легке розумiння
дитиною сутi малюнка, чого не дає, нажаль, зворотнiй спосiб. Окрiм того, до-
цiльно вiдпрацювати вмiння великiй кiлькостi вправ не жалкуючи для цього
додаткового часу. Так, наприклад, при вивченнi лiнiйки:

— вимiряти тiла для яких довжини лiнiйки достатньо;
— вимiряти тiла для яких довжини лiнiйки не достатньо: пояснити що слiд

змiнити вимiрювальний прилад, якщо вимiрювальних можливостей даного не
вистачає.

В подальшому, при вивченнi термометра доцiльно пояснити яким чином
слiд вчинити, аби отримати результат бажаного вимiрювання, при вивченнi
термометра;

— вимiряти температуру;
— пояснити принцип роботи при цьому слiд пояснити, що не можна ви-

користовувати прилад «замалий» та в чому полягає небезпека такого вико-
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ристання. Також, показати вiдмiнностi використання лiнiйки та термометра
для вимiрювання вiдповiдних величин, бiльших за можливостi приладу.

Творчим завданням для закрiплення навичок роботи з лiнiйкою має бути
створення копiї березового листка, намальованого на аркушi (або в зошитi),
або з натури. Завдання полягає у визначеннi найбiльш принципових розмi-
рiв листка та вiдповiдно їх вiдтворення на аркушi (довжина осi, стеблини,
найбiльшої ширини, кiлька додаткових величин). До того ж слiд звернути
увагу на його симетричнiсть та правила постановки «основних» крапок. Таке
завдання сприяє вiдпрацюванню вмiнь дитини малювати прямi лiнiї з викори-
станням лiнiйки та вiдкладати рiвнi вiдрiзки (наприклад, для бiльш точного
малювання листочка доцiльно проведення кiлькох розмiрiв, перпендикуляр-
них до його вiсi, вимiрювання вiдстаней до країв та їх вiдповiдне вiдкладання
на власному малюнку. Викладання основ фiзики у початковiй освiтi базується
на таких основних аспектах:

— Опора на життєвий досвiд;
— Метод навчання: спостереження та дослiд;
— Засiб навчання: запитання та якiсна задача.
Зважаючи на те, що в першому класi органiзувати взаємонавчання дуже

складно та вважається фахiвцями методично невиправданим, то вчитель є
єдиним джерелом iнформацiї у школi. Такi обставини вимагають вiд спецiалi-
ста знань, вмiнь та навичок урiзноманiтнювати методи навчання. Доцiльним
та виправданим з методичної точки зору є спiвробiтництво. В початковiй
школi воно є подвiйним, вчитель-учень та учень-учень пiд пильним наглядом
керiвника.

Тому, окремої уваги потребує органiзацiя консультацiй з фiзики для вчи-
телiв початкових класiв.

1. Аналiз навчальних програм. Визначення матерiалу заснованого на
фiзичних явищах.

2. Розгляд фiзичного явища з наукової точки зору. Сприйняття та усвi-
домлення вчителями початкових класiв фiзичної сутi явища та експерименту,
яким воно демонструється, пiдтверджується або пояснюється.

3. Встановлення «меж доступностi» явища для молодшого школяра.
Встановлення особливостей умов та протiкання сутi явища.

4. Усвiдомлення методичної доцiльностi методiв та прийомiв роботи з
пояснення матерiалу учням.

5. Окреслення кола запитань пов’язаних з поданим матерiалом та при-
значених для закрiплення отриманих знань (якiснi задачi, запитання, експе-
рименти).
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6. Обговорення варiантiв творчих завдань за темою вивчення.
Введення окремих фiзичних явищ має полягати у розглядi та винайденнi

основних їх особливостей та характеристик, а не у безпосередньому введеннi
означення. Дитина, має зрозумiти ознаки, причини, фiзичну суть на тому
рiвнi, що вiдповiдає її вiковим можливостям.

Завдання мають бути взаємопов’язаними (пiдтримка цiлiсностi вивчення
матерiалу) аби єдина повна картина створювалася у свiдомостi особистостi.

Окремий аспект проблеми – залучення батькiв (iнших дорослих) до уча-
стi у домашнiй навчальнiй роботi дитини. При цьому вважаємо за необхiдне
акцентувати увагу на таких моментах:

— Виявити зацiкавленiсть до того, про що йшла мова на заняттi, та що
було цiкавим, чи сподобалося, та що саме дитина отримала в якостi дома-
шнього завдання. Пiдтримати школяра власною зацiкавленiстю батькiв до
теми розмови.

— Принципово важливо «брати участь», а не «виконувати» завдання за-
мiсть дитини.

— Дозволити дитинi керувати допомогою дорослих («Чим саме я можу
тобi допомогти?»). Органiзувати домашнє взаємонавчання: дати можливiсть
дитини «навчити дорослого» тому, чому вона навчилася в школi. При цьому
дорослi в свою чергу допоможуть виконати подальшi завдання.

— Ставитися схвально до будь-якої оцiнки та обов’язково обговорювати,
конкретизувати позитивнi та негативнi впливи на отриманий результат.

— Виховувати вмiння сприймати негативний результат, як результат вла-
сної дiяльностi.

Висновки.
На основi вище зазначеного у подоланнi основних проблем викладання

основ фiзики в курсi початкової школи можна зробити такi висновки:
1. Органiзацiя практичної допомоги фахiвця з фiзики вчителю поча-

ткових класiв є методично виправданою та доцiльною. Фрагментарна при-
сутнiсть вчителя фiзики може лише урiзноманiтнювати навчальний процес,
але не набувати систематичностi бо це вимагає знань методики початкової
освiти, яка значно вiдрiзняється вiд методики викладання фiзики у середнiй
школi.

2. Залучення батькiв та iнших дорослих iз оточення дитини до взаємодiї
у навчаннi школяра створює мiцний фундамент для подальшого формування
в особистостi стiйких навичок самоаналiзу та самоосвiти. Додаткове консуль-
тування дорослих може бути органiзоване як учителями початкових класiв
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так i фахiвцями з фiзики. Така «доросла домашня пiдтримка» дитини у фор-
мi «змiни ролей» змiцнює i стосунки в родинi, i, таким чином, забезпечує
цiлеспрямоване виховання та розвиток дитини.

3. Взаємодiя основних учасникiв навчально-виховного процесу з фiзи-
ки у початковiй школi має ґрунтуватися на чiткому усвiдомленнi учителем
елементарних дiй (етапiв) у вирiшеннi задачi початкової освiти з фiзики;
вiдпрацюваннi кожного з видiлених етапiв на численних прикладах; багато-
разовому повтореннi; використаннi великої кiлькостi запитань, що вимагають
однослiвної вiдповiдi та придатних для колективного опитування.

Перспективи подальших розвiдок вбачаємо у розробцi методичних реко-
мендацiй за окремими темпами курсу фiзики для вчителiв початкових класiв
та їх впровадження у навчальний процес ЗОШ.
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Problems of the physics fundamentals studying in primary school
The article is devoted to the research of the main problems of studying physics

elements in the course «Natural science» in elementary school. The possibilities of
their overcoming at the present stage of the primary education development have
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ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ
ВИРIШЕННЮ ФIЗИЧНИХ ЗАДАЧ УЧНIВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена дослiдженню основних проблем вивчення фiзики у базовiй школi. Роз-
глянуто можливостi їх подолання на сучасному етапi розвитку шкiльної освiти. Видiлено
основнi вимоги до органiзацiї заходiв щодо подолання проблеми залучення школярiв до
вирiшення фiзичної задачi.

Ключовi слова: навчальний процес, фiзична задача, етап, послiдовнiсть, повто-
рюванiсть, запитання.

Вступ.
Монiторинг успiшностi учнiв базової школи ЗОШ дозволяє стверджува-

ти, що основна проблема складностi у навчаннi розв’язуванню задач походить
iз 7 класу та вiд самих витокiв вивчення фiзики. Надмiрна програмна ма-
тематизацiя фiзики вiд початку вивчення не дає змоги учням поступово
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