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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
been considered. The ways of solving the problem of primary physical education
and assistance to a primary school teacher have been found, the basic requi-
rements for organization of the measures to attract younger schoolchildren to
active teaching have been determined.
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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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налаштуватися на фiзику як науку та методи її вивчення. Тому перед вчите-
лем постає задача пристосувати програмнi вимоги до вiкових можливостей
учнiв та їх рiвня освiченостi iз iнших предметiв, головними iз яких виступа-
ють математика та природознавство.

Отже, метою статтi є встановлення основних причин що ускладнюють
вивчення фiзики у базовiй школi, визначення шляхiв їх подолання та алго-
ритмiв вiдпрацювання кожного окремого етапу досягнення поставленої мети.

Основна частина.
Власний досвiд роботи та результати проходження активної педагогiчної

практики свiдчить про те, що в сучасному викладаннi фiзики iснують кiлька
«елементарних» прогалин якi створюють фундамент невпевненостi учня вже
на початкових етапах засвоєння навчального матерiалу з курсу фiзики. Не
одноразово на таких проблемах наголошувалося у працях сучасних методи-
стiв [2, 6 – 8] та iнших. До цих проблем належать:

— визначення фiзичних величини;
— математичнi перетворення основної формули та виведення шуканої ве-

личини;
— перевiрка одиниць вимiрювання;
— скорочений запис умови задачi на дошцi.
Вирiшення цiєї низки проблем має починатися iз перших урокiв на яких

учнi чiтко мають усвiдомити першi фiзичнi поняття та їх характеристики, а
саме:

— поняття фiзичної величини;
— умовне позначення (лiтера): загальноприйнятi, варiативнi;
— одиницi вимiрювання (стандартнi та нестандартнi);
— властивiсть, яку характеризує дана фiзична величина;
— прилад яким вимiрюється (без з’ясування принципу дiї);
— зв’язок з iншими величинами.
Окремо слiд звернути увагу на використання iндексу та чiтке засвоєння

того факту, що iндекс (якщо вiн використовується) не змiнює фiзичної сутi
та фiзичного змiсту величини, тобто маса – залишається масою, а довжина
– довжиною.

Iз перших же задач необхiдно вимагати вирiшення у загальному виглядi.
Вiд початку, будь якi фiзичнi величини мають бути трансформованi у

стандартнi одиницi вимiрювання i всi подальшi математичнi операцiї мають
вiдбуватися лише з ними.
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Навчання розв’язуванню задач починається iз ознайомлення на конкре-
тному прикладi з усiма етапами розв’язування фiзичної задачi. А саме:

1. Ознайомлення зi змiстом задачi.
2. Встановлення вiдомих величин заданих у умовi.
3. Конкретизацiя запитання поставленого в задачi та встановлення фi-

зичної величини, яку необхiдно знайти. Iз цього моменту починається все
незрозумiле у вирiшеннi задач.

4. Запис скороченої умови задачi, що є чередою вiдповiдей на таку по-
слiдовнiсть запитань:
a) — що вiдомо? (назвати величину)

— якою лiтерою позначається?
— чому дорiвнює?
— якi одиницi вимiрювання?

b) — що необхiдно знайти? (назвати величину)
— якою лiтерою позначається?
5. Аналiз умови та окреслення алгоритму розв’язування задачi.
6. Створення фiзичної моделi задачi (малюнок, графiк).
7. Складання математичної моделi задачi.
8. Встановлення фiзичних законiв та принципiв, що будуть основою ви-

рiшення задачi.
9. Розв’язок задачi в загальному виглядi (виконання математичних пе-

ретворень над системою формул) та отримання розрахункової формули для
обчислення шуканої величину.

10. Перевiрка розмiрностi (одиниць вимiрювання). Метою якої є пере-
вiрка правильностi розрахункової формули.
Цей етап надзвичайно важливий та вимагає досконалого вiдпрацювання на
значнiй кiлькостi задач. Учень має чiтко засвоїти алгоритми виконання дiй
та практичну їх доцiльнiсть. Особливим для засвоєння учнiв при цьому є те,
що перевiрка розмiрностi повнiстю повторює робочу формулу, але записана в
одиницях вимiрювання вiдповiдних фiзичних величин (L – м; V – м/с; t – C;
m – кг; F – H; i iншi). Так само всi математичнi дiї з одиницями вимiрювання
повторюють математичнi дiї iз звичайними числами. Кiнцевим результатом
шуканої величини при цьому має бути одиниця вимiрювання саме зазначеної
величини, а не будь-якої iншої.

11. Безпосереднє обчислення невiдомої величини (отримання числового
результату).

12. Аналiз отриманого результату та його перевiрка на достовiрнiсть
(швидкiсть руху людини не може бути 80 км/год або маса слона 4 кг)
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Кожний етап у розв’язуваннi задачi має бути коментований, але не у мо-
нологiчний спосiб, а у дiалогiчний, коли учнi будуть вiдповiдати на послiдовнi
запитання вчителя:

— яка величина позначається конкретною лiтерою;
— якою є одиниця вимiрювання даної величини i т. iн.
Iншою проблемою стають теми, що мiстять велику кiлькiсть нових понять

на початку її вивчення та складають, таким чином, фундамент для вивчен-
ня. Наприклад: «Механiчний рух, тiло вiдлiку, система вiдлiку, матерiальна
точка, траєкторiя, шлях, перемiщення» або «тепловi явища, агрегатний стан
речовини, взаємнi перетворення рiдин та газiв». Велика кiлькiсть означень
ускладнює їх швидке запам’ятовування та розумiння.

На нашу думку, механiзм подолання зазначеної проблеми має вiдповiдати
наступному алгоритму:

1) коментований запис означень (коментар дає змогу пояснити незрозумi-
лi слова);

2) пояснення на прикладах iз життя та демонстрацiях на пiдручних ма-
терiалах;

3) показ короткометражних вiдео матерiалiв iз введених понять та меха-
нiзмiв протiкання явищ;

4) колективне повторення отриманої iнформацiї засноване на однослiвних
вiдповiдях на запитання учителя.

Зауважимо, що запитання мають бути логiчно послiдовними та заздале-
гiдь продуманими учителем.

Завжди залишається на вустах вчителiв, проблема залучення школярiв
базової школи до роботи з формулами, а саме спiввiдношення математичного
виразу та фiзичного змiсту, операцiї (математичне перетворення) над ними,
виведення невiдомою величини. I результат вiд цього один єдиний: задача
залишається без вiдповiдi, то вона по окремих дiях не може, дуже часто,
бути вирiшеною, а в загальному виглядi у дитини трансформується iз 7 класу
i надалi, залишаючись проблемою без вирiшення.

На основi власного досвiду проведення урокiв у базовiй школi та спостере-
жень за роботою iнших учителiв можемо зробити такий висновок вирiшення
поставленої проблеми:

— використання вiзуалiзацiї формули (наочнiсть). Наприклад: трикутник
рiвномiрного руху (S -V - t ), який згодом можна узагальнити.

— багаторазовим повторенням закрiпити навички роботи iз трикутником.
Єдиним питанням має бути «Як знайти (шлях, час, швидкiсть та прискоре-
ння)?»
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— математичнi перетворення формул.
На цьому етапi виникає, так звана, «невiдповiднiсть» невiдомої величини

у математицi (позначається лiтерою «x») та у фiзицi (позначається iншою
лiтерою). Тому важливо на конкретних прикладах показати аналогiю матема-
тичного виразу та фiзичної формули. Вчитель у такий спосiб має отримати
у свiдомостi учня, що невiдома величина може позначатися не лише через
«x», але й будь-якою iншою лiтерою.

До тренувальних завдань на перетворення формул можна вiдвести будь-
якi вирази (без чисел), що вимагають знайти зазначену лiтеру. З метою
подальшого ж ускладнення учням пропонується вираз iз багатьох лiтер по-
в’язаних математичними операцiями з якого слiд зазначити вираз для кожної
лiтери, за умови, що всi iншi є вiдомими.

Висновки.
На основi вище зазначених проблем, якi виникають на самому початку

вивчення фiзики у ЗОШ можна зробити висновок, що з методичної точки
зору виправданими є така послiдовнiсть дiй для їх подолання:

— чiтке усвiдомлення учителем елементарних дiй (етапiв) у вирiшеннi
задачi;

— вiдпрацювання кожного з видiлених етапiв на численних прикладах;
— багаторазове повторення (позначень, одиниць вимiрювання, формул, їх

перетворень);
— використання великої кiлькостi запитань, що вимагають однослiвної

вiдповiдi та придатних для колективного опитування.
Перспективи подальших розвiдок проблем методики викладання фiзики у

базовiй школi вбачаємо у розширеннi та дослiдженнi спектру iнших проблем
пов’язаних iз технiкою їх подолання.
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Main problems of training to solve physical tasks of basic school
students

The article is devoted to the research of the basic problems of studying physics
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organization of the measures to overcome the problem of involving schoolchildren
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