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Анотація. Стаття присвячена проблемі реалізації принципу 

наступності фізичної освіти в початковій і основній школі. Проаналізовано 

програми початкової школи, 5-6 класів, програми з фізики 7-11 класів та 

змістову класифікацію між предметами. Запропоновані відповідні 

методичні вдосконалення щодо ліквідації розриву між початковою та 

старшою ланками освіти, в контексті вивчення окремих фізичних понять, 

через покращення адаптації учнів при переході із початкової школи до 

основної, зокрема, при переході від окремих питань з курсів математики, 

природознавства та інших до курсу фізики, де і відбувається реалізація 

предметної компетентності. З огляду на це, пропонується вчителям 

початкової та середньої ланок навчання, при вивченні компонентів змісту 

шкільного курсу фізики, дотримуватися узагальнених планів їх вивчення, як 

і в самому шкільному курсі фізики. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации принципа 

преемственности физического образования в начальной и основной школе. 

Проанализированы программы начальной школы, 5-6 классов, программы 

по физике 7-11 классов и содержательную классификацию между 

предметами. Предложены соответствующие методические 

усовершенствования по ликвидации разрыва между начальной и старшей 

звеньями образования, в контексте изучения отдельных физических 

понятий, путем улучшения адаптации учащихся при переходе из начальной 



 

школы в основную, в частности, при переходе от отдельных вопросов 

курсов математики, естествознания и других к курсу физики, где и 

происходит реализация предметной компетентности. Учитывая это, 

предлагается учителям начального и среднего звеньев обучения, при 

изучении компонентов содержания школьного курса физики, 

придерживаться обобщенных планов их изучения, как и в самом школьном 

курсе физики. 
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Abstract. The article deals with the problem of the principle of continuity of 

physical education in elementary and primary school. Analyzed primary school, 

5-6 classes, 7-11 program in physics classes and semantic classification between 

objects. Competence approach provides students not mastering specific 

knowledge, skills, rational ways of life, and mastering them together. In this 

connection, the system is updated teaching methods. The proposed relevant 

methodological improvements to eliminate the gap between primary and senior 

management of education in the context of the study of certain physical concepts, 

by improving the adaptation of students in the transition from primary school to 

the core, including the transition of some of the courses in mathematics, science 

and others to physics course, where implementation is subject competence. Given 

the proposed teachers of primary and secondary links teaching of component 

content of school physics course comply summarized their study plans, as in the 

school course of physics. 
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Постановка проблеми. Предметна компетентність учня з фізики, в 

першу чергу, є ознакою високої якості його навчальних умінь, можливості 

установлювати зв’язки між набутими фізичними знаннями та реальною 

ситуацією, здатності знаходити метод розв’язання, що відповідає проблемі та 



 

успішно використовувати свої уміння, сформовані протягом вивчення фізики 

як навчальної дисципліни. Орієнтованість навчально-виховного процесу з 

фізики основної школи на формування предметних компетентностей учнів 

означає формування схильності до навчання фізики  [7].  

Ю.І. Дік зазначає, що етап наступності отримання фізичної і 

астрономічної освіти розпочинається в початковій школі, і її можна 

розглядати як перший ступінь шкільної фізичної освіти, далі продовжується 

в 5 - 6 класах. Відповідно, другий ступінь фізичної освіти завершується в 

основній школі [2].  

Наступність навчання фізики може здійснюватися у таких напрямах: 

формування фізичних понять; формування практичних умінь розв`язувати 

задачі; формування експериментальних умінь; застосування продуктивних 

методів навчання, які використовуються на етапі отримання загальної 

освіти [3]. 

Аналіз актуальних досліджень. Потрібно зазначити, що наступність 

повинна здійснюватися як всередині одного ступеня навчання, так і під час 

переходу на вищий ступінь, що значно ускладнює ситуацію і потребує 

спеціальної підготовки викладачів. Дотримання принципу наступності 

навчання дозволяє краще проходити адаптаційний період учням при 

переході від окремих питань курсу математики, природознавства, та інших 

до курсу фізики. 

Вивчення стану проблеми дозволило виділити чинники, які гальмують 

реалізацію принципу наступності у навчанні фізики: 

 неузгодженість змісту суміжних дисциплін (переважно – 

природознавство, «Я та Україна» та математика); 

 відсутність єдиних стандартів позначень фізичних величин (у різних 

шкільних підручниках, у різних курсах фізики тощо); 



 

 формальний підхід до розв`язування задач (без досконалого 

усвідомлення фізичної моделі задачі, відсутність аналізу отриманого 

результату, здебільшого аналітичний підхід до розв’язування) [3]. 

Для усунення зазначених чинників, крім удосконалення змісту програм 

та шкільних підручників, необхідна спеціальна методична підготовка 

вчителів, які викладають фізику, вчителів які викладають природознавство 

в 5, 6 класах та вчителів початкових класів. 

Зрозуміло, що подолання зазначених перешкод на шляху реалізації 

принципу наступності сприятиме кращій адаптації учнів, допоможе 

учителю правильно організувати процес навчання на різних ступенях 

освіти, позитивно впливатиме на підвищення мотивації навчання та 

формування предметної компетентності. 

Мета. Реалізація принципу безперервності освіти має починатися із 

забезпечення наступності між першими її сходинками – початковою і 

основною ланками. 

Учень 4-5 класу в навчальній діяльності вбачає для себе нові 

перспективи, для нього розкривається зміст навчальної діяльності, як 

діяльності по самоосвіті і самовдосконаленню. У дітей цього віку виникає 

бажання одержати міцні і глибокі знання. Це свідчить про те, що перехід від 

молодшого шкільного віку до підліткового є одночасно переходом до нової 

більш високої форми навчальної діяльності і нового ставлення до навчання, 

що відбувається саме в цей період особистісного змісту. 

Враховуючи ці вікові особливості учнів, необхідно створювати умови, 

які сприяли б збереженню і підтриманню пізнавальної мотивації.  

Виклад основного матеріалу. Деякі питання фізики починають 

розглядатися з початкових класів на окремих уроках. Вони повинні бути 

організованими таким чином, щоб навчальна діяльність учнів поступово, із 

врахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, 

ускладнювалася. Необхідно вміло застосовувати традиційні і підбирати нові 



 

форми і методи організації навчального процесу, які б сприяли 

підтримуванню й розвитку в учнів інтересу до вивчення даного предмета і 

взагалі до навчання, пожвавлювали і урізноманітнювали процес навчання, 

створювали умови для розвитку творчих здібностей і нахилів кожного 

школяра.  

Починаючи працювати з новим колективом учнів в основній школі, 

вчителю, звичайно, важко відразу дібрати найефективніші форми, методи і 

засоби навчання. Необхідно не лише спиратися на вікові особливості учнів 

і зміст навчального матеріалу, але і враховувати індивідуальні особливості 

класу і кожного учня окремо. А отримати такі дані вчителю-предметнику 

допомагають тісні контакти з вчителем, який вчив учнів у початкових 

класах, а також взаємне відвідування вчителем уроків математики та 

природознавства на окремих уроках 1-4 класів, а вчителем-початківцем 

своїх випускників у 5-ому класі. Взаємне відвідування повинно бути 

цільовим, організованим і передбачати перш за все взаємодопомогу, 

встановлення міцного контакту у роботі вчителів. З учителем, який навчав 

учнів до 5-ого класу, з’ясовуються різні питання щодо особливості 

методики навчання в класі, про особливості роботи класу в цілому і окремих 

його учнів. 

До одного з важливих компонентів змісту шкільного курсу фізики 

відносяться фізичні величини, формування яких розпочинається ще в 

першому концентрі, тобто у 7-8 класах.  

Проте, з такими величинами як довжина, площа, маса, об’єм, час, 

швидкість учні ознайомлюються починаючи з 3 класу на уроках 

математики. Але в початковій школі учням не розкривається зміст цих 

понять, не пояснюють їхній фізичний зміст і не вводять істотних ознак, вони 

мають лише знати одиниці вимірювання, перетворювати величини, знати 

співвідношення між одиницями та уміють застосовувати співвідношення 

між одиницями вимірювання величин під час розв’язування пізнавальних і 



 

практично орієнтованих задач. 

В основі методики вивчення величин лежить практична діяльність 

учнів, пов’язана з оволодінням навичками вимірювання величин які 

передбачені програмою початкової школи і які є основними.  

При вивченні величин в учнів виникають певні труднощі. Вони 

пов’язані з не розумінням різниці між поняттям «число» і «величина» і тим 

зв’язком, який між ним існує. Зустрічаються труднощі й іншого порядку: 

учні часто припускаються помилки при засвоєнні таблиці мір довжини. 

Назви лінійних і квадратних мір схожі: «метр» – «квадратний метр», а 

співвідношення між одиницями вимірювання різні – 1 м = 100 см, 1 кв. м = 

10000 кв. см. 

Заслуговує на увагу і той факт, що в житті учні частіше зустрічаються 

з лінійними вимірюваннями предметів, а з вимірюванням площі значно 

рідше. Це говорить про те, що досвід, на основі якого формується у дітей 

уявлення про площу і квадратні міри, досить малий, або зовсім відсутній.  

Досліджуючи методику вивчення величин в початкових класах, як 

проблему, стало зрозуміло, що вона є достатньо актуальною. 

Вчителі початкових класів не роблять на цьому акцент, залишаючи все 

пояснення вчителям-предметникам, не розуміючи, що не пояснивши учням 

в початкових класах основних структурних елементів величин, у 

подальшому на уроках фізики вони зіткнуться із нерозумінням більш 

складних понять, що впливатиме на їх знання і розуміння предмету в 

цілому. 

Процес навчання учнів величинам буде ефективним за таких умов: 

1) якщо чітко додержуватись етапів роботи при ознайомленні з 

величинами; 

2) використовувати різні види наочності; 

3) здійснювати інтегрований підхід до вивчення величин; 

4) використовувати творчі вправи при вивченні величин в 



 

початковому курсі математики. 

Все це сприятиме в подальшому більш кращому і легшому 

сприйняттю нової, більш глибокої інформації при вивченні величин на 

уроках фізики. 

Звичайно, введення основних істотних ознак і формування 

пізнавальних та практичних умінь починаючи з початкових класів потребує 

додаткового навчального часу. Але без цього не можна сформувати в учнів 

поняття про фізичні величини, що відповідають їх розумінню в науці-фізиці, 

а це впливає на результати вивчення фізики на всіх етапах навчання. 

Не менш важливим компонентом змісту шкільного курсу фізики є 

фізичні явища, формування поняття про які розпочинається у 7 класі. 

Вперше з вивченням фізичних явищ зустрічаються у молодших класах 

на уроках природознавства, потім під час вивчення природознавства у 5-6 

класах, а вже потім і при вивченні фізики. 

У процесі формування знань про фізичні явища на уроках 

природознавства у 1-6 класах можна виділити основні етапи даного 

процесу:  

1) чуттєво-конкретне сприйняття відбувається у різноманітній 

діяльності учнів (спостереження, експеримент, отримання інформації у 

готовому вигляді);  

2) виділення суттєвих властивостей (на цьому етапі формування має 

циклічний характер);  

3) визначення поняття (якщо поняття було сформоване на попередніх 

етапах навчання, то у випадку його розвитку нове визначення має бути 

уточненим);  

4) розпочинається діяльність учнів із використання понять при 

розв’язуванні задач [7]. 

В процесі викладання природознавства доцільно використовувати 

такий алгоритмічний припис до вивчення явищ:  



 

1) зовнішні ознаки явища;  

2) умови, за яких відбувається явище;  

3) механізм перебігу явища;  

4) визначення явища;  

5) зв’язок даного явища з іншими;  

6) використання явища на практиці;  

7) корисні і шкідливі дії явища, засоби їх попередження;  

8) кількісні характеристики явища [5]. 

За таким приписом у подальшому учні вивчають фізичні явища в курсі 

фізики. Отже, якщо дітей спонукати до вивчення явищ із самих перших 

сходинок, то це сприятиме в подальшому кращому і легшому засвоєнню 

нової, більш глибокої інформації про даний компонент змісту на уроках 

фізики. 

Не менш важливим компонентом змісту шкільного курсу фізики є 

фізичні закони, формування яких в шкільному курсі фізики розпочинається 

у 7 класі. 

Проте, в неявному вигляді, вивчення фізичних законів має місце у курсі 

природознавства. 

Вивчаючи фізичні закони в курсах фізики і природознавства учителю 

доцільно керуватись таким приписом:  

1. З’ясувати, між якими явищами (процесами) або величинами 

закон встановлює зв’язок. 

2. Формулювання закону. 

3. Математичний вираз закону. 

4. Досліди, що підтверджують справедливість закону. 

5. Врахування й використання закону на практиці. 

6. Границі застосування закону [5]. 

Отже, якщо дітей спонукати до вивчення законів із самих перших 

сходинок, враховуючи хоча б деякі елементи припису, то це сприятиме в 



 

подальшому кращому і легшому сприйманню нової більш глибокої 

інформації при вивченні фізичних законів на уроках фізики. 

Зрозуміло, що на перших етапах вивчення природознавства вчитель у 

повній мірі не зможе охарактеризувати фізичні закони, але розпочати 

формування знань про даний компонент, опираючись на більш конкретний 

фізичний зміст, призведе до легшої адаптації учнів в подальшому на уроках 

фізики. 

Висновки. Компетентнісний підхід передбачає засвоєння учнем не 

окремих знань, умінь, навичок, раціональних способів діяльності, а 

оволодіння ними в комплексі. У зв’язку з цим змінюється, точніше, по 

іншому визначається система методів навчання. 

На сьогодні чітко спостерігається розрив між початковою та старшою 

ланками освіти, в контексті вивчення окремих фізичних понять, в тому 

сенсі, що реалізація компетентнісного підходу відбувається більше в 

старшій школі на конкретному предметі. У зв’язку з цим учителі початкових 

класів не завжди уявляють як можна реалізувати фізичну компетентність в 

ході навчання. 

Дотримання принципу наступності навчання дозволяє безболісно 

проходити адаптаційний період учням при переході із початкової школи до 

основної, зокрема, при переході від окремих питань з курсів математики, 

природознавства та інших до курсу фізики, де і відбувається реалізація 

предметної компетентності. 

Отже, використання принципу наступності при формуванні фізичної 

компетентності дуже складний і тривалий процес, який потребує значної 

роботи та співпраці не тільки з боку вчителів фізики та вчителів початкових 

класів, а й адміністрації навчального закладу в цілому.  
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