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Аналіз наукової, педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження 

та нормативних документів показав, що в педагогічній науці склалися певні теоретичні 

передумови, що створюють умови для вирішення проблем формування світогляду 

учнів засобами курсу фізики основної загальноосвітньої школи. 
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Анотація. Лазаренко О.Ю. Методологія природознавства як засіб формування 

в учнів сучасної фізичної картини світу. Метою є обгрунтувати логіку проектування 

та розробити методику реалізації світоглядних ситуацій на уроках фізики основної 

школи з позицій діяльнісного та особистісного підходів.  
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Аннотация. Лазаренко А.Ю. Методология естествознания как средство 

формирования у учащихся современной физической картины мира. Целью является 

обосновать логику проектирования и разработать методику реализации 

мировоззренческих ситуаций на уроках физики основной школы с позиций 

деятельностного и личностного подходов.  
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Summary. Lazarenko O.Y/ The methodology of science as a means of forming the 

students of modern physical picture of the world. The aim is to justify the logic proection and 

develop a methodology for implementation of ideological situations at primary school physics 

lessons from the standpoint of activity and personal approach.  
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Аналіз сучасної методичної літератури свідчить про те, що вивчення фізики в 

сучасній загальноосвітній школі стає великою проблемою. Причину цього багато 

вчених бачать в нерозумінні багатьма учнями меж застосування отриманих знань, а 

тому не бачать істинної суті вивчення фізики. Тому доцільно і психологічно 
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обґрунтовано при вивченні певних тем з фізики застосовувати екологічні компоненти, 

як спосіб пояснення вивченого матеріалу та як причину подальшого вивчення фізики. 

Дбайливе ставлення людини до природи складається не тiльки з умiння 

використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвiдомлення значимостi природи 

стало внутрiшнiм надбанням особистостi. Тому потрiбно формувати екологiчну 

свiдомiсть школярiв, що проходить найбiльш ефективно, якщо педагогiчний процес 

екологiчного виховання враховує психологiчнi особливостi учнiв та процеси 

формування екологiчної свiдомостi. 

Проблемою використання на уроках фізики екологічних компонент займалося 

багато вчених, а саме: Н.Бібік, С.Бородавкіна, А.Букіна, О.Вербицького, О.Захлєбного, 

І.Звєрева, В.Ільченко, О.Король, О.Плахотнік, І.Суравегіної, Г.Тарасенко, М.Тарасенка, 

Г.Ткачук, В.Червонецького, І. Павленко, Н. Весенок, Н. Пустовит, Л.Чаленко, 

Г. Розман, В. Трухин, та ін.. Але, як показав аналіз літератури, впровадження та 

використання екологічних компонент як педагогічна проблема потребує подальшого 

вивчення.  

Вивчення всіх предметів так як фізики передбачає освітню, виховну та 

розвиваючу мету. В наш час особливого значення набувають окремі вихідні положення 

та принципи, що стають визначальними для вдосконалення структури, змісту, методів 

навчання та для науково-методичного забезпечення процесу навчання фізики в школі. 

Основними цими положеннями вважають: проблеми відповідності структури курсу 

фізики змісту сучасної освіти, гуманітаризації та диференціації навчання. Ці проблеми 

тісно пов’язані між собою й потребують подальшого вивчення. Однак, ми вважаємо, 

що при формуванні екологічної культури учнів проблема гуманітаризації природничо-

математичних дисциплін потребує термінового вирішення. 

Розв’язання екологічних проблем залежить від реалізації екологічної освіти та 

виховання, які сприяють формуванню екологічної культури молодого покоління. На 

уроках фізики слід звертати увагу учнів на питання раціонального 

природокористування, намагатися виховувати в них почуття відповідальності перед 

природою. Вивчення фiзичних аспектiв екологiчних знань веде до поглиблення та 

розширення знань з фiзики, зростанню зацiкавленостi учнiв в предметi, розвиває в них 

ряд природоохоронних навикiв, формує в їхнiй свiдомостi наукову картину цiлiсностi 

природи, сприяє усвiдомленню в нiй мiсця i ролi людини, сучасних i майбутнiх задач, 

якi повинно вирiшувати людство по охоронi та рацiональному використанню 

природних ресурсiв, їхньому примноженню. 

Екологiчнi елементи освiти використовуються в результатi розгляду деяких 

фiзичних величин (освiтленiсть, температура, вологiсть, тиск i iн.), а також явищ (вiтер, 

шум, вiбрацiї, рiзних видiв випромiнювання та iн.) i прикладних питань (наприклад, 

використання рiзних видiв енергiї – механiчної, електричної, ядерної, геотермальної, 

сонячної i т.д.) з точки зору їх ролi в природних процесах або впливу на них 

позитивних i негативних сторiн науково-технiчного прогресу. Це дозволяє прийти до 

того, щоб школярi глибше, повнiше i правильнiше розумiли все бiльш ускладнену 

взаємодiю суспiльства i природи, знали про небезпеку непродуманого втручання 

людини в її iснування, вмiли орiєнтуватися в iнформацiї про охорону та використаннi 

природних ресурсiв, яку вони отримують з науково-популярною лiтератури, радiо - i 
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телепередач, кiнофiльмiв i т.п., могли оцiнити екологiчнi наслiдки деяких технiчних 

рiшень i використовувати свої фiзичнi знання для активного захисту навколишнього 

середовища. 

Включення в навчальному процесi елементiв екологiчної освiти значно пiдвищує 

iнтерес учнiв до вивчення фiзики. Це пояснюється тим фактом, що елементи екологiчнi 

освiти на уроках фiзики виступають як наглядний зв'язок навколишнього свiту i фiзики. 

I тому екологiчнi елементи потрiбно включати в навчальний процес [4]. 

Так у роздiлi фiзики «Основи молекулярно-кiнетичної теорiї» ми знайомимося з 

броунiвським рухом, дифузiєю, тепловим рухом молекул. I саме тут розповiдаємо 

учням, що температура – один з найважливiших клiматичних факторiв. Вiд неї 

залежать усi життєво необхiднi процеси, що вiдбуваються в органiзмi: обмiн речовин, 

розвиток, рiст та iн. Рiзка змiна критичних для органiзму значень температури може 

спричинити сповiльнення або прискорення фiзiологiчних процесiв i навiть їх загибель. 

Згiдно iз законом Вант–Гоффа, з кожним пiдвищенням температури на 100С швидкiсть 

бiльшостi хiмiчних реакцiй в органiзмi збiльшується у 2 – 3 рази [4].  

Вивчаючи пiдтему «Фазовi перетворення» учнi вивчають вологiсть повiтря, де 

знайомляться з тим, що стан атмосферної водяної пари у природi не є сталим. Її 

кiлькiсть у нижнiх шарах атмосфери, а також розподiл за часом i територiєю дуже 

важливi для людини. 

При вивченнi теми: «Свiтловi кванти» говоримо учням про те, що свiтло є важ-

ливим екологiчним фактором, iнтенсивнiсть якого змiнюється по сезонах року i про-

тягом доби. Основним його джерелом є сонячна радiацiя. Iз загального її потоку, який 

досягає земної поверхнi i вiд якого залежать умови iснування органiзмiв, видиме свiтло 

становить близько 45%, iнфрачервоне випромiнювання – 45% i ультрафiолетове 8-10%.  

 Стосовно теми «Магнiтне поле» можна сказати, що саме воно є однiєю з 

необхiдних умов iснування життя на нашiй планетi. 

 Всi живi iстоти Землi мiльйони рокiв еволюцiонували саме в умовах магнiтного 

поля i без нього iснувати не можуть. Канадський учений Я. Крейн дослiджував живi 

органiзми, якi знаходилися в спецiальнiй камерi з меншою, нiж земна, напруженiстю 

магнiтного поля. Пiсля 72-годйнного перебування в таких умовах рiзко (в 15 разiв) 

зменшувалася здатнiсть бактерiй до розмноження, знижувалась нейромоторна 

активнiсть птахiв, у мишей порушувався обмiн речовин. У разi тривалiшого 

перебування в умовах послабленого магнiтного поля в тканинах виникали необоротнi 

змiни i розвивалося безплiддя [32]. 

Для прикладу, таке глобальне, питання збереження та захисту навколишнього 

середовища можна розглядати використовуючи такі компоненти: 

при вивченні теми «Теплові явища» 

1. Скло, добре пропускаючи видиме світло, не пропускає теплового 

випромінювання. Поясніть на основі цього будову парників і теплиць. 

Відповідь. Скляне покриття парника, пропускаючи сонячне світло, не 

«випускає» з нього внутрішню енергію у вигляді теплового випромінювання. Виникає 

так званий парниковий ефект, корисний для рослин, що забезпечує їх світлом і теплом. 
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2. Питної води на Землі не вистачає в багатьох місцях, її доводиться отримувати 

з морської води – випаровуванням або вимерзанням. Який спосіб вигідніший? 

Відповідь. Улітку – випаровування; взимку – вимерзання. Наголошуємо на проблемі 

захисту і очищення водойм. 

3. На одному із заводів для охолодження сталі за добу потрібно 340 м
3
 води. 

Коли спробували охолоджувати окропом, витрати води зменшилися у 22 рази. Чому?  

Відповідь. Окріп, перетворюючись у пару, інтенсивніше забирає тепло від сталі. 

4. Як пояснити досить грізне явище сходження снігових лавин із гір? 

Відповідь. Оскільки інтенсивність плавлення речовини із збільшенням тиску 

підвищується, то весною, в першу чергу, починає плавитися підошва лавини і лавина 

прямує по схилу гори з великою швидкістю [3, с. 10]. 

При цьому учням можна давати поради щодо теплозбереження, наприклад: 

1. Забруднюють атмосферу відкриті ємкості з бензином, розлиті нафтопродукти, 

мінеральні добрива і гербіциди, які за неправильного зберігання забруднюють ґрунти й 

водойми. 

2. Не забувайте мити шибки, особливо восени. Забруднене пилом скло затримує 

від 10 – 30% сонячного світла і ви змушені будете через забруднені шибки взимку 

більше користуватися штучним освітленням. 

3. Утеплення вікон та дверей: ретельно закривайте всі шпарини й отвори. 

Приміщення швидше нагріватимуться, в них довше зберігатиметься тепло, менше 

вугілля, газу та іншого палива буде витрачено для обігрівання кімнат. 

4. Збереження лише одного грама умовного палива на теплоелектростанціях при 

виробництві кожної кіловат-години енергії дає можливість заощадити за рік тонни 

умовного палива. 

5. Сонячне світло затримують штори, великі квіти на підвіконні. Чиста біла 

стеля відбиває 60 – 80% світла, світлі шпалери – 50 – 60%, темні – 20 – 30%. 

6. Влітку намагайтеся якомога ширше використовувати сонячну енергію. 

Енергія сонячної радіації за рік на півдні становить близько 4,8 ГДж/м
2
. 

При вивченні теми «Електричні явища» розглянемо такі задачі: 

1. Один із способів очистки диму полягає в тому, що на виході труби 

встановлюють електрод, що затримує частинки сажі. Як ви думаєте, який потенціал 

слід подати на цей електрод, щоб на ньому накопичувалося більше сажі: додатній чи 

від'ємний? 

 Відповідь. Розжарена сажа випускає електрони. При цьому вона заряджається 

позитивно. Щоб сажа залишалася на електроді, він повинен бути заряджений 

негативно. Звертаємо увагу учнів на проблемі якісних «ловушок» для сажі. 

2. Прилипання мокрого снігу до проводів ліній електропередач може 

спричинити їх обривання, що створює небезпеку для життя людей. Чи можна швидко 

позбутися цього снігу? Відповідь. Можна, якщо пропустити короткочасно по проводу 

струм великої сили, який розплавить сніг [3, с. 10]. 

Також на уроках бажано використовувати місцевий екологічний матеріал та 

пропонувати учням задачі такого типу: 

1. У 2000 році підприємствами та транспортом м. Суми було викинуто в 

атмосферу 4880000 кг забруднених речовин. Скільки забруднених речовин припало на 
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одного мешканця міста, якщо його населення приблизно 450000. Який об’єм складають 

ці речовини, якщо їх густина дорівнює 144 кг/м3? 

2. Скільки кубометрів газу виділяє в місті, забруднюючи середовище, 

автомобіль-таксі, витративши за день 20 кг бензину? Густина газу при температурі 0° 

дорівнює 0,003 кг/м3. 

Але використання екологічних компонент на уроках фізики не повинно 

обмежуватися тільки розв’язанням задач з екологічним змістом та практичними 

порадами. Весь навчальний матеріал цього предмету повинен бути екологізованим, а 

більшість тем уроків висвітлювати екологічні проблеми. Наприклад, при вивченні теми 

«Випаровування й конденсація» учням розповідається про небезпеку для життя Землі 

фреону, аміаку; розглядаючи «Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. 

Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків», говоримо про проблеми розвитку 

атомної енергетики, соціально-екологічні наслідки підвищення граничного рівня 

радіоактивного випромінювання способами захисту від опромінення та т.п. 

Також оволодінням навчального матеріалу з фізики сприяє використання еко-

ігор, проведення відповідних вечорів, заходів та ін.. 

Змiст програмного матерiалу курсу фiзики дає можливiсть познайомити 

школярiв з низкою iдей, що розкривають фiзичний аспект сучасної екологiчної кризи i 

шляхiв її подолання. Це пов'язано з тим, що: 

- фiзика вивчає найбiльш загальнi i фундаментальнi закономiрностi природи, якi 

лежать в основi правильного, дiалектико-матерiалiстичного розумiння всiєї природи в 

цiлому. Це дає можливiсть в процесi навчання фiзики послiдовно розкривати перед 

учнями рiзноманiтнiсть, взаємозв'язок, взаємозумовленiсть i цiлiснiсть явищ i процесiв, 

протiкають в природi; 

- фiзика є ядром сучасної науково-технiчної революцiї; досягнення лежать в 

основi сучасних технологiй. Це дозволяє показати учням все зростаючi масштаби 

впливу людини на природу, ряд соцiальних наслiдкiв цього впливу в умовах сучасного 

суспiльства та вирiшення проблем захисту навколишнього середовища вiд 

забруднення; 

- фiзика в даний час очолює науки про природу; всi вони користуються її 

термiнологiєю, приладами i методами дослiджень. Тому при навчаннi фiзики є 

можливiсть ознайомити учнiв з сучасними методами вивчення природи та її охорони, 

узагальнити отриманi ними знання на уроках з iнших предметiв природничо-

математичного циклу. Одне з найважливiших завдань шкiльного курсу фiзики - 

розвинути в учнiв науковий пiдхiд до явищ та процесiв природи, сформувати у них 

вмiння i навички проведення наукового експерименту. Це дасть можливiсть розвинути 

у школярiв вмiння, важливi для вивчення i вирiшення доступних їм фiзико-екологiчних 

завдань. Було встановлено, що майже в кожнiй темi яка вивчається в шкiльному курсi 

можна використовувати елементи екологiчної освiти. 

 

Література 

1. Васенок Н. Екологічне виховання на уроках фізики / Н.Васенок // Шкільний світ. 

Фізика. – 2008. – № 27 (363). – С. 16–20. 



 № 1(6), 2014   Наукові та методичні засади фізичної освіти 
.   

 140 

2. Доній, Д. Використання методу проектів в екологічному вихованні учнів під час 

вивчення фізики [Текст] / Д. Доній // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 

2012. – № 7. – С. 16-19. 

3. Органіста Т.В. Розв’язування задач на екологічну тематику /Т.В. Органіста // 

Шкільний світ. Фізика. – 2006. – № 13 (277). – С. 10–11. 

4. http://galinavpu36.blogspot.com/2012/10/blog-post.html 

 

Анотація. У статті розглянуто актуальне питання використання екологічних 

елементів на уроках фізики. Проаналізовано переваги їх використання у навчальному 

процесі. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами у 

застосуванні екологічних знань для підвищення рівня засвоєння нового матеріалу з 

фізики. 

Ключові слова: екологічне виховання, екологічні компоненти 
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы использования 

экологических элементов на уроках физики. Проанализированы преимущества их 

использования в учебном процессе. Актуальность материала, изложенного в статье, 

обусловлена потребностями в применении экологических знаний для повышения уровня 

усвоения нового материала по физике. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологические компоненты. 
 

Annotation. The artikle considers the use of relevant environmental elements on the 

physical lessons. The advantages of using them in the classroom. Relevance of material 

presented in the article by the need to apply ecological knowledge to improve the assimilation 

of new material in physics. 

Keywords: environmental education, environmental components. 
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На сьогодні зміну тиску на сімнадцять порядків від 10 
5 

Па до 10 
-10 

Па –  

10 
-12 

Па практично неможливо забезпечити при застосуванні лише одного насоса, 

будуть потрібні комбіновані засоби відкачування, що включають в себе насоси різних 

типів і різні прилади для вимірювання тиску. В електронній техніці вакуум є 

необхідною умовою функціонування електровакуумних приладів різного призначення: 

освітлювальних ламп, генераторних і НВЧ-приладів, телевізорів і рентгенівських 

трубок. У виробництві напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем широко 

використовують вакуумні технології для нанесення тонких плівок, іонного легування, 

плазмохімічного травлення та ін. У металургії за допомогою вакуумних технологій 

отримують надчисті речовини, напівпровідникові матеріали, штучні кристали алмаза, 

рубіна, сапфіра, що використовуються для квантових генераторів, надпровідники 
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