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ВИКОРИСТАННЯ  ЗАДАЧ  ФІЗИЧНОГО  ЗМІСТУ 
В  ПРОЦЕСІ  ВИКЛАДАННЯ  КУРСУ «ФІНАНСОВА  ГРАМОТНІСТЬ»

У статті розкрито можливості використання задач фізичного змісту під час 
вивчення окремих тем курсу за вибором «Фінансова грамотність». Підставою для до-
слідження став аналіз наукових публікацій із реалізації компетентнісного підходу в 
освітньому процесі, у яких фізичні задачі розглядаються як ефективний засіб фор-
мування та розвитку предметної і ключових компетентностей учнів. Автор запро-
понував використання таких задач у змісті навчання інших предметів, зокрема курсу 
«Фінансова грамотність».

На основі аналізу змісту навчальної програми курсу визначено питання, під час 
вивчення яких доцільно використати міжпредметні зв’язки з фізикою через викори-
стання задач фізичного змісту. У розвідці запропоновані критерії відбору задач, на-
ведені приклади задач до конкретних тем, проаналізований їхній зміст у контексті 
формування ключових компетентностей учнів.

Ключові слова: ключові компетентності; компетентнісний підхід; міжпредметні 
зв’язки; предметна компетентність; фізична задача. 
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Вступ. Метою повної загальної се-

редньої освіти є всебічний розвиток, вихо-
вання і соціалізація особистості, яка здат-
на до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж 
життя, готова до свідомого життєвого ви-
бору та самореалізації, відповідальності, 
трудової діяльності та громадянської ак-
тивності (Закон України «Про освіту», 
2017). Досягнення зазначеної мети здійс-
нюється через формування ключових ком-
петентностей, перелік яких поданий у За-
коні України «Про освіту» і відображений 
у всіх чинних нормативних документах. 

Навчальні програми з фізики для 
основної та старшої школи розроблені на 
компетентнісних засадах, що відтворено в 
очікуваних результатах навчально-пізна-
вальної діяльності учнів, змісті навчально-

го матеріалу та пояснювальної записки. На 
допомогу вчителю подана узагальнювальна 
таблиця, у якій розкрито потенціал предме-
та щодо формування ключових компетент-
ностей учнів. Однак відвідування закладів 
освіти, спілкування з учителями фізики 
засвідчили, що педагоги більшою мірою 
приділяють увагу формуванню предметної 
компетентності, використовують ефективні 
методи та прийоми, здійснюють відбір на-
вчального матеріалу тощо. Звісно, це пев-
ним чином сприяє формуванню і ключових 
компетентностей. Як позитивне зазначимо, 
що наразі в освітньому процесі з фізики на-
був широкого застосування метод проєктів, 
що визнаний найефективнішим у форму-
ванні ключових компетентностей (за умо-
ви, що проєкти, над якими працюють учні, 
мають міжпредметний прикладний зміст). 
Проте, на нашу думку, необхідно здійсню-
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вати пошук нових методів і прийомів, що 
сприятимуть досягненню зазначеної мети.

Аналіз наукової літератури підтвер-
див, що питання реалізації компетентнісно-
го підходу в освітньому процесі з фізики є не 
новим. У контексті формування ключових 
компетентностей засобами фізики науков-
ці розглядають різні види компетентностей 
та різні методики: Г. В. Бібік (формування 
інформаційної, самоосвітньої та комуніка-
тивної компетентностей через використан-
ня міжпредметних зв’язків математики 
та фізики), І. В. Бургун (навчально-пізна-
вальна компетентність, система навчаль-
но-пізнавальних задач), Н. В. Куриленко, 
В. Д. Шарко (задачний підхід до формуван-
ня екологічної компетентності), М. В. Кале-
ник, А. П. Муха (інтерактивні методи, метод 
проєктів та ігрові технології у формуванні 
підприємливості учнів) тощо. 

Діяльнісна сутність компетентності 
зумовлює широке використання фізичних 
задач для її формування, однак ідеться не 
про типові фізичні задачі, а відібрані чи 
сконструйовані так, щоб забезпечувати 
практичне використання знань у ситуаціях 
різного контексту.

У статті В. М. Каплун, М. С. Марі-
ної, О. Х. Тадеуш представлено результати 
дослідження ефективності використання 
якісних та ситуаційних завдань із фізики 
для формування ключових компетентно-
стей учнів. Доведено, що відбір якісних за-
дач і практичних завдань, спрямованих на 
формування вмінь учнів пояснювати при-
родні явища, застосовувати набуті знання в 
незвичному контексті для розв’язання нау-
кових та технічних проблем і життєвих си-
туацій, уплинув на формування ключових 
компетентностей, а також сприяв виник-
ненню інтересу і бажання вивчати фізику 
(Каплун В. М., Маріна М. С., Тадеуш О. Х., 
2019).

Науковці розглядають формуван-
ня ключових компетентностей у процесі 
розв’язування фізичних задач на уроках 
фізики. Із огляду на сучасні тенденції до 
інтеграції в освітньому процесі та те, що 
процес формування ключових компетент-
ностей здійснюється на міжпредметній 

основі, виникає потреба вивчення мож-
ливостей використання задач фізичного 
змісту на уроках інших предметів. Для 
дослідження пропонуємо обрати курс 
«Фінансова грамотність», що викла-
дається в старшій профільній школі.

Метою статті є дослідження можли-
востей використання задач фізичного змі-
сту в процесі викладання курсу «Фінансова 
грамотність» як засобу формування ключо-
вих компетентностей учнів. 

Для досягнення визначеної мети не-
обхідно виконати такі завдання: 

- проаналізувати наукові публікації 
щодо використання фізичних задач на уро-
ках інших предметів;

- визначити теми курсу «Фінансова 
грамотність», у рамках вивчення яких до-
цільно використати задачі фізичного змі-
сту;

- навести приклади таких задач і про-
аналізувати їхній потенціал щодо форму-
вання ключових компетентностей учнів.

Аналіз наукових публікацій. Для 
виконання першого завдання здійснено 
аналіз наукових публікацій, що висвітлю-
ють питання використання фізичних задач 
в освітньому процесі.

Можливості інтеграції фізичних 
знань на уроках математики під час ро-
зв’язування задач досліджені М. М. Бене-
дисюк. Автор стверджує, що інтеграція ма-
тематики та фізики в навчальному процесі 
можлива на основі актуалізації математич-
них знань на уроках фізики і навпаки – фі-
зичних знань на уроках математики (зокре-
ма під час розв’язування задач фізичного 
змісту) (Бенедисюк М. М., 2017; Бенеди-
сюк М. М., 2018). 

Задачі на міжпредметній основі, що 
можуть бути використані як на уроках фі-
зики, так і на уроках біології, як засіб фор-
мування міжпредметної компетентності 
учнів пропонує Н. Ю. Матяш. Учена наво-
дить приклади таких задач для 8 класу (Ма-
тяш Н. Ю., 2016).

Усе вищевикладене дає підстави для 
висновку, що вчені одностайні у визна-
ченні фізичних задач ефективним засо-
бом формування компетентностей учнів 
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(предметної і ключових). У публікаціях 
здебільшого розглядається використання їх 
в освітньому процесі з фізики, досліджень 
щодо розв’язування задач фізичного змісту 
в процесі викладання курсу «Фінансова 
грамотність» не виявлено.

Використання фізичних задач на уро-
ках інших предметів є виявом міжпредмет-
них зв’язків операційно-діяльнісного типу, 
до яких належать зв’язки між способами 
навчально-пізнавальної діяльності й умін-

нями учнів. Першим етапом у використан-
ні міжпредметних зв’язків є визначення 
спільних питань та їхньої узгодженості в 
часі, що становить друге завдання нашого 
дослідження.

Обговорення та дискусії. Для аналі-
зу ми використовували навчальну програ-
му курсу «Фінансова грамотність» для 
10–11 класів, що розрахована на 35 го-
дин (Фінансова грамотність. 10–11 класи, 
2019). Результати представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.
Міжпредметні зв’язки курсів «Фінансова грамотність» і фізика

Джерело складено автором самостійно

Як видно з таблиці 1, під час вивчення 
тем «Зайнятість і підприємництво», «Фінан-
сове планування», «Видатки», «Складання 
та ведення сімейного бюджету» доцільно 
використовувати матеріал фізичного змісту, 
який дасть можливість аргументувати ті чи 
інші твердження. Це сприятиме підвищен-
ню якості засвоєння навчального матеріалу, 
дозволить уникнути формалізму в знан-
нях, дає можливості для реалізації цікавих 
проєктів. 

Зв’язки з фізикою можуть бути реалі-
зовані як через зміст навчального матеріа-
лу (додаткова інформація, аргументування 
з використанням фізичних понять і тер-
мінів), так і через використання специфіч-
них засобів навчання фізики (фізичний екс-
перимент, фізична задача). 

Результати досліджень. У рамках 
цієї статті ми акцентуємо увагу на вико-
ристанні фізичних задач, які можуть бути 
підставою для аргументованого фінан-
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сового рішення, фінансового планування 
тощо. Ураховуючи, що задачі з фізики бу-
дуть використовуватися на уроках інших 
предметів, під час їх відбору пропонуємо 
дотримуватися таких критеріїв: 

- цікавий прикладний зміст, що 
базується на поняттях і термінах, що вже 
вивчені на уроках фізики; 

- невисокий рівень складності;
- мотивація учнів до пошуку та аналі-

зу інформації, прийняття рішень на основі 
її аналізу.

Наведемо приклади таких задач для 
різних тем.

Тема «Зайнятість і підприємни-
цтво».

Задача 1. Уявіть себе підприємцем, 
який планує відкрити парк розваг. На сайті 
Вінницького заводу «Аналог», що займаєть-
ся виробництвом атракціонів та розважаль-
них комплексів (www.zavodanalog.com), 
підберіть один із атракціонів, ознайомтеся 
з характеристиками (час одного оберту, на-
пруга, споживана потужність, кількість міс-
ць для посадки). На основі одержаних даних 
визначте роботу електричного струму за 
один оберт колеса. Оцініть вартість квитка 
за умови повного завантаження атракціону 
(без урахування інших витрат). Які витрати 
потрібно врахувати майбутньому власни-
кові розважального бізнесу? 

Аналіз. Запропонована задача не 
складна, потребує використання лише 
однієї формули, а також знання вартості 
1 кВт·год електроенергії, однак вона пе-
редбачає пошук, відбір, аналіз і викори-
стання інформації, прийняття рішення 
на основі її аналізу. Це сприятиме фор-
муванню таких ключових компетентно-
стей, як: спілкування державною мовою, 
математична, інформаційно-цифрова, 
підприємливість і фінансова грамот-

ність, а також предметної фізичної ком-
петентності.

Тема «Фінансове планування».
Задача 2. Розгляньте енергетичну 

етикетку холодильника (рис. 1). Визначте 
його характеристики. Чи відповідає за-
пропонована модель потребам вашої ро-
дини?  
 
 

Рис. 1
Аналіз. На відміну від першої задачі, 

де учень має відшукати необхідні дані на 
сайті виробника, у запропонованій уся ін-
формація подана у вигляді інфографіки. На 
основі аналізу та опрацювання характери-
стик побутових приладів приймається від-
повідне фінансове рішення.

Задача 3. Проаналізуйте характери-
стики варильних поверхонь і оберіть ту, 
яка відповідає потребам вашої родини. Від-
повідь аргументуйте підрахунками.
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Аналіз. Особливістю задачі № 3 є 
подання інформації як таблиці, що спри-
яє формуванню інформаційної компе-
тентності учнів, розвитку критичного 
мислення, здатності приймати виважені 
рішення.

Тема «Видатки».
Задача 4. У таблиці подана відповід-

ність споживаної потужності трьох типів 
лампочок (розжарювання, люмінесцентних 
і світлодіодних) за умови однакового світ-
лового потоку

Розрахуйте, скільки електроенергії 
можна заощадити за рік, замінивши одну 
лампу розжарювання потужністю 100 Вт 
на люмінесцентну? Світлодіодну?

Аналіз. Як і в попередній задачі, ін-
формація подана як таблиця. Окрім цього, 
учням потрібно самостійно визначити дані 
для її розв’язування з урахуванням особли-
востей життя своєї родини.

Тема «Складання та ведення сімей-
ного бюджету». Наразі великий вплив на 
формування сімейного бюджету має опла-
та комунальних послуг, зокрема опалення. 

Задача 5. Проаналізуйте таблицю 
питомої теплоти згоряння різних видів па-
лива. Визначте, чим вигідніше опалювати 
будинок – дровами, вугіллям чи природним 
газом? Інформацію про вартість різних ви-
дів палива отримайте у батьків.

Аналіз. Під час розв’язування задачі 
учні самостійно знаходять інформацію, 
опрацьовують її, аналізують і приймають 
відповідне фінансове рішення.

Усе вищевикладене дає підстави для 
висновку, що фізичні задачі є ефективним 
засобом формування предметної і ключо-
вих компетентностей учнів. Науковці роз-
глядають можливості використання різних 
типів задач на уроках фізики, однак їх до-
цільно використовувати в змісті навчання 
інших предметів, наприклад, курсу за ви-
бором «Фінансова грамотність».

Аналіз змісту програми курсу виявив 
питання, під час вивчення яких доцільно 
використати міжпредметні зв’язки з фі-
зикою, що сприятиме підвищенню якості 
засвоєння навчального матеріалу та забез-
печить формування та розвиток ключових 
компетентностей учнів. 

Із урахуванням запропонованих кри-
теріїв сконструйовано тексти фізичних 
задач, які доцільно використати під час 
вивчення тем «Фінансове планування», «Ви-
датки», «Складання та ведення сімейного 
бюджету» курсу «Фінансова грамотність». 
На основі аналізу змісту задач з’ясовано, 
що їх використання сприятиме формуванню 
ключових компетентностей учнів: спілку-
вання державною мовою (розуміння тексту, 
використання термінів і понять), матема-
тична компетентність (використання мате-
матичного апарату під час обчислень), ін-
формаційно-цифрова (пошук, відбір, аналіз, 
оцінювання та перекодування інформації), 
підприємливість і фінансова грамотність 
(уміння раціонально поводитись як спожи-
вач, ефективно використовувати матеріальні 
ресурси, приймати виважені рішення тощо).

Перспективи подальших розвідок 
полягають у дослідженні можливостей ви-
користання фізичного навчального експе-
рименту як засобу формування ключових 
компетентностей учнів на засадах міжга-
лузевої інтеграції.
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В  ПРОЦЕССЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  КУРСА  «ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ»
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В статье раскрыты возможности использования задач физического содержания 
при изучении отдельных тем курса по выбору «Финансовая грамотность». Основани-
ем для исследования стал анализ научных публикаций о реализации компетентностного 
подхода в образовательном процессе, в которых физические задачи рассматриваются 
как эффективное средство формирования и развития предметной и ключевых компе-
тентностей учащихся. Автор рекомендовал использовать такие задачи в содержании 
обучения других предметов, в частности курса «Финансовая грамотность».

На основе анализа содержания учебной программы курса определены вопросы, при 
изучении которых целесообразно использовать межпредметные связи с физикой путем 
использования задач физического содержания. В статье даны критерии отбора задач, 
приведены примеры распределения задач по конкретным темам, проанализировано их 
содержание в контексте формирования ключевых компетентностей учащихся.

Ключевые слова: ключевые компетентности; компетентностный подход; 
межпредметные связи; предметная компетентность; физическая задача.
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The article reveals the possibilities to use physics tasks in the study of certain topics 
during the elective course «Financial Literacy» in order to form students’ core competencies.

The basis for the study was the analysis of scientific publications on applying the 
competence-based approach, which considers physical tasks as an effective means to develop 
subject competence and core one. 

The author proposes to use such tasks while teaching other subjects, in particular 
«Financial Literacy».

For example, when studying the topic of «Financial Planning» it is advisable to use simple 
physics tasks to calculate the mass and volume of products, compare the cost and characteristics 
of household appliances, and energy efficiency. By considering the issue of drawing up and 
maintaining a family budget, students can determine the cost of energy consumed, compare 
ways to save energy. Thus they can get acquainted with energy-saving technologies by solving 
problems of physical content.

The author proposes criteria for selecting tasks: 1) interesting applied content based on 
concepts and terms that have been already studied in physics lessons; 2) achievable level of 
complexity; 3) tasks which motivate students to search and analyze information and to make 
decisions.

Taking into account the proposed criteria, there are constructed texts of physics tasks, 
which should be used when studying the topics «Financial Planning», «Expenses», «Family 
budget». 

Keywords: competence-based approach; core competencies; interdisciplinary links; 
physics task; subject competence.
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