
Л.І.Ятвецька, завідувач науково-методичної лабораторії природничих 

дисциплін та географії кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій 

 

Про викладання фізики  та астрономії у 2018/2019 навчальному році 

На виконання  Закону України «Про освіту» Міністерство освіти  і науки 

України  наказами № 405  та № 408 від 20 квітня 2018 року затвердило  Типові 

освітні програми для закладів загальної середньої освіти  ІІ та ІІІ ступенів. 

В усіх закладах загальної середньої освіти ІІ ступеня (за винятком                                          

спецалізованих шкіл з навчанням мовою корінного  народу, національної 

меншини і поглибленим вивченням іноземних мов) фізика викладається у 

наступному обсязі  

у 7 класі  - 2 години на тиждень 

у 8 класі  - 2 години на тиждень 

у 9 класі  - 3 години на тиждень. 

 В спеціалізованих школах з навчанням мовою корінного народу, 

національної меншини і поглибленим вивченням іноземних мов фізика 

викладається у обсязі:  

7 клас  - 2 години на тиждень 

8 клас  - 2 години на тиждень 

9 клас  - 2,5 години на тиждень. 

 У закладах  загальної середньої освіти  ІІІ ступеня, починаючи з 1 вересня 

2018/2019 навчального року викладається базовий предмет  «Фізика і 

астрономія»:  

- за рівнем стандарту: 

у  10 класі  - 3 години на тиждень (з 2018-2019 н.р.) 

- як профільний предмет: 

у 10 класі – 6 годин на тиждень (з 2018-2019 н.р.) 

В 11 класах у 2018/2019 навчальному році  викладаються як окремі 

дисципліни  фізика і астрономія з кількістю годин: 

- фізика: 

на рівні стандарту – 2 години на тиждень; 

на академічному рівні – 3 години на тиждень;  

на профільному рівні –  6 годин на тиждень; 

- астрономія: 

на рівні стандарту  та  академічному рівні – 0,5 години на тиждень; 

на профільному рівні –  1 годину на тиждень; 



 

 Отже зміст освіти і вимоги до її засвоєння у старшій школі 

диференціюються у 10 класі за двома рівнями, а в 11  класі в цьому 

навчальному році залишаються  3 рівні:  стандарт, академічний і профільний. 

 Зміст базового предмета  «Фізика і астрономія»  може бути реалізовано  

за модульним принципом. У такому разі розподіл годин між модулем фізики  і 

модулем астрономії здійснюється відповідно до кількості годин, визначених  

навчальними програмами: рівень стандарту – 7 годин на тиждень протягом        

2-х навчальних років (10 – 11класи), розподілених відповідно до навчального 

плану закладу освіти.  

Викладання фізики у наступному навчальному році  буде проводитись за 

програмами, розміщеними  на офіційному веб-сайті  Міністерства освіти і 

науки України :   

7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 

7-9 класи» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804, розміщена на офіційному сайті МОН України – 

[http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-

2017.html]; 

 8 – 9 класи з поглибленим вивченням фізики – Навчальна програма            

з фізики для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням фізики (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17.07.2013 № 983, розміщена на офіційному веб-сайті 

Міністерства[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-

5-9-klas/fizika1.pdf]; 

 10 класи – за новими навчальними програмами (затверджені 

Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року):  

-  «Фізика і Астрономія 10 – 11» (рівень стандарту та профільний 

рівень)  авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.;   

- «Фізика 10–11» (рівень стандарту та профільний рівень), 

авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.; 

- «Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського 

колективу під керівництвом Яцківа Я.Я. 

 Вибір навчальних програм з фізики та астрономії з двох запропонованих 

варіантів здійснюється вчителем та затверджується рішенням педагогічної ради 

навчального закладу. 

 11 класи – за навчальними програмами: 

  - «Фізика. 10-11 класи» для профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний) (зі змінами 

2016 року); 

 - «Астрономія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний, профільний).   

Програми розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf


України 

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-10-11-klasiv). 

Навчання здійснюється за відповідними підручниками, перелік яких 

також наведено у методичних рекомендаціях МОН України. Зазначимо, що 

вчитель має право на вибір підручників відповідно до обраного рівня. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2018/2019 

навчальному році наведені у додатках «Методичні рекомендації щодо 

викладання освітньої галузі «Природознавство» у 2018/2019 навчальному році» 

і  «Методичні рекомендації щодо викладання  фізики та астрономії у 2018/2019 

навчальному році» до листа  Міністерства освіти і науки України  від 

03.07.2018 року № 1/9 – 415. 

 Оновлені програми для 7–9 класів та нові навчальні програми  для         

10–11 класів (рівень стандарту, профільний рівень) не містять фіксованого 

розподілу годин між розділами і темами курсу.  У програмах наводиться лише 

тижнева і загальна кількість годин на вивчення предмету. Розподіл кількості 

годин, що відводиться на вивчення окремих розділів/тем, визначається 

учителем. При необхідності й виходячи з наявних умов                        

навчально-методичного забезпечення, учитель має право самостійно визначати 

порядок вивчення тем та місце проведення лабораторних практикумів і 

практикумів з розв’язування задач  –  в кінці розділу або під час його вивчення.  

Важливу роль у формуванні  компетентностей під час вивчення фізики  

як в основній, так і в старшій школі відіграє навчальний фізичний експеримент.   

У програмах старшої школи наведено орієнтовний перелік демонстрацій 

та лабораторних робіт, які можуть реалізовуватися у формі практикуму           

або окремих фронтальних робіт на розсуд вчителя. Рекомендована      

мінімальна кількість експериментальних робіт з фізики (лабораторного 

практикуму, фронтальних лабораторних, практичних) яку повинні виконати 

учні,  – по 4  у кожному семестрі. Нагадуємо, що  обов’язковим є оцінювання 

результатів виконання однієї з робіт до кожного розділу.  Зважаючи на важливу 

роль експериментальної складової в реалізації діяльнісного підходу, 

формуванні в учнів практичних вмінь, дослідницьких навичок та особистісного 

досвіду експериментальної діяльності, за наявності відповідної  матеріальної 

бази фізичного кабінету, доцільно використовувати короткочасні 

експериментальні завдання  у вигляді фронтального експерименту або 

експериментальних задач, домашні досліди і спостереження, що дає змогу 

поглибити змістове наповнення експериментальних робіт . 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv


 Окремі лабораторні роботи  можна  виконувати як учнівські навчальні 

проекти дослідницького характеру.   

Орієнтовний розподіл годин за окремими розділами програми в основній 

школі надавався у попередні роки у ряді публікацій журналу «Фізика в школах 

України», що дає змогу вчителеві оцінити власні підходи до планування 

результативності навчальної діяльності відповідно до державних вимог, 

зазначених навчальними програмами.  

Аналізуючи запропоновані навчальні програми для старшої школи, 

звертаємо увагу, що ці програми  у 10 класі при однаковій кількості годин 

містять наступні розділи: 

Авторський колектив під 

керівництвом Ляшенка О. І. 

Авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В.М. 

Вступ  Вступ 

Механіка Механіка 

Молекулярна фізика і термодинаміка Елементи СТВ 

 Молекулярна фізика і термодинаміка 

 Електричне поле 

 Розділ «Механіка» в обох програмах має  декілька тематичних блоків: 

механічний рух (основи кінематики), закони динаміки та їх застосування, 

закони збереження в механіці. У програмі  авторського колективу під 

керівництвом Ляшенка О. І. до цього ж розділу включені деякі питання 

спеціальної теорії відносності, які в програмі авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М. винесені в окремий розділ. До розділу «Механіка» 

цієї ж програми включено питання про механічні коливання та хвилі, які у 

програмі авторського колективу О.І. Ляшенка винесені в програму 11 класу.  

Можна орієнтуватися на такий розподіл годин  за розділами програми: 

 

Авторський колектив під 

керівництвом 

 Ляшенка О. І. 

Кількість 

годин 

Авторський колектив під 

керівництвом  

Локтєва В.М. 

Кількість 

годин 

Вступ 2 Вступ 2 

Механіка 

Механічний рух 16 Механічний рух 16 

Закони динаміки та їх 

застосування 
20  14 

Закони збереження в 

механіці та елементи СТВ 
19 

Закони збереження в 

механіці. Елементи СТВ 
13 

  Коловання та хвилі 10 



Молекулярна фізика і термодинаміка  

Молекулярна фізика 28 Молекулярна фізика 25 

Термодинаміка 12 Термодинаміка 9 

Узагальнюючі уроки та 

захист проектів 
4 Електричне поле 14 

Підсумковий практикум з 

розвʼязування задач (або 

лабораторний практикум) 

4 
Узагальнюючі уроки та 

захист проектів 
2 

Резерв 2   

 

Обидві програми побудовані з урахуванням принципу двоконцентрового 

вивчення фізики в загальноосвітній школі і зміст навчання у старшій школі  

спрямований на поглиблення та узагальнення знань та уявлень про   

природничо-наукову картину свiту, сутнiсть наукового пiзнання, розвиток 

компетентностей завдяки вивченню понять, фундаментальних ідей і принципів  

фізики на якісно новому рівні. 

Зміст навчальних програм розроблено як продовження першого 

крнцентру природничої освіти та передбачає при його реалізації урахування 

принципів наступності та системності, що дає змогу не дублювати зміст 

базового курсу фізики, а  організовувати навчально-пізнавальну діяльність 

учнів  на компетентнісних засадах через організацію групової, проектної, 

дослідницької діяльності, інтерактивніх методів навчання тощо. Одним із 

засобів реалізації компетентнісного то особистісно-орієнтованого підходів є 

розвиток SТЕМ- та SТЕАМ- освіти, дидактична сутність яких  виявляється у 

поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих підходів до вивчення 

природничо-математичних дисциплін на основі принципу міжпредметної 

інтеграції, на необхідності якої наголошувалось вже неодноразово. Особливою 

формою STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які сприяють 

формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації 

особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці. Цей підхід 

визнаний у якості  державної політики на основі нових вимог  Закону України 

«Про освіту», Нової української школи  щодо створення науково-методичної 

бази для розвитку професійної компетентності науково-педагогічних 

працівників,   підсилення науково-технічного напряму в навчально-методичній 

діяльності на всіх освітніх рівнях та підвищення творчого потенціалу молоді.  

У 2018 році Україна вперше взяла участь у Програмі міжнародного 

оцінювання учнів  PISA, виконуючи завдання якого учні мали 

продемонструвати  певні  ключові   компетентності та наскрізні вміння через  

пояснення природних явищ з наукової точки зору, вміння застосовувати методи 



природничо-наукових досліджень, інтерпретувати дані та використовувати 

наукові докази для отримання висновків; 

розуміти основні факти, ідеї та теорії (знання про природу і технології); 

знати про методи отримання наукових знань (знання процедур), розуміти 

обґрунтованість цих методів та їх використання (методологічні знання); 

розуміти цінність наукового пізнання; бути обізнаними щодо проблем 

довкілля та усвідомлювати важливість їх вирішення; усвідомлювати, як наука і 

технології змінюють матеріальне, інтелектуальне та культурне середовище 

людини. 

Завдання, які використовуються в дослідженні PISA, мають яскраво 

виражений компетентнісний характер і засновані на оцінюванні спроможності 

учнів застосовувати набуті знання у незвичному контексті та використовувати 

знання й уміння, отримані в школі для розв'язання можливих життєвих 

ситуацій.   

Детальну інформацію про PISA – рамкові матеріали, зразки завдань 

попередніх циклів тощо – розміщено на офіційному сайті Програми в 

Україні: http://pisa.testportal.gov.ua/ . 

 У 2017/2018 році відбувся всеукраїнський конкурс «Учитель року – 

2018». В номінації «Фізика»  у   ІІ (обласному) турі взяли участь                          

6 конкурсантів.  

Вчителі фізики  з навчальних закладів  Одещини гідно пройшли усі 

конкурсні випробування: «Тестування з фахової майстерності», «Методичний 

практикум», «Практична робота», «Урок», «Навчальний проект», на яких 

продемонстрували свою майстерність, презентували свої методичні знахідки та 

вміння використовувати інноваційні педагогічні технології. 

 За результатами роботи фахового журі переможцем визначено та 

нагороджено дипломом І ступеня Шутяк Володимира Семеновича, вчителя 

фізики  КЗ «Писарівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради Одеської області, 

який представляв Одеську область на ІІІ етапі конкурсу і показав на ньому один 

із кращих результатів у конкурсному випробуванні «Практична робота» .  

 Дипломом  ІІ ступеня нагороджена  Ковальчук Майя  Володимирівна,  

вчитель  Одеського  навчально-виховного комплексу "Гімназія № 7 - 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

Одеської міської ради Одеської області . 

 Третє місце посіла  Макаріна Вікторія Вікторівна, вчитель Опорного 

навчального закладу  «Арцизький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія-міжшкільний навчально-

http://pisa.testportal.gov.ua/


виробничий комбінат-дитячий навчальний заклад» Арцизької районної ради 

Одеської області. 

 Оцінюючи результати конкурсних випробувань, можна зробити 

висновки, що одним з найскладніших виявилося випробування  «Методичний 

практикум», яке мало за мету перевірку дидактико-методичних знань і умінь 

конкурсантів, їх вміння аналізувати  зміст навчальної програми, текст 

підручника тощо та конструювати  етапи формування фізичних знань учнів під 

час організації навчання фізики. Цей вид випробувань показав, що вчителі не 

практикують один із прийомів використання сучасних підходів до 

конструювання уроків у компетентнісному полі Нової української школи такий 

вид діяльності під час підготовки до проведення уроків фізики.  

Звертаємо увагу вчителів фізики, керівників закладів освіти та 

працівників методичних служб, що кафедра природничо-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій Одеської академії неперервної освіти 

вже другий рік поспіль пропонує (і у 2018 році вже відбулися) пройти курси 

підвищення кваліфікації вчителів фізики з проблеми «Проектування сучасного 

уроку фізики в контексті концепції  «Нова українська школа». 

 Протягом останніх ровків лабораторією природничих дисциплін була 

проведена низка семінарів, присвячених проблемам моделювання та 

конструювання  сучасного уроку на концептуальних засадах нової української 

школи, матерали яких доцільно використовувати в роботі методичних 

обʼєднань вчителів фізики. Отже напередодні нового навчального року бажаємо 

творчого пошуку та натхнення, знаходження нових можливостей для 

професійного зростання, наснаги! 
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