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Особливості викладання фізики у 2016/2017 навчальному році 

У 2015/2016  навчальному році розпочався перехід на навчальні програми, створені за 

новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, основними засадами 

якого визначено компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтовний підходи, що висунуло 

перед вчителями низку завдань, над розв’язанням яких велась та продовжує вестись робота як 

методичних об’єднань так і особисто вчителів.  
Отже, викладання фізики у наступному навчальному році  буде здійснюватися за такими 

програмами: 
 9 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 

класи. –  К.- Ірпінь : Перун, 2005; 
 9 клас з поглибленим вивченням фізики – Програма для 8-9 класів з поглибленим 

вивченням фізики (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. : 

Вікторія, 2009); 
10-11 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.                 
10-11 класи. Фізика. Астрономія. – К., 2010; 
Ці програми можна знайти на офіційному  веб-сайті  Міністерства освіти і науки України :  

http://www.mon.gov.ua. 
 У 7-му  та 8-му класах викладання фізики  здійснюється за новою навчальною  програмою 
«Фізика. 7 – 9 класи»,   яка також розміщена на сайті МОН України під рубрикою «Навчальні 

програми для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 29.05.2015 № 585)».  
 Звертаємо увагу, що для 8-х класів навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням 

фізики набуває чинності навчальна    програма  2013 року  «ФIЗИКА.  8–9 класи.  Навчальна 

програма для загальноосвітніх навчальних  закладів із поглибленим вивченням фізики» 

(http://www.mon.gov.ua, рубрика «Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх 

навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів (за новим Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти)»). 
 Особливості викладання фізики за новою програмою у 7-х класах визначаються 

рекомендаціями, викладеними  у листі  МОН України  від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 і залишаються 

чинними для 7 і 8 класів, а також  у методичних рекомендаціях журналу «Наша школа» [6]. 
  На вивчення фізики у 8-му класі відведено 70 годин (2 години на тиждень, резерв – 4 
години), з яких 30 годин припадає на розділ «Теплові явища»                       і 30 годин – на розділ 

«Електричні явища. Електричний струм». Після кожного розділу по 3 години відведено на 

проектну діяльність. 
 Нагадуємо, що час на проведення  навчальних екскурсій у новій програмі окремо не 

виділяється, але навчальні екскурсії, які проводяться за погодженням з адміністрацією 

навчального закладу (як мінімум одна на рік) відповідно  до обраної вчителем мети  як 

випереджувальні, тематичні або комплексні, розглядаються як  необхідні складники навчально-
виховного процесу, що становлять засіб  формування ключових компетентностей. 
 У порівнянні з програмами 2005 року кількість годин на вивчення  змісту навчальної 

програми  змінилася наступним чином: 

Розділ Кількість годин 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


Програма 2005 року (попередня) Програма 2015 року (чинна) 

Теплові явища 
20 годин 

Узагальнюючі заняття – 2 год 
30 годин 

Навчальні проекти – 3 год 

Електричні явища. 

Електричний струм 
40 годин  

(Електричне поле – 5 год; 

Електричний струм –  35 год ) 

30 годин  
 Навчальні проекти – 3год 

 
 
 При плануванні навчального матеріалу вчитель має змогу  вносити зміни у порядок 

вивчення окремих тем розділу, перерозподіляти навчальні години між темами, орієнтуючись на 

особливості власної методичної системи, можливості навчально-методичного забезпечення, 

підготовку учнів тощо. Разом з тим, звертаємо увагу на особливості методичної побудови розділу  

«Теплові явища», в якому вивчення теми «Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу» 

пропонується проводити після ознайомлення з усіма видами теплових процесів, що дає змогу 

вибудувати  системні уявлення учнів щодо перебігу теплових процесів. 
  Пропонуємо такий  орієнтовний розподіл навчального матеріалу у розділах та відповідну  

кількість тематичних оцінювань у 8 класі: 
Зміст Кількість годин 

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА  
Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія. 

Теплова рівновага. Залежність розмірів фізичних тіл від температури.  
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. 

Наноматеріали. 
Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Види 

теплообміну. 
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Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні 

тіла. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості 

теплоти при плавленні/твердненні тіл.  
Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при 

пароутворенні/конденсації. Кипіння. Температура кипіння.  
Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. 

Лабораторні роботи 
 № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. 
 № 2. Визначення питомої теплоємності речовини  
Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.  
 Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.  

 
 
9 
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Навчальні проекти 3 
Узагальнюючі заняття 2 
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ  



Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних 

зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження 

електричного заряду. Електричне поле. 
7 

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, 

діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму. Електричне коло 

та його основні елементи. Сила струму. Амперметр. Електрична напруга. 

Вольтметр. 
Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі 

перерізу та матеріалу. Реостати. Закон Ома для ділянки кола 
Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою 

амперметра й вольтметра 
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Послідовне й паралельне з’єднання провідників.  
Лабораторні роботи  
№ 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.  

    № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників 
Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. 

Електронагрівальні прилади.  
Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон 

Фарадея для електролізу.  
Електричний струм у газах.  
Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.  
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Навчальні проекти 3 
Узагальнююче заняття 1 
 
 Загальна кількість тематичних атестацій – 6. 
 Звертаємо увагу, що у новій навчальній програмі 8-го класу суттєво зменшено кількість 

лабораторних робіт порівняно з попередньою програмою:  
Програма 2005 року (попередня) Програма 2015 року (чинна)  

Розділ «Теплові явища» 
Лабораторні роботи 
  №1. Вимірювання температури за 

допомогою різних термометрів.  
  № 2. Вивчення теплового балансу при 

змішуванні води різної температури.  
  № 3. Визначення ККД нагрівника. 
 № 4.  Визначення питомої теплоємності 

речовини. 

Лабораторні роботи 
№ 1. Вивчення теплового балансу за умов 

змішування води різної температури. 
№ 2. Визначення питомої теплоємності 

речовини 
 

Розділ «Електричні явища. Електричний струм» 
№ 5. Дослідження взаємодії заряджених тіл.  
№ 6. Вимірювання сили струму за 

допомогою амперметра.  
№ 7. Вимірювання електричної напруги за 

допомогою вольтметра. 
 № 8. Вимірювання опору провідника за 

допомогою амперметра і вольтметра. 
 № 9. Вивчення залежності електричного 

опору від довжини провідника і площі його 

поперечного перерізу, матеріалу провідника. 

№ 3. Вимірювання опору провідника за 

допомогою амперметра й вольтметра. 
 № 4. Дослідження електричного кола з 

послідовним з’єднанням провідників 
№ 5. Дослідження електричного кола з 

паралельним з’єднанням провідників 



 № 10. Дослідження електричного кола з 

послідовним з’єднанням провідників.  
№ 11. Дослідження електричного кола з 

паралельним з’єднанням провідників.  
№ 12. Вимірювання потужності споживача 

електричного струму.  
№ 13. Дослідження явища електролізу 
  
 Нагадуємо, що послаблення вимог до обов’язковості виконання фронтальних лабораторних 

робіт, яке пов’язане з наявністю матеріально-технічної бази фізичних кабінетів, передбачає 

обов’язкове оцінювання результатів виконання однієї з робіт до кожного розділу.  Разом з тим, 

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, пов’язані з   вимірюванням 

температури за допомогою різних термометрів, сили струму за допомогою амперметра, 
електричної напруги за допомогою вольтметра  тощо.  
  Оскільки  окремі лабораторні роботи  рекомендовано виконувати як учнівські навчальні 

проекти дослідницького характеру, у такий спосіб можна виконувати лабораторні роботи № 4 « 

Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників» і № 5 «Дослідження 

електричного кола з паралельним з’єднанням провідників».  До  навчальних проектів практичної 

спрямованості можна віднести наприклад такі як   «Визначення ККД нагрівників, які 

використовують у побуті», «Вимірювання потужності споживачів електричного струму», 

«Дослідження взаємодії заряджених тіл»  і т.і.  
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючих  «Орієнтовних   

вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у  системі   загальної середньої освіти». 
Впровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення технологій контролю й 

оцінювання навчальних досягнень учнів, де більшого значення повинні набувати взаємоконтроль 

учнів у парах і групах та  самоконтроль учнів. Самооцінювання  є невід’ємним умінням сучасної 
людини в процесі пізнання та самопізнання, важливою складовою ключової компетентності 

саморозвитку і самоосвіти. Самооцінювання розглядають як альтернативний спосіб оцінки 

досягнень учнів, який підвищує рівень здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої 

ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Важливість самооцінювання в 

процесі навчання підтверджена дослідженнями (Китсантас, Рейзер і Достер, 2004; Нунан і Дункан 

2005). Велика кількість досліджень показала, що завдання постійно аналізувати способи власного 

мислення допомагає тим, хто навчається досягати кращих результатів. Надання учням 

можливостей для оцінки діяльності – як власної, так і однолітків – дає їм шанс відпрацювати 

навички, які необхідні для того, щоб стати незалежними, здатними легко навчатися та самостійно 

керувати процесом учіння. 
 Включення самооцінювання у щоденну структуру навчальних занять вважають основним 

фактором у підготовці впевнених, самостійних учнів, але це потребує ретельного планування та 

послідовного втілення у навчальному процесі.  
Розроблені наступні  рекомендації для успішного впровадження самооцінювання (Блек та 

співавтори, 2003): 
1. В процесі навчання критерії оцінювання мають бути відомими учням, щоб дати їм чітке 

уявлення як про цілі роботи, так і про способи її успішного завершення. 
2.  Учнів необхідно навчити навичкам співпраці в умовах зворотного зв’язку з однолітками. 

Взаємооцінювання дуже важливе і може допомогти у розвитку об’єктивності, потрібної для 

самооцінювання. 



3. Учням необхідно постійно нагадувати про те, як важливо зосередитися на цілях власної 

роботи та оцінювати власний прогрес у ході роботи. 
 Самооцінювання допомагає учням засвоювати стандарти, за якими оцінюються їх дії та 

продукти навчання. Ці критерії також дають змогу учням у ході роботи визначати відповідність 

результатам очікуванням. 
 У особистісно-орієнтованому навчальному процесі вчителі оцінюють учнів, учні оцінюють 

один одного та учні оцінюють самих себе. Велика кількість досліджень довела, що коли учні 

оцінюють самих себе, вони вже не можуть сприймати себе як пасивних споживачів знань та вмінь. 

Вони стають відповідальними за власне навчання, за власні реакції на інструкції та залученість до 

чітко сформульованих завдань, які виникають у процесі навчання. Доведено, що учні також 

стають ще й більш вмотивованими, наполегливими у розв’язанні складних завдань і більш 

впевненими у власних здібностях. 

З метою формування в учнів необхідних навичок та сприяння процесу самооцінювання 

можна використовувати певні алгоритми самооцінки,один з яких наведемо для зразку: 
1. Якою була мета завдання? 
2. Чи вдалося отримати результат з досягнення мети? 
3. Завдання виконано вірно чи з помилками? 
4. Завдання виконано самостійно чи з чиєюсь допомогою? 
5. Які вміння розвивалися при виконанні завдання? 
6. Яким був рівень завдання? 
7. Мій рівень успішності становить ____ балів.  
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