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Вивчення фізики та астрономії  у закладах загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році здійснюватиметься за навчальними програмами 

для 7 – 9 класів, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 

та навчальними програмами з фізики та астрономії для 10 – 11-х класів 

закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і 

науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року. 

Програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН: 

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

programi/navchalni-programi-5-9-klas та https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv             

з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України 

спільно з  НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

При викладанні фізики та астрономії чинними залишаються ті 

методичні рекомендації  щодо організації   навчально-виховного процесу в 

закладах загальної середньої освіти, які містяться у листах Міністерства 

освіти і науки попередніх років і не зазнали змін за посиланням на офіційний 

веб-сайт МОН: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-

rekomendaciyi. 

На вивчення курсу фізики в основній школі відводиться наступнв 

кількість годин: 

7 клас – 2 год/тижд  (70 годин на рік); 

8 клас – 2 год/тижд  (70 годин на рік); 

9 клас – 3 год/тижд  (105 годин на рік). 

у 8 – 9 класах з поглибленим вивченням фізики діючою є 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).  

У 10 – 11 класах фізика та астрономія вивчаються за програмами рівня 

стандарту або профільного рівня. 
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Кількість годин для вивчення курсу фізики та астрономії складає за 

рівнем стандарту: 

10 клас – 3 год/тиждень (105 годин на рік);  

11 клас – 4 год/тиждень (140 годин на рік); 

На профільному рівні в залежності від вибору навчальної програми 

кількість годин складає: 

 за програмою «Фізика і астрономія» авторського колективу О.І. Ляшенка:  

-  у 10 класі  - 6 год/тижд  ; 

- у  11класі -  6 год/тижд на фізичний складник та 1 год/тижд  на 

астрономічний складник – разом 7 год/тижд  (245 год на рік). 

 за програмою «Фізика» авторського колективу під керівництвом                        

В.М. Локтєва  

- у 10 та 11 класах 6 год/тижд (210 год на рік); 

 за програмою «Астрономія» авторського колективу під керівництвом                         

Я.С. Яцківа  

- у 10 та 11 класах 2 год/тижд (70 год на рік). 

Вибір навчальної програми з фізики та астрономії з двох 

запропонованих варіантів здійснюється вчителем та затверджується 

рішенням педагогічної ради навчального закладу відповідно до наявних умов 

щодо забезпечення очікуваних результатів навчання та побажань здобувачів 

освіти  в освтньому закладі.  

Кількість годин на вивчення всіх навчальних тем курсів фізики та 

астрономії і в основній, і в старшій школі  є орієнтовною,  її можна 

змінювати в межах визначеного навчального часу. Учитель,  орієнтуючись на 

особливості власної методичної системи, можливості навчально-методичного 

забезпечення, підготовку учнів,  на власний розсуд планує порядок вивчення 

розділів і тем, розподіл годин між темами і розділами, використовує години 

резервного часу з метою глибшого вивчення окремих тем, проведення уроків 

узагальнення і систематизації знань після їх вивчення.  

Нагадуємо, що відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання 

письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін 

(лист МОН України №1/9 – 529 від 27.12.2000 р.) основними видами 

письмових робіт є: розв’язування задач і вправ; оформлення результатів 

виконання лабораторних робіт (відповідно до навчальних програм); 

складання таблиць, схем тощо; записи результатів спостережень за 

природними явищами; самостійні роботи; контрольні роботи (як мінімум 

одна письмова контрольна робота на семестр є обов’язковою). 

Використання  цих видів робіт при організації освітнього процесу за 

традиційною та он-лайн формами навчання сприятиме створенню системи 



ситуацій навчально-пізнавальної діяльності учня на уроці,  які б 

забезпечували  підвищення ефективності навчальної праці. 

Нагадаємо, шо до таких ситуацій на уроках фізики та астрономії 

відносяться ситуації, в яких учень має  

- вести пошук інформації та працювати з нею; 

- здійснювати діяльність із набуття знань; 

- виконувати вправи на запам’ятовування інформації; 

- задавати питання вчителю й учням; 

- ділитися своїми знаннями з іншими учнями; 

- захищати свою думку, обґрунтовувати її; 

- допомагати товаришам у розв’язанні задач і виконанні  

лабораторних робіт; 

- виконувати індивідуальну  самостійну роботу; 

- рецензувати відповідь товариша; 

-  брати участь в обговоренні певних проблем; 

- аналізувати результати експерименту; 

- виконувати лабораторну роботу тощо. 

Зміни в організації освітнього процесу, які  відбулися  у 2019/2020 

навчальному році у звʼязку  з необхідністю переходу до дистанційних форм 

навчання вимагають від вчителя умінь щодо застосування технологій 

дистанційного навчання, яке регламентується наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення 

про дистанційне навчання» та листом Міністерства освіти і науки України 

від 16 березня 2020 року № 1/9-160 «Щодо організації дистанційного 

навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину». 

Як свідчить досвід вчителів фізики Одещини дистанційне навчання 

було організовано як в асинхронному режимі, коли учасники взаємодіють 

між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, 

форум, соціальні мережі тощо, так і у синхронному режимі, коли учасники 

одночасно перебувають у системі дистанційного навчання та/або беруть 

участь у вебінарі, відеоконференції, семінарі, чаті тощо. 

Звернемо увагу, що асинхронний режим доречно використовувати під 

час організації «змішаного навчання», коли очні заняття поєднуються з 

самостійною роботою в дистанційному режимі. Важливо, що і під час 

запровадження асинхронного режиму вчителям слід продумати спосіб 

пояснення навчального матеріалу учням (відеозаписи, опорні схеми,  

інтерактивні презентації тощо) та організацію зворотного зв’язку.  

До варіантів організації дистанційного навчання учнів в 

асинхронному режимі відносять:  



- використання електронної пошти:  учням на їх електронні скриньки 

учитель надсилає навчальні матеріали та/або посилання на навчальні онлайн-

ресурси, завдання;  учні опрацьовують самостійно матеріали та виконують 

завдання, виконані завдання надсилають на електронну скриньку вчителю.  

- використання Диску Google (Dropbox та інших хмарних сховищ), де. 

вчитель створює папку для учнів із навчальними матеріалами та завданнями, 

учні самостійно опрацьовують матеріали, виконують завдання 

та  розміщують їх у тій же папці. 

- використання соціальних мереж / месенджерів, де вчитель створює групу в 

соціальній мережі/месенджері (Facebook, Viber, Telegram тощо) з обмеженим 

доступом, розміщує в групі навчальні матеріали та/або посилання на 

навчальні онлайн-ресурси, завдання. Також у групі можна проводити 

опитування учасників групи.  

- використання сайту/блогу/віртуальної дошки тощо. вчитель розміщує 

навчальні матеріали та/або посилання на навчальні онлайн-ресурси, 

завдання для учнів на власному (шкільному) сайті або блозі, 

віртуальній дошці або інтерактивному плакаті (Padlet, Lino, ThingLink, 

Genial.ly тощо), учні  самостійно опрацьовують матеріали, виконують 

завдання та надсилають їх на електронну пошту вчителя або 

прикріплюють у коментарях до посту, розміщують відповіді/посилання 

на виконані завдання на віртуальній дошці, відповіді в тестових 

системах тощо.  

Варіантами організації дистанційного навчання учнів в 

синхронному режимі  є: 

- використання платформи дистанційного навчання (Moodle, 

GoogleClassroom та інші).  

Застосування платформ дистанційного навчання є доречним для 

організації дистанційного та індивідуального навчання в закладах освіти і в 

асинхронному режимі. 

- проведення вебінарів, відеоконференцій (BigBlueButton, GoogleHangouts, 

YouTube та інші) через створення облікового запису у відповідному сервісі,  

посилання на заплановану трансляцію учням на електронні скриньки. Під час 

трансляції вчитель може демонструвати  дошку, записувати, малювати на 

ній, надавати можливість дій учням (якщо це дозволяє сервіс).  

-  проведення чатів – спілкування користувачів мережі в режимі реального 

часу через інтернет-месенджери, також можливість проведення чатів є в 

пошті Gmail. Найпоширенішими на сьогодні є Viber, Messenger, Telegram, 

WhatsApp. 



-  використання спільних документів Google (документів, презентацій, 

таблиць, малюнків тощо) дозволяє організувати роботу в режимі реального 

часу. Учні можуть як створювати документи разом (записувати відповіді, 

думки, записувати формули, створювати разом слайди тощо) так і 

коментувати їх. Цей інструмент можна використовувати як в асинхронному 

режимі, так і в синхронному.  

Перелік онлайн-ресурсів для використання під час онлайн-навчання 

можна знайти за посиланнями:  

https://cutt.ly/YtcKTiN . 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t_xno3X0ZC9g0O_L9S-

yhErJlAfSVjIBoPa4HJP0olI/edit#gid=0 
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