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природничо-математичної освіти , старший викладач кафедри методики 

вкладання і змісту освіти  

 

 Викладання фізики та астрономії в 7-11 класах 

 

Новий навчальний рік Україна розпочинатиме в умовах військової агресії 

з боку російської федерації, тож ми маємо врахувати питання особистої безпеки 

та безпеки наших учнів, а також розглянути можливість організації освітнього 

процесу в очній, змішаній та дистанційній формі. Також, за згодою 

адміністрації шкіл, можна передбачити екстернат чи консультації для учнів, які 

з певних причин не зможуть приступити до занять в Україні і будуть навчатися 

в школах країн ЄС. 

Віримо у нашу перемогу та спокійно і впевнено робимо нашу спільну 

освітянську справу, бо і на полі бою, і у мирному житті поведінку людини і її 

успішність визначає слово і думка вчителя. 

Звертаємо вашу увагу на рекомендації МОН, «Про підготовку до початку 

та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» 

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/. 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» в 

продовж 2021/2022 навчального року активно працювала над обґрунтуванням 

застосування дистанційної та змішаної форми навчанням:  

- матеріали з регіонального проекту «Учитель +» розташовані на сайт 

кафедри методики викладання і змісту освіти https://primati.odessaedu.net/ 

- матеріали проекту «Школа в цифровому світі» розташовані на сайт 

https://itschool.odessaedu.net/ - матеріали проекту «Інтернет-школа для 

обдарованих учнів» розташовані на сайт https://obdarovani.odessaedu.net/  

- додаткові матеріали розташовані на сайт академії 

https://ooiuv.odessaedu.net/  

У 2022/2023 навчальному році продовжується вивчення фізики у закладах 

загальної середньої освіти у базовій школі за навчальними програмами для 7 – 

9 класів, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804, які 

розміщені на офіційному веб-сайті МОН: http://surl.li/ciaad. 

Вивчення фізики та астрономії у закладах загальної середньої освіти у 

2022/2023 навчальному році здійснюватиметься за 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: 

http://surl.li/euwg. 

Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії за 

указаними програмами містяться у листах Міністерства освіти і науки 

попередніх років, які знаходяться за покликанням http://surl.li/aorsx. 
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Методичні матеріали на допомогу вчителям фізики також розміщені на 

сайтах Одеської академії неперервної освіти https://ooiuv.odessaedu.net та 

Школа у цифровому світі https://itschool.odessaedu.net/ 
 

 В рамках академічної свободи вчителя, яка передбачена ст.1 Закону 

України «Про освіту» та ст. 22 Закону України «Про повну загальну 

освіту», вчитель має право, орієнтуючись на умови проведення освітнього 

процесу, особливості власної методичної системи, можливості навчально-

методичного забезпечення, підготовку учнів тощо, змінювати розподіл годин 

між розділами курсу, послідовність вивчення розділів. 

Нагадаємо, що особливістю діючих навчальних програми з фізики є 

наявність так званих системоутворюючих чинників, які дають змогу 

структурувати навчальний матеріал таким чином, щоб забезпечити системність 

та цілісність фізичних знань, створення цілісної, логічно замкненої системи, 

окремі елементи якої (спостережувані явища, досліди, поняття, закони, методи, 

теорії, тощо) мають бути взаємно пов’язані та структуровані.  

Розглядаючи системоутворюючі елементи шкільного курсу фізики, 

акцентуємо увагу, що вивчення та усвідомлення сутi перебігу фізичних явищ i 

процесів та законів, формул і рівнянь, які їх описують, можливо на основі 

побудови певних моделей, покладених в основу теоретичної системи фізичного 

знання. Докладніше роль системоутворюючих чинників розглядалася у 

публікаціях попередніх років: «Ефективні стратегії організації навчання з 

фізики у 2021 - 2022 навчальному році» (https://ooiuv.odessaedu.net), та «Про 

організацію узагальнюючого повторення навчального матеріалу з фізики» 

(https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/fizika-1.html ). 

Компетентнісна спрямованість сучасної загальної середньої освіти 

передбачає модернізацію змісту освіти саме в діяльнісній площині, що 

відображено як у діючих програмах, так і у Держаному стандарті базової 

середньої освіти, за яким починають працювати з 1 вересня цього року 5 класи 

базової школи. У новому Держстандарті значна увага привернута до 

методології пізнання природи. До методологічних знань, які визначені у 

компетентнісних результатах навчання у Державному стандарті, належать 

наступні: проблема як пізнавальна ситуація; наукове дослідження як метод 

пізнання; гіпотеза дослідження; моделі в пізнанні природи: реальні, графічні, 

математичні, словесні, комп’ютерні, знакові тощо. 

Нинішні навчальні програми вже орієнтують вчителя на досягнення 

компетентнісних результатів навчання через використання освітніх ресурсів 

діяльнісного навчання, які включають різноманітні ситуаційні вправи, рольові 

ігри, експериментальні та дослідницькі роботи і творчі проектні завдання. 

Компетентнісний потенціал актуальних навчальних програм базується 

саме на включенні учнів в практику виконання різноманітних завдань 

дослідницького характеру, спостережень, вимірювань, моделювання, 

виконання проєктів. Дослідницький  метод виконує наступні функції: 

формування рис творчої діяльності; організації творчого засвоєння знань, тобто 

педагог застосовує відомі знання для розв’язання проблемних задач і добування 
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нових у результаті такого розв’язання; оволодіння методами наукового 

пізнання у процесі діяльності з пошуку цих методів; формування інтересу, 

потреби у творчій діяльності, оскільки поза діяльністю мотиви, що виявляються 

в інтересі і потребах, не виникають. 

Дослідницькі завдання – це пропоновані вчителем (учнями) завдання, що 

містять проблему; вирішення її вимагає проведення теоретичного аналізу, 

застосування одного або кількох методів наукового дослідження, за допомогою 

яких учні відкривають раніше невідоме для них знання. 

У навчанні фізики учні можуть залучатися до трьох типів дослідницької 

діяльності: експериментально-дослідницької; теоретично-дослідницької; 

дослідницької діяльності комбінованого типу. 

Виконання експериментальних дослідницьких завдань пов’язане з 

фізичним експериментом (проєктом), який можна проводити на уроці у вигляді: 

а) фронтальних короткочасних експериментальних завдань; 

б) експериментальних досліджень під час фізичного практикуму; 

в) домашніх експериментальних завдань дослідницького типу;  

г) індивідуальних/групових дослідницьких завдань під час навчальної 

практики з фізики; 

д) індивідуальних або групових експериментальних проектів. 

Проведення досліджень теоретичного типу передбачає залучення учнів 

до пошуку інформації з різних джерел а також її аналізу, критичного 

осмислення та синтезу. 

Специфіка досліджень комбінованого типу полягає у тому, що його 

виконання пов’язане з необхідністю проведення досліджень і теоретичного, і 

експериментального типів. Прикладом такого завдання може бути 

«Дослідження кумулятивного ефекту». Так як у шкільному курсі фізики це 

явище не вивчається, учні повинні спочатку з’ясувати, що таке кумулятивний 

ефект і за яких умов його можна спостерігати, а потім провести серію 

експериментальних досліджень з вивчення впливу різних факторів на його 

перебіг, що перетворює це дослідження у досить вагомий навчальний проєкт.  

Більшість дослідницьких завдань повинна утворювати невеликі пошукові 

задачі, які потребують проходження всіх чи більшості етапів процесу 

дослідження. Важливим є саме цілісність їх розв’язання, що і забезпечує 

виконання дослідницьким методом його функцій.  

До таких етапів реалізації дослідницького методу відносять:  

1) спостереження і вивчення фактів і явищ; 

2) з’ясування незрозумілих явищ, які підлягають дослідженню 

(постановка проблеми);  

3) висунення гіпотези;  

4) побудова плану дослідження;  

5) здійснення плану, з’ясування зв’язків явища, яке вивчається з іншими; 

 6) формулювання розв’язання, пояснення; 

7) перевірка розв’язання;  

8) практичні висновки про можливість і необхідність застосування 

здобутих знань.  



Однією з основних ознак дослідницького методу є самостійна 

діяльність учнів під час виконання ними дослідницьких завдань, діяльність 

педагога при дослідницькому методі, насамперед, полягає в побудові таких 

завдань, які забезпечують творче застосування учнями основних знань (ідей, 

понять, методів пізнання) під час розв’язання основних, доступних їм проблем 

курсу, оволодіння рисами творчої діяльності, поступове ускладнення 

розв’язуваних учнями проблем. 

Навчальні дослідницькі задачі можна класифікувати за методами 

наукового пізнання і дидактичними цілями, що дає можливість виділити 

конкретні види задач (якісні, розрахункові, графічні тощо).  

Таких видів існує 10:  
задачі на дослідження відмінностей між моделлю та її реальним 

прообразом (об’єктом, явищем, процесом); 

задачі на дослідження або пояснення відомих фактів та положень за 

допомогою готових моделей; 

задачі на формулювання висновків із спостережень та експериментів; 

задачі на перевірку гіпотез; 

задачі на розробку моделі експерименту; 

задачі на добір засобів вимірювання; 

задача на побудову моделі (ідеальної); 

задачі на висунення припущень і формулювання гіпотез; 

задачі на комплексне застосування методу гіпотез; 

задачі на комплексне застосування експериментального методу. 

Саме такі вправи, побудовані на інтенсивних технологіях, дають 

можливість учням перейти від пасивного споживання інформації до активної 

участі в процесі пізнання. Програма діяльнісного навчання змінює принцип 

"сядь і прочитай це / подивися на це" на "встань, зроби це і справді навчися".  

У попередні роки у публікаціях журналу «Фізика в школах України» 

(№№ 15-16 2015-2019 рр.) ми (Ятвецька Л.І., Ятвецький В.М.) наводили 

орієнтовну тематику та види таких робіт (http://surl.li/ciaaz). 

Пропонуємо ще деякі приклади завдань, що сприяють становленню 

творчої особистості учня шляхом формування в нього дослідницької стратегії 

здійснення пізнавальної діяльності, комплексу дослідницьких та 

комунікативних умінь і навичок. 

7-9 класи: 

1. Дослідіть чи злипаються два мокрих аркуші паперу і чи злипаються 

два аркуші паперу, якщо один з них намочити водою, а другий олією? 

2. Дослідіть, яка склянка чаю (кави) швидше охолоне: якщо відразу 

вкинути цукор і тоді чекати, чи спочатку трішки почекати, а потім вкинути 

цукор? 

3. Запропонуйте як визначити час, шлях та швидкість свого руху з 

дому до школи. 

4. Визначити, хто з вчителів проходить найбільший шлях по школі до 

своїх кабінетів за тиждень, використовуючи педагогічне навантаження. 

5. Запропонуйте як визначити густину мила різних сортів та форми. 

http://surl.li/ciaaz


6. Як перевірити наявність води в маслі? 

7. Як визначити, яка кількість молекул води в улюбленій склянці 

(чашці)? 

Приклади дослідницьких задач для старшої школи 

 з розділу “Механіка”: 

І. Кінематика 

Задача №1 Вагон рухається зі швидкістю V відносно землі. По периметру 

вагона бігає пес зі швидкістю V відносно вагону. Дослідити, рух собаки 

відносно землі. Який вигляд буде мати траєкторія його руху. (Відповідь В). 

 Задача №2. Від центра годинника до кінця секундної стрілки повзе мураха. 

Дослідити як буде рухатись мурашка відносно спостерігача на землі. Як 

виглядає траєкторія її руху. (Відповідь В). 

 
II. Динаміка. 

Задача №1. Уявіть собі, що ви стріляєте з рушниці, яка закріплена на 

опорі. Другий раз стрільба відбувається з підвішеного положення. Дослідити, в 

якому випадку рушниця буде стріляти на дальшу відстань. Відповідь: перша 

рушниця. 

Задача №2. Зробіть так, щоб монета котилася по столу. Дослідити її рух 

перед тим, як впасти. Поясніть чому.  

Задача №3 Уявіть собі, що ви за кермом автомобіля, та рухаєтесь з 

деякою швидкістю V. Раптом побачили стіну на відстані S. Що робити? 

Дослідити, який варіант переважає: загальмувати чи повернути. 

III. Статика. 

Задача №1 Запропонувати учню піднятися зі стільця, не нахиляючи 

корпус. Чому це неможливо? Дослідити, за яких умов піднятися можна. 

Задача №2 Дерев’яний брусок у вигляді паралелепіпеду перебуває в трьох 

можливих положеннях на горизонтальній поверхні. Порівняти потенціальну 

енергію тіла в різних станах рівноваги та зробити висновок. Як пов’язані між 

собою потенціальна енергія тіла та стан рівноваги? 

Проєктну та, дослідницьку діяльність розглядають як стратегії навчання, 

які не тільки допомагають учням усвідомити об’єктивний характер законів 

фізики, побачити їх прояв і використання в житті, а й прищеплюють звичку 

наполегливо і систематично працювати, сприяють поєднанню навчання з 

життям. При цьому учень отримує навички самостійності, комунікативні 

навички при роботі в групах або парах, розвиваються навички роботи з 

інформацією, пов’язані з її пошуком, обробкою, презентацією, візуалізацією, 



тощо.  

Отже сподіваємося, що опанування ефективним інструментарієм 

навчання фізики на компетентнісних засадах буде сприяти реалізації мети 

сучасної освіти, яка є основою для збагачення потенціалу українського народу, 

його європейського вибору.  

Сил та наснаги Вам, колеги! Миру та перемоги! Все буде Україна! 


