
Особливості викладання 
фізики та астрономії 

в 2015-2016 н.р. 



54% 
46% 

Кількість дипломів здобутих на ІІІ етапі предметних олімпіад 

учнями ЗНЗ області в 2014-2015 н.р. від загальної кількості  

 

природничо-математичні дисципліни інші дисципліни 



І ступеня 

10% 

ІІ ступеня 

29% 

ІІІ ступеня 

61% 

Якісний розподіл дипломів за ступенями здобутих учнями 

ЗНЗ області (природничо-математичні дисципліни)  

в 2014-2015 н.р. 



Хімія 

1. 
Устименко Євген 

Олександрович 

Чорнотицька загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів Сосницької 

районної ради 

8 І  

Лисич 

Олександр 

Віталійович 

Економіка 

2. 

Зенченко  

Анастасія 

Євгеніївна 

Спеціалізована загальноосвітня 

школа  

№2 І-ІІІ ступенів  з поглибленим 

вивченням іноземних мов м. 

Чернігова 

9  ІІІ 

Лобода  

Олена 

Михайлівна 

Математика 

3. Нагорний Павло 

Володимирович 

Чернігівська загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської 

міської ради 

8 ІІІ Коломієць 

Олена 

Вікторівна 

Фізика 

4. 
Мося Олександр 

Олегович 

Чернігівська загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів №28 Чернігівської 

міської ради 

8 ІІІ 

Тимошенко 

Олена  

Іванівна 



Біологія 

5. Шаповаленко 

Ольга  

Олегівна 

Стольненська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Менської районної ради 

7 ІІІ Шаповаленко 

Олена 

Володимирівна 

6. Ніколаєнко  

Максим 

Олександрович 

Чернігівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №30 Чернігівської 

міської ради 

9 ІІІ Жданова  

Лариса Григорівна 

7. Євсєєва  

Юлія  

Василівна 

Хмельницький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад-дошкільний 

навчальний заклад» Чернігівської 

районної ради  

9 ІІІ Якубець  

Тетяна Григорівна 

8. Сардаєва  

Софія 

Олександрівна 

Остерська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 Козелецької районної 

ради 

10 ІІІ Климчук Тетяна 

Григорівна 

9. Корж  

Світлана 

Святославівна 

Ніжинська гімназія №3 Ніжинської 

міської ради 

11 ІІІ Куртєва Наталія 

Володимирівна 

10. Книр Олександр 

Сергійович 

Чернігівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №30 Чернігівської 

міської ради 

11 ІІІ Жданова Лариса 

Григорівна 



Екологія 

11. Левченко  

Ілля 

Костянтинович 

Семенівська гімназія №2 

Семенівської районної ради 

10 ІІІ Бузунко  

Петро 

Андрійович 

12. Федорок  

Яна Анатоліївна 

Чернігівський обласний 

педагогічний ліцей для 

обдарованої сільської молоді 

Чернігівської обласної ради 

11 ІІІ Потоцька 

Світлана 

Олександрівна 

Астрономія 

13.  Приходько Єгор 

Євгенійович 

Ліцей №15 м. Чернігова 10 ІІІ Богдан 

Владислав 

Володимирович 

14. Смоленцева 

Анастасія 

Олександрівна 

Ліцей №15  

м. Чернігова 

11 ІІІ Богдан 

Владислав 

Володимирович 



Фізика та астрономія 

  

У 2015-2016 навчальному році вивчення фізики та астрономії у 

загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:  

7 клас –   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7 – 9 

класи (наказ МОН України № 664 від 26.06.2012, з урахуванням змін, 

затверджених наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 

(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Червоним уточнені 

(оновлені) питання змісту й вимоги Закресленим, те що прибирається з 

програми або переноситься із основного матеріалу до другорядного 

(наприклад , у проекти)  

8 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005; (Лист МОН  від 

23.12.2004 № 1/11-6611) 

10 – 11 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 

класи. Фізика. Астрономія. (Київ, 2010) (Наказ МОН  від 28.10.2010 № 1021) 

Програми факультативів та курсів за вибором – Збірник програм курсів 

за вибором і факультативів з фізики та астрономії. – Харків: Видавнича 

група «Основа», 2009. (Лист МОН від 19.06.2009 № 1/11-4349) 

 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/


Підручники для 7 класу за якими можна 
здійснювати викладання фізики в 2015-2016 н.р. 

використовувались у попередні роки: 

 Є.В. Коршак, О.Г. Ляшенко, В.Ф. Савченко. 
Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. Видавництво "Перун", 
2000 р.; 

  Є.В. Коршак, О.Г. Ляшенко, В.Ф. Савченко. 
Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. 2-ге видання, 
перероблене та доповнене. Видавництво 
"Перун", 2002 р.  



 Навчання фізики в 7 класах також можна здійснювати, використовуючи чинні 
 підручники для 7 і 8 класів: 
• Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін,  О.О. Кирюхіна. Фізика: підручник для  

7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2007 р.; 
• В. Р. Єльченко, С. Г. Куликовський, О. Г. Ільченко.  Фізика, 7 клас. Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Довкілля К», 2007 р.; 
• Л. Е. Генденштейн. Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів. Видавництво «Гімназія», 2007 р.; 
• Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика: підручник для  

7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Генеза»,  
2007 р.; 

• Л. Е. Генденштейн. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. Видавництво «Гімназія», 2008 р.; 

• В. Д. Сиротюк. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. Видавничий дім «Освіта», 2008 р.; 

• Ф.Я. Божинова, М.М. Кирюхін,  О.О. Кирюхіна. Фізика: підручник для  
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2008 р.; 

• Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика: підручник для  
8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Генеза», 2008 р. 

  Вивчаючи перший розділ «Фізика як природнича наука. Пізнання 
природи», рекомендуємо використовувати окремі матеріали зазначених 
підручників для 7 класу. Подальші розділи «Механічний рух», «Взаємодія тіл. 
Сила», «Механічна робота та енергія» можна вивчати за підручниками з 
фізики для 8 класу, не беручи до уваги деякі із параграфів (зокрема ті, що 
присвячені вивченню механічних коливань, властивостей звуку). 
 

 



7  

клас 

8 

клас  

9  

клас 

 

10 клас 

 

11 клас 

Станд. Акад. Проф. Станд. Акад. Проф. 
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2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

6 

 

2 

 

3 
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Тижневе навантаження на вивчення фізики  
в основній і старшій  школі в 2015-2016 н.р.: 



Клас  

Мінімальна 

кількість 

тематичних 

оцінок 

Кількість 

лабораторних 

робіт 

Мінімальна 
кількість 
лабораторних 
робіт, що 
оцінюються 

Години 

фізичного 

практикуму 

7 клас 4 12 6 - 

8 клас 6 14 8 - 

8 поглиблене 

вивчення 8 16 10 - 

9 клас 6 11 8 - 

9 поглиблене 

вивчення 
8 11 8 

в програмі 

перелік із 20 

робіт  

із них має бути 

проведено  

10 годин 

10 

клас 

Ст. 6 5 4 5 

Ак. 8 10 (2,3,5,7)* 4 6 

Пр. 10 

19 

(1,3,4,7,10,14,17) 8 14 

11 

клас 

Ст. 5 6 4 6 

Ак. 7 9 (1,3,4) 4 7 

Пр. 10 18 (1,7,8,9,10,11) 8 10 



наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006  № 304 "Про 
затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України« 
 - первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики, 
який проводяться  на першому уроці навчального року. Запис про проведення 
цього інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів із 
безпеки життєдіяльності; у класному журналі не реєструється (питання, з 
якими вчитель повинен познайомити учнів рекомендуємо взяти з курсу БЖД, 
який викладається у школі, і погодити з вчителем, який веде даний 
предмет); 
 - первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності перед початком 
кожної лабораторної роботи, роботи фізичного практикуму, який реєструється 
на сторінці предмета класного журналу в графі «Зміст уроку», де робиться 
запис: «Інструктаж з БЖД» (без зазначення номера інструкції) Учитель при 
проведенні даного інструктажу наголошує учням на ті питання інструкції, 
які стосуються даної лабораторної роботи чи роботи фізпрактикуму);  
 - позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності у разі 
порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони  праці, що 
може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо. Реєстрація 
позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів; 
 - цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності з  учнями у разі 
організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії). Реєстрація 
проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації 
інструктажів. 
 



 
 
Вимоги до перевірки зошитів регламентуються листами 
Міністерства освіти і науки України “Орієнтовні вимоги до 
виконання письмових робіт і перевірки зошитів із природничо-
математичних дисциплін у 5-11 класах від 27.12. 2000 р. № 1/9 – 
529. Потрібно звернути увагу на такі  моменти: 
• у семестрі має бути не менше однієї письмової (контрольної) 

роботи з фізики; 
• кожен учень повинен мати не менше 2-х  зошитів (для класних і 

домашніх робіт; лабораторних робіт (практикуму)); 
• контрольні (письмові) роботи можуть виконуватися як в 

окремому зошиті, так і на окремих аркушах; 
• зошити (аркуші) для письмових і лабораторних робіт мають 

зберігатися у кабінеті фізики, а в разі відсутності такого – в 
учителя протягом усього навчального року; 

• бал за ведення робочих зошитів у журнал не виставляється. 
 



Дякую за увагу 

Тел. 4 – 13 – 18 

098-243-94-71 

Dors22@ukr.net 


