ФІЗИКА. АСТРОНОМІЯ.
Програмне забезпечення
У 2012-2013 навчальному році вивчення фізики та астрономії у загальноосвітніх
навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:
7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія.
7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;
8 – 9 класи 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. (Київ, 2010)
Програми факультативів та курсів за вибором – Збірник програм курсів за вибором і
факультативів з фізики та астрономії. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009.
Організація навчання
Навчання фізики та астрономії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх
навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів,
затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін
до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про
затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»).
Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення фізики в
основній і старшій школі:
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У 7 класі фізика може вивчатися протягом навчального року (по 1 годині на тиждень)
або протягом одного семестру (по 2 години на тиждень).
Астрономія вивчається в 11 класі за однією з двох програм: програмою, що об’єднує
академічний рівень та рівень стандарту (розраховану на 17 годин), або за програмою для
профільного рівня (розраховану на 35 годин).
У процесі викладання астрономії за програмою рівня стандарту, академічного рівня
як ілюстративний матеріал можна використовувати зображення астрономічних об’єктів,
відеофрагменти уміщені на сайтах астрономічних обсерваторій. Наприклад, на сайті
Європейської південної обсерваторії (http://www.eso.org/public/), яка у 2012 році відзначає
50-ліття своєї діяльності.
Проведення занять в кабінеті фізики
Під час проведення занять в кабінеті фізики особливої уваги потребує дотримання
правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних
матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72).
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У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи загальної середньої освіти;
описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання,
особливості безпеки під час проведення занять в кабінетах (лабораторіях) фізики, порядок
проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів.
Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного,
позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні
«Паспорт кабінету» і «Акт дозволу на проведення занять у кабінеті».
З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на
офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.
Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №
1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту,
фізика вивчатиметься у 7 – 9 класах (7 і 8 класи – 2 години на тиждень. 9 клас – 3 години на
тиждень).
Звертаємо увагу, що згідно з постановою зазначений Державний стандарт
впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року. Першими
перейдуть на навчання за новими програмами учні 5 класів у 2013/2014 навчальному
році. Вивчення фізики за програмою, розробленою до нового державного стандарту
розпочнеться у 2015/2016 навчальному році.
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