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Стандарт шкільної фізичної освіти визначає обов’язковий для 
вивчення всіма учнями зміст курсу фізики у вигляді перелі
ку найважливіших знань, умінь та навичок, максимальний 

обсяг навчального навантаження учнів і вимоги до рівня засво
єння ними обов’язкових знань, умінь і навичок.

Стандарт ф ізичної освіти 
спрямований на виконання су
часних і прогнозованих вимог 
суспільства і держави до рівня 
загальної освіти своїх громадян, 
на збереження єдиного освіт
нього простору країни, на при
ведення його у відповідність з 
європейським і світовим освіт
нім простором. Стандарт скла
дено з урахуванням найважли
віших досягнень світової науко
во-методичної думки, тенден
цій розвитку шкільної фізичної 
освіти.

Стандарт фізичної освіти — 
не норм ативний  докум ент, 
який визначає вимоги до: 

змісту шкільного курсу фі
зики як загальноосвітнього на
вчального предмета у вигляді 
рівня подання навчального ма
теріалу учням;

обсягу навчального наванта
ження у вигляді відведеної на 
вивчення курсу кількості годин 
у базовому навчальному плані 
школи;

рівня обов’язкового засво
єння школярами змісту у ви
гляді вимог до знань, умінь, на
укових уявлень, рівня розвит
ку фізичного мислення, сфор- 
мованості у свідомості учнів фі
зичної картини навколишнього 
світу, а також у вигляді зразків 
завдань.

До стандарту додаю ться 
стандартизовані засоби контро
лю засвоєння навчального ма
теріалу відповідно до сф ор
мульованих у стандарті вимог. 

На основі стандарту шкіль

ної фізичної освіти можуть роз
роблятися різні навчальні про
грами, створюватися різні під
ручники і навчальні посібники 
з реалізацією в них різних пе
дагогічних концепцій та ідей. 
Стандарт дає змогу кожній 
школі формувати власну освіт
ню програму з максимальним 
урахуванням інтересів і потреб 
дітей, які в ній навчаються.

Місце фізики як обов’язко
вого навчального предмета в 
інваріантній частині базового 
навчального плану середньої 
загальноосвітньої школи визна
чається місцем фізики в системі 
природничих наук і її значен
ням для розвитку людської ци
вілізації. Фізика є фундаментом 
природничо-наукової освіти, 
ф ілософії природознавства і 
сучасної природничо-наукової 
картини світу, прискорення 
науково-технічного прогресу. 
Вона вивчає загальні законо
мірності природи у всій різно
манітності явиш  навколиш 
нього світу. О снову ф ізики  
складають фундаментальні за
кони природи, узагальнені і 
систематизовані в сучасні фі
зичні теорії. Ф ізичні теорії і 
фізичні методи дослідження все 
більше проникають в інші при
родничі науки (хімію, астроно
мію, біологію) і дають важливі 
результати. Фізика є теоретич
ною базою сучасної техніки, 
багато галузей якої (електротех
ніка. радіотехніка, електроніка, 
ядерна енергетика, напівпро
відникова. лазерна і кріогенна

техніка, створення матеріалів із 
заздалегідь заданими власти
востями тощо) виникли на базі 
фізичних відкриттів.

Цим визначаються освітнє 
значення навчального предмета 
«Фізика» і його змістові лінії — 
рух і взаємодії (сили), речови
на, поле, енергія, космологія і 
методи природничо-наукового 
пізнання. Ці знання завжди були 
невід’ємною складовою части
ною наукових відомостей про 
навколишній світ, які повинна 
мати кожна освічена людина. В 
аспектному плані фізика розгля
дає речовину і поле як дві фор
ми існування матерії, фундамен
тальні закономірності природи 
і сучасні фізичні теорії, основи 
фізичної картини світу, основи 
космології і проблеми методо
логії природничо-наукового піз
нання. В об’єктному плані фі
зика вивчає різні рівні органі
зації речовини: мікроскопічний — 
елементарні частинки, атом і 
атомне ядро, молекули; макро
скопічний — газ, рідина, тверде 
тіло, плазма, космічні об’єкти 
(планети, зорі, галактики тощо). 
Крім того, вона вивчає чотири 
типи взаємодії (гравітаційна, 
електромагнітна, слабка і силь
на), властивості електромагніт
ного поля (включаючи оптичні 
явища), а також широку галузь 
технічних і технологічних засто
сувань фізики (механізація і ав
томатизація виробництва, енер
гетика. транспорт і зв’язок, елек
троніка, напівпровідникова і 
кріогенна техніка, лазерна тех
нологія тощо) і пов’язані з цими 
застосуваннями екологічні проб
леми.

Загальною метою вивчення 
курсу фізики є формування і 
розвиток в учнів наукових знань 
і умінь, необхідних для розумін
ня явиш і процесів, що відбува
ються в природі, техніці, побуті, 
і для продовження освіти, а саме:

знання основ сучасної фі
зичної науки (наукових фактів, 
понять, теоретичних моделей, 
принципів, законів і теорій), 
що мають складати ядро змісту 
фізичної освіти;
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ф ормування в свідомості 
учнів п ри род н и чо-н ауково ї 
картини навколишнього світу;

розвиток логічного мислен
ня учнів, уміння користувати
ся індукцією, дедукцією і умо- 
висновками за аналогією;

оволодіння фізичною мовою 
і вмінням користуватися нею 
для аналізу наукової інформації 
і викладу основних фізичних 
ідей в усній і письмовій фор
мах;

формування уміння вести 
спостереження явищ природи 
і техніки, систематизувати ре
зультати спостережень, плану
вати і вести експериментальні 
дослідження, робити висновки 
з одержаних експерименталь
них даних;

оволодіння найпростішими 
практичними вміннями корис
туватися вимірювальними при
ладами під час самостійного 
виконання дослідів, експери
ментів, дослідницьких робіт;

розвиток умінь розв’язува
ти змістові задачі на основі за
своєних теоретичних поло
жень, користуватися матема
тичним апаратом, графічними 
засобами, довідниковою літе
ратурою, обчислювальною тех
нікою тощо.

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Рух і взаємодії

Усе, що реально існує в 
світі, на Землі і поза Землею,

все, що ми можемо бачити, від
чувати або, взагалі, сприймати 
за допомогою наших органів 
відчуття, називається в науці 
матерією і утворює матеріаль
ний світ. Усе, шо відбувається 
в природі (явища природи), 
зводиться до змін, до руху ма
терії, до взаємодії різних мате
ріальних об’єктів. Людину в її 
житті оточують рухомі і взає
модіючі об’єкти. Тому форму
вання наукової картини навко
лишнього світу і наукового сві
тогляду можливе лише на ос
нові уявлень про характерис
тики руху і взаємодії тіл, про 
особливості цих процесів і їх 
закономірності. Формування 
таких уявлень і є одним із зав
дань фізичної освіти.

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Початкова школа
П оняття про відносність механіч
ного руху тіл.
П оняття про інерцію.
Визначення маси тіл зважуванням. 
П оняття про п ритягання тіл до 
Землі.
Поняття про обертання Землі нав
коло своєї осі.
Зміна дня і ночі. Час доби і пори 
року.
М ісяць світить відбитим сонячним 
світлом

Учні повинні:
навчитися визначати, рухається чи перебуває в спокої тіло відносно 
інших тіл;
порівню вати рухи тіл за напрямом  і значенням  ш видкості (більша — 
менш а);
враховувати в життєвих ситуаціях, шо рухоме тіло (автомобіль, велоси
пед тощ о) м иттєво зупинитися не може; 
вміти зважувати тіла на терезах;
розуміти, що тіла падають на Землю  внаслідок їх притягання до Землі,
що підняти масивніш е тіло важче;
вміти поясню вати причину зм ін дня і ночі

Основна школа

Поняття про будову С онячної сис
теми.
Відносність механічного руху. Рів
ном ірний рух

Рух молекул. П ритягання і від
штовхування молекул

Інерція. Взаємодія тіл. М аса тіла

Я вищ е тяж ін н я . С и ла тяж ін н я . 
Вага тіла. Сила тертя і сила пруж
ності

Учні повинні:
мати уявлення про будову С онячної системи і про рух планет навколо 
Сонця;
вміти обирати систему відліку для аналізу руху і спокою  тіл; 
знати, що вигляд руху одного й того самого тіла є різним  у різних си с
темах відліку;
знати, що всі тіла складаю ться з молекул, які перебувають у безперер
вному хаотичному русі і взаємодіють між собою;
вміти застосовувати основні положення м олекулярно-кінетичної теорії 
для пояснення дифузії, тиску газу, закону П аскаля, відмінностей між 
агрегатними станами речовини; 
наводити приклади прояву інерції в побуті і техніці; 
знати, що ш видкості тіл можуть зміню ватися лиш е під час взаємодії тіл; 
вміти зважувати тіла, розв’язувати задачі на визначення густини речо
вини;
знати про притягання тіл до Землі і взаємне притягання всіх тіл Всесві-

знати формулу зв ’язку сили тяж іння і маси тіла;
вміти зображати графічно сили на схемах у заданому масштабі;
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Продовження

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Тиск твердих тіл. Тиск у рідині і 
газі. Закон  П аскаля. С получені 
посудини. Передача тиску тверди
ми тілами, рідинами і газами

Існування атмосфери Землі і ат
мосферного тиску. Вплив на орга
нізм лю дини перепадів атмосфер
ного тиску
Енергія кінетична і потенціальна

О сновні поняття кінематики: рух 
матеріальної точки, переміщ ення, 
координата, шлях, система відлі
ку, швидкість, прискорення 
Можливі способи опису руху. С по
соби ви м ірю ван н я к оорди н ати , 
шляху тіла і часу його руху 
Взаємодія тіл. Маса. Сила. Зако
ни Н ью тона

Закон всесвітнього тяж іння. Зако
ни Кеплера. М етоди вимірю вання 
мас С онця і планет

М еханічні коливання і хвилі

Старша 
Рух електрично заряджених части
нок в електричному і магнітному 
полях

Елементи спеціальної теорії від
носності

мати уявлення про причини виникнення сили тертя і сили пружності; 
мати уявлення про тиск і про передачу тиску твердими тілами, р ідина
ми і газами;
знати закон П аскаля і його застосування в гідравлічних пристроях, вмі
ти р о зв’язувати задачі на застосування закону П аскаля, на порівняння 
тисків всередині рідини, на залежність архімедової сили від густини 
рідини, від об ’єму зануреної в рідину частини тіла, на застосування 
умов плавання тіл;
уміти поясню вати існування атмосфери і атмосферного тиску, а також 
вимірю вати атмосф ерний тиск барометром-анероїдом;

розуміти смисл понять кінетичної енергії і енергії взаємодії;
вміти розв’язувати задачі на обчислення роботи, потужності, на «золоте
правило» механіки;
знати основні кінем атичні характеристики руху (перем іщ ення, шлях, 
координата, ш видкість, прискорення) і зв ’язки  між ним и для рівном ір
ного, р івноприскореного рухів і руху тіла по колу; 
мати уявлення про способи опису руху тіла (таблиці, графіки, р івнян
ня);

вміти вимірю вати і систематизувати результати вимірю вань координа
ти, шляху тіла, часу його руху, ш видкості, прискорення; знати і вміти 
користуватися законам и Ньютона, збереження імпульсу і енергії для 
аналізу найпростіш их випадків руху і взаємодії тіл; 
ілюструвати на конкретних прикладах рівноправність інерціальних сис
тем відліку;
знати приклади використання реактивного руху;
знати закон всесвітнього тяж іння і вміти користуватися ним для аналі
зу найпростіш их випадків руху і взаємодії тіл; 
мати уявлення про методи вимірю вання мас С онця і планет; 
мати уявлення про принцип реактивної дії і його використання в реак
тивних двигунах;
знати основні характеристики коливальних і хвильових рухів;
уміти за графіками цих процесів визначати період, частоту коливань,
довж ину хвилі
школа
Учні повинні:
знати формулу сили Л оренца і вміти користуватися нею для розв’язу
вання задач;
мати загальне уявлення про принцип дії лінійних і циклічних приско
рювачів зарядж ених частинок;
знати принцип  відносності Галілея і межі його застосовності; 
мати загальне уявлення про постулати спеціальної теорії відносності; 
знати принцип сталості ш видкості світла і закон взаємозв’язку маси і 
енергії

Речовина

У розв’язуванні основно
го завдання фізики як на
вчального предмета (формуван
ня в свідомості учнів природ- 
ничо-наукової картини навко

лишнього світу) особливе зна
чення має ознайомлення учнів 
з еволюцією поглядів на дис
кретну будову речовини, засво
єння ними системи знань про 
різні стани речовини (твер
дий, рідкий, газуватий, плаз

ма), про будову і властивості 
речовин, про створення речо
вин із заздалегідь заданими 
властивостями. Ця змістова 
лінія органічно пов’язана з від
повідною  зм істовою  лінією  
курсу хімії.

ДО ОБГОВОРЕННЯ
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ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Початкова школа
Тіла, речовини, частинки. Три аг
регатні стани речовини

Учні повинні:
мати уявлення про атомно-молекулярну будову речовини; 
знати про існування трьох агрегатних станів речовини і вміти наводити 
приклади різних агрегатних станів води, її текучості, випаровування і 
замерзання;
мати уявлення про властивості повітря, металів 

Основна школа

П оняття про молекули, їх рух, вза
ємодію

Густина речовини, її визначення 
за масою молекул і числом моле
кул в одиниці о б ’єму 
Т еплові властивості речовини  в 
різних агрегатних станах 
Питома теплоємність.
Теплота плавлення.
Теплота пароутворення.
Теплота згоряння речовини 
Електризація тіл. Електричний за
ряд, його подільність 
П оняття про будову атома. Елек
тронна провідність металів і іонна 
провідність розчинів електролітів

Старша
О сновні полож ення молекулярно- 
кінетичної теорії будови речовини 
і їх експериментальне доведення 
О с н о в н е  р ів н я н н я  к ін е т и ч н о ї 
теорії газів. Р івняння стану ідеаль
ного газу.
Емпіричні газові закони

Учні повинні:
вміти обґрунтовувати уявлення про дискретну будову речовини, про 
безперервний рух і взаємодію  частинок речовини; 
вміти розраховувати масу і о б ’єм тіла за його густиною; 
визначати густину речовини за масою молекул і числом молекул в оди
ниці об’єму;
знати агрегатні стани речовини;

знати величини, які характеризують теплові властивості речовини, і 
вміти розв’язувати прості задачі на обчислення змін внутрішньої енергії 
під час зміни агрегатних станів речовини;

О сновні полож ення електронної 
провідності металів 
Е л е к тр и ч н і, м а г н іт н і, о п ти ч н і 
властивості речовини і їх характе
ристики: питом ий опір, магнітна 
проникність, абсолю тний показ
ник заломлення світла 
Досліди Е. Резерфорда. П ротонно- 
нейтронна модель атомного ядра 
Елементарні частинки

Взаємодія світла з речовиною  
Лінійчасті спектри атомів

С пектральний аналіз

Радіоактивність
Я дерні реакції поділу і синтезу. 
Властивості іонізую чих випром і
ню вань і їх біологічна дія

вміти поясню вати електричні явищ а;

мати уявлення про природу електричного струму в металах і розчинах 
електролітів

школа 
Учні повинні:
знати основні полож ення молекулярно-кінетичної теорії будови речо
вини;
знати формулу основного рівняння кінетичної теорії та вміти вивести з 
нього рівняння стану ідеального газу і користуватися ними для аналізу 
ізопроцесів;
вміти розв’язувати нескладні задачі на рівняння стану ідеального газу; 
розуміти статистичний і термодинам ічний смисл температури; 
знати порядок розмірів і мас атомів (молекул);
знати природу струму в різних середовищах, а також величини, які ха
рактеризують електричні, магнітні і оптичні властивості речовини; 
вміти здійснювати найпростіш і експериментальні дослідження меха
нічних, електричних, оптичних і магнітних властивостей речовини з 
використанням  типового обладнання;

мати уявлення про протонно-нейтронну модель атомного ядра;

мати поняття про елементарні частинки, їх класифікацію  і взаємні пе
ретворення;
знати явищ а взаємодії світла з речовиною ; .
вміти поясню вати природу лінійчастих спектрів випроміню вання і по
глинання;
знати принцип спектрального аналізу складу речовини; 
розуміти роль спектрального аналізу в астрофізиці; 
знати закон радіоактивного розпаду;
вміти визначати продукти ядерних реакцій на основі законів збереж ен
ня електричного заряду і масового числа; 
вміти розраховувати енергетичний вихід ядерної реакції

ш



Поле

Ф ізичне поле є одним з 
фундаментальних понять су
часного природознавства. Якіс
не засвоєння цього поняття — 
необхідна передумова для фор

мування в учнів сучасної на
укової картини світу і науко
вого світогляду. Уявлення про 
гравітаційне поле необхідне 
для розуміння багатьох механіч
них явищ , будови Сонячної 
системи, галактик тощо. Озна

йомлення учнів з електромаг
нітним полем необхідне для 
розуміння світлових явищ, 
принципів теле- і радіозв’яз
ку, властивостей електромаг
нітних хвиль різних діапазонів 
частот.

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Початкова школа
Ком пас. В ластивості м агнітного 
залізняка

Учні повинні:
мати уявлення про магнітне поле Землі; 
вміти користуватися компасом

Основна школа
Електризація тіл. Взаємодія заряд
ж ених тіл. Електричне поле. П ри
рода електричного струму в мета
лах. М агнітне поле.
Взаємодія магнітів і електричних 
струмів. Електродвигун. Електро
в и м ір ю в а л ьн і п р и л ад и . Я ви щ е 
електромагнітної індукції. Генера- 
тор електричного струму

Старша
Н апруж еність і потенціал  елек
тричного поля.
П рирода електричного струму в 
розчинах електролітів, вакуумі, га
зах, напівпровідниках. М агнітна 
індукція і магнітний потік. Індук
ційне електричне поле. 
Е лектром агнітне поле. Електро
м агнітні хвилі та їх властивості. 
Електромагнітні випром іню вання 
різних діапазонів довж ин хвиль, 
власти вості і засто су ван н я  цих 
випроміню вань.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм 
світла

Учні повинні:
знати про існування навколо зарядженого тіла електростатичного поля, 
а навколо магніту — постійного магнітного поля;
вміти експериментально визначати знак заряду наелектризованого тіла 
і невідомий полюс магніту;
вміти поясню вати причину виникнення електричного струму під час 
ввімкнення до джерела струму металевого провідника; 
знати про існування магнітного поля прямого струму і котуш ки зі стру
мом; знати суть явищ а електромагнітної індукції; 
вміти поясню вати принцип дії електродвигуна і генератора електрич
ного струму;
вміти вимірювати напругу і силу струму в електричному колі

школа 
Учні повинні:
вміти користуватися таким и ф ізичними величинами, як  напруженість і 
потенціал електричного поля, індукція магнітного поля; 
вміти аналізувати найпростіш і випадки взаємодії заряджених частинок 
з цим и полями;
знати природу електричного струму в різних середовищах; 
мати уявлення про індукційне електричне поле;
вміти поясню вати виникнення електромагнітних хвиль (електромаг
нітне поле);
вміти експериментально визначати довжину світлової хвилі;
вміти обгрунтовувати дослідами і прикладами явищ , що світло — це і
електромагнітна хвиля, і потік частинок — фотонів

Енергія

Енергія — це універсальна 
міра кількості будь-яких ви
дів руху матерії, а тому понят
тя енергії є одним з найфунда- 
ментальніших природничо-на- 
укових понять. Його формуван
ня відіграє вирішальне зна

чення для створення у свідо
мості учнів наукової картини 
світу як основи вироблення 
наукового світогляду. Усвідом
л ен н я  суті поняття енергії 
сприяє науковому підходу до 
аналізу явищ природи. Під час 
вивчення поняття енергії учні 
дістають практично важливі

знання про перетворення і 
використання енергії, про на
явність великої кількості дже
рел енергії, про важливість 
пошуку нових джерел енергії, 
про екологічні та інші гло
б альн і проблем и  лю дства, 
пов’язані з експлуатацією дже
рел енергії.

ш



ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Початкова школа
Поняття про енергію палива, віт
ру, рухомої води, електроенергію . 
Поняття про електростанції в У к
раїні
С онце — головне дж ерело енергії 
на Землі

Основна
Види енергії: потенціальна, к іне
тична, внутріш ня, електрична і їх 
взаємоперетворення. Закон збере
ж ення і перетворення енергії для 
механічних і теплових процесів. 
Т еп лові двигуни : дви гун  вн у т
ріш нього згоряння, парова турбі
на. Потужність і робота електрич
ного струму. Електродвигун і ге
нератор електричного струму. ККД 
механізмів і енергетичних устано
вок

Старша
Перш ий і другий принципи  тер
модинаміки. Теплові, атомні і гід
равлічні електростанції. Розвиток 
електроенергетики. Передача елек
троенергії і її використання 
В и п р о м ін ю ван н я  і п о гл и н а н н я  
ен ер гії ато м ам и  і м олекулам и . 
Ф отоефект
Е н ер гія  з в ’я зк у  ато м н и х  ядер . 
Енергетичний вихід ядерних реак
цій
Ланцю гова реакція. Ядерний ре
актор. Термоядерні реакції.
Ядерна енергетика і проблеми еко
логії

Учні повинні:
мати уявлення про енергоносії (сонячне випромінювання, вітер, кам ’яне 
вугілля, нафта, природний газ, рухома вода);

мати уявлення про теплові процеси на прикладах нагрівання тіл, випа
ровування і кипіння води; 
вміти вимірювати температуру повітря і води

школа 
Учні повинні:
вміти аналізувати зм іни і перетворення енергії в найпростіш их меха
нічних, теплових і електричних процесах природи і техніки, користува
тися законом збереження енергії для аналізу таких процесів; знати прин
цип будови і дії парової турбіни, двигуна внутрішнього згоряння, елек
тродвигуна і генератора постійного струму, мати уявлення про ККД 
енергетичних установок і шляхи його підвищ ення; 
вміти користуватися побутовим лічильником  електричної енергії

школа 
Учні повинні:
знати і вміти застосовувати перш ий і другий закони термодинаміки для 
аналізу явиш  природи і роботи технічних установок; 
уміти аналізувати послідовність перетворення енергії в хімічних дж ере
лах, на теплових, атомних і гідравлічних електростанціях; 
розуміти квантовий характер зм ін енергії у мікросвіті на основі при
кладів поглинання і випром іню вання світла атомами і фотоефекту;

вміти оціню вати енергетичний вихід під час реакцій поділу і синтезу 
атомних ядер;

знати економічні і екологічні проблеми вироблення електричної енергії 
на електростанціях різних типів

АСТРОФІЗИКА

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Методи астрофізичних досліджень. 
Телескопи і радіотелескопи. 
Визначення ф ізичних властивос
тей і швидкостей руху небесних тіл 
за їх спектрами.
Будова і еволю ція Всесвіту.
Склад і структура Галактики. Зо 
ряні скупчення. Квазари. Червоне 
зм іщ ення. Еволю ція зір. Розш и
рення Всесвіту. Теорія Великого 
вибуху

Учні повинні:
знати принцип роботи і призначення телескопа; вміти наводити його 
на заданий об’єкт;
мати уявлення про склад і розміри Галактики, приблизні відстані до 
найближчих галактик;
знати основи сучасних уявлень про будоЬу і еволюцію Всесвіту
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Методи природничо-наукового пізнання

У процесі вивчення фізики 
учні повинні набути знань про 
методи наукового п ізнання

природи і техніки, інтелекту
альних і практичних умінь, не
обхідних для самостійного до

слідження явиш природи і тех
ніки на рівні, що відповідає ві
кові учнів і ступеню навчання.

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Початкова школа
С постереж ення явищ  і процесів 
природи і техніки у природному 
вигляді за допомогою  органів чут
тя. П равила кори стуван н я н ай 
простіш ими приладами: годинни
ком, лінійкою , побутовими тере
зами, компасом, термометром, ба- 
р о м е т р о м

Основна школа

Учні повинні:
вміти спостерігати і порівнювати механічні, теплові, світлові, акустичні, 
часові, просторові відчуття; вміти вимірювати інтервали часу, лінійні 
розміри тіл, температуру

М етоди одержання знань у фізиці. 
П ланування спостереж ень, систе
матизація добутих даних у вигляді 
таблиць, графіків, діаграм 
О бладнання ф ізичної лабораторії

Учні повинні:
вміти планувати і проводити спостереж ення, узагальнювати їх резуль
тати у вигляді схем, таблиць, графіків;
уміти користуватися вим ірним и приладами (термометр, терези, ампер
метр, вольтметр, секундомір);
уміти робити висновки з одержаних експериментальних даних

Старша школа
Гіпотеза і її експериментальна п е
ревірка. Ф ізичні теорії, їх прогнос- 
тичність. Експериментальні м ето
ди дослідження (стробоскопічний, 
спектроскопічний, осцилограф іч- 
ний тощо)

Учні повинні:
вміти визначати категорію наукового твердження (факт, модель, яви 
ще, поняття, закон, принцип тощ о);
вміти формулювати гіпотези і здійсню вати їх експериментальну пере
вірку;
мати уявлення про принцип відповідності і його роль для розвитку ф і
зики

Гуманізація фізичної 
освіти: мета чи засіб?
Микола БОЙКО

Останнім часом питання про гуманізацію і гуманітаризацію 
освіти, зокрема шкільної фізичної освіти, набуває все важ
ливішого значення. Характер його розв’язування, конкретні 

шляхи реалізації концепції гуманітаризації впливатимуть на по
дальший розвиток такої освітньої галузі, як «Природознавство».

У пояснювальній записці до 
програм з фізики та астрономії 
серед основних вихідних прин
ципів та положень, покладених 
в основу їх структури та зміс-
© М. Бойко. 1997

ту, гуманізацію виділено як 
один з основних напрямів удос
коналення процесу навчання 
фізики. При цьому зазначаєть
ся, що йдеться про повне ви

користання у навчанні гумані
тарного змісту самого предме
та фізики, оскільки до остан
нього часу курс фізики був 
спрямований на розкриття її 
«технічного потенціалу» під 
гаслом здійснення так званого 
політехнічного навчання. У су
часних умовах учитель повинен 
орієнтуватися на посилення 
ролі гуманітарного потенціалу 
в навчанні фізики.

Гуманітарний — той, що 
має відношення до людства, 
суспільного буття та свідомості. 
Гуманізм — ставлення до лю 
дини, пройняте турботою про 
її благо, повагою до її гідності; 
система ідей і поглядів на лю
дину як на найвищу цінність,

т


