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Важливим завданням дидактики астрономії сучасної загальноосвітньої 

школи є теоретичне обґрунтування методичних засад  формування та реалізації 

змісту навчання астрономії в  профільній 12-річній школі, розробка змісту та 

методики вивчення основних розділів шкільного курсу астрономії  в умовах 

переходу загальноосвітніх навчальних закладів на нові (профільні) програми.  

На сьогодні вже очевидно, що курс астрономії у 12-ти річній школі буде 

представлено на трьох рівнях — рівні стандарту, академічному  та профільному 

рівнях.  

Загальну мету  навчання астрономії в загальноосвітньому закладі на 

сучасному етапі можна окреслити як формування та розвиток світогляду 

людини. Метою навчання астрономії на рівні стандарту є реалізація 

культуротвірної функції астрономічної освіти, оскільки астрономічна культура 

є складовою частиною загальної культури сучасної людини. 

Академічний рівень курсу астрономії, окрім стандартної складової, 

спрямованої на розвиток загальнокультурної орієнтації, розуміння 

астрономічних явищ, з якими людина стикається у повсякденному житті, має 

розкривати еволюційні зв’язки між різними формами руху та структурної 

організації матерії у Всесвіті — фізичною, хімічною, біологічною, соціальною 

тощо [1]. 

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

12-річної школи визначається, що астрономія вивчається на всіх рівнях змісту 

освіти в старшій школі. На рівні стандарту та академічному рівні – 1 година на 

тиждень в 12 класі; 1 година в 11 класі і 1 година в 12 класі на рівні 

профільного навчання.  

Якщо в загальноосвітньому навчальному закладі старша школа 

функціонуватиме як непрофільна, то використовується навчальний план 

академічного рівня змісту освіти. Час рівномірно розподіляється між базовими 

навчальними предметами. Диференціація здійснюватиметься за рахунок 



розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової 

навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, 

факультативами, індивідуальними формами навчання. В старшій школі з 

безпрофільним навчанням астрономія вивчатиметься в 12 класі 1 годину на 

тиждень. Астрономія в обсязі 1 години (12 клас) вивчатиметься в фізико-

математичному, математичному, екологічному, біолого-хімічному, біолого-

фізичному, біолого-географічному, біотехнологічному, хіміко-технологічному, 

фізико-хімічному, агрохімічному профілях природничо-математичного 

напряму. На фізичному профілі цього напряму астрономія вивчатиметься в 11-

12 класах по 1 годині на тиждень.  

По 1 годині на тиждень в 12 класі астрономія вивчатиметься в 

історичному, правовому, філософському, економічному профілях суспільно-

гуманітарного напряму, профілях української та іноземної філології, 

філологічному профілі філологічного напряму, технологічному, інформаційно-

технологічному профілях технологічного напряму, художньо-естетичному 

профілі художньо-естетичного напряму, спортивному профілі спортивного 

напряму.  

Таким чином, в більшості профілів астрономія буде вивчатися в                

обсязі 1 години на тиждень в 12 класі. Але мета вивчення шкільного курсу 

астрономії та вимоги до рівня опанування ним учнями різних напрямів та 

профілів будуть відрізнятися. Від формування світоглядних уявлень учнів 

суспільного, філологічного, художнього, спортивного напрямів, до більш 

поглибленого  особливостей астрономії, основних її понять,  категорій в 

природничо-математичному. Можливим напрямом вирішення цього 

методичного питання може бути вивчення астрономії в профілях                 

фізико-математичного напряму на академічному рівні, або рівні, що розширює 

зміст рівня стандарту, як передбачено у Типових навчальних планах 

загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи [2].   

Так історично склалося, що шкільний  курс астрономії традиційно будують 

"по об'єктно" (так було в СРСР і є в Росії, так було і є в європейських країнах), 
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хоча  приклад шкільного курсу фізики  (мається на увазі побудову курсу на 

основі фундаментальних теорій) і надихає окремих практиків астрономічної 

освіти до реалізації такого підходу, що  для курсу астрономії дуже не просто. 

Головною метою вивчення астрономії за програмою 12-річної школи               

є систематизоване формування основ системи знань про методи і результати 

вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в 

цілому, а також наукового світогляду. Засвоєння астрономічних знань має бути 

на рівні, необхідному для їх подальшого використання в професійній діяльності 

та продовження астрономічної освіти [4].  

У сучасному курсі астрономії загальноосвітньої школи виділяють поняття, 

явища, закони, теорії та провідні ідеї, що складають його на трьох рівнях:           

рівні стандарту, академічному рівні та профільному рівні (фізико-

математичний напрям). Фактично ми маємо три різні набори зазначених 

категорій. Критерієм відбору тієї чи іншої категорії до відповідного набору є  

завдання, домінуючі для даного рівня. Ці завдання прописано у                 

Концепції астрономічної освіти (2002 р.), а також  навчальних програмах з 

астрономії. На сьогодні реалізовано через програми для 12-річної профільної 

школи  ідею вивчення астрономії на рівні стандарту та на профільному рівні 

(фізико-математичний напрям).  

Важливим напрямом розвитку шкільної астрономічної освіти в умовах 

запровадження профільного навчання  є розробка та апробація інформаційно-

методичного забезпечення профільного навчання астрономії, методичних 

систем вивчення курсів астрономії для різних профілів, що охоплюють 

структуру та зміст навчального матеріалу, методичну систему його вивчення; 

методику та техніку астрономічних спостережень; систему задач і вправ та   

самостійної роботи учнів; засоби контролю, оцінювання та корекції навчальних 

досягнень учнів; засоби комп’ютерної підтримки шкільного курсу астрономії.  

Запровадження профільного навчання у старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів спонукає серед іншого до розробки відповідних 

підручників, зокрема і з астрономії, що є стрижневим елементом методичного 
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забезпечення. Сучасний підручник з астрономії має  виконувати світоглядну, 

синтезуючу, ціннісно-орієнтаційну, що комплексно поєднанні з реалізацією 

традиційних педагогічних функцій (загальноосвітньої, виховної та 

розвиваючої). Реалізація синтезуючої функції в підручнику має забезпечуватися 

методично обґрунтованим поєднанням знань із різних розділів шкільного курсу 

фізики та суміжних предметів (хімії, астрономії, математики тощо) з 

орієнтуванням на особливості профілів, що відповідають академічному рівню  

та подальшу навчальну, а також  професійну діяльність учня. Розвивальна 

функція сучасного підручника, має забезпечувати організацію 

цілеспрямованого навчання з метою розвитку пошуково-дослідницьких 

здібностей учнів, що складають основу творчих здібностей та забезпечують 

формування відповідних умінь і навичок. Реалізація цієї важливої функції 

залежить від побудови методичного апарату підручника, використання 

різнопланових завдань та прав. Виховна функція сучасного підручника 

визначається його можливостями щодо раціональної організації процесу 

вивчення навчального матеріалу, ефективної самоосвіти та самоконтролю через 

систему запитань та завдань для самоперевірки та самоконтролю.  

Аналіз існуючих тенденції розвитку сучасної шкільної астрономічної 

освіти в умовах профільної 12-річної школи,  показав, що саме академічний 

рівень є тією важливою ланкою, що забезпечує ефективність та стабільність 

становлення профільного навчання астрономії. З огляду на це автори вважають  

актуальною проблему розробки саме його методичного забезпечення. 

Вихідними положеннями при розробці методичних засад формування та 

реалізації змісту навчання астрономії на академічному рівні можуть стати 

дидактичні принципи,  що утворюють систему правил відбору та розробки 

структури і змісту навчального матеріалу: науковості та фундаментальності; 

доступності; генералізації знань; профільної диференційованості у старшій 

школі; гуманітаризації освіти тощо. Важливими принципами відбору змісту 

навчання астрономії у профільній школі є відповідність вимогам сучасних 

дидактики та методики навчання астрономії; відповідність змісту навчального 
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матеріалу сучасному стану розвитку астрономії, як науки; відповідність                 

вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти та відповідної 

навчальної програми.  

Зважаючи на ці підходи, автори статті розпочали роботу над підручником з 

астрономії для 12 класу академічного рівня. У своїй роботі ми виходимо з 

розуміння поняття підручника, як  комплексної інформаційно-діяльнісної 

моделі освітнього процесу, який відбувається в рамках відповідної дидактичної 

системи і включає необхідні умови для його здійснення (Хуторянський А.В. 

Место учебника в дидактической системе).  

Підручник розробляється  у рамках знаннєво-орієнтованої освітньої 

системи, хоча є бажання орієнтувати певну частину навчального матеріалу з 

астрономії (наприклад контроль знань) і на особистісно-орієнтовану освітню 

систему. Звісно, базовими документами є Державний стандарт загальної 

середньої освіти (його астрономічна компонента) та відповідна навчальна 

програма. 

Згідно з концептуальним задумом у підручнику мають бути поєднані три 

складові: психологічна, дидактична та методична. Наявність першої складової 

забезпечуємо шляхом  врахування психологічних та вікових особливостей 

учнів. Дидактична складова реалізується послідовним викладанням основ 

наукових знань  з астрономії (чому вчити). Також є очевидним, що методично 

грамотно побудований підручник має бути забезпечений таким апаратом, який 

дозволить учителю організувати різноманітні види діяльності учнів. У одному 

випадку учень може просто переказувати прочитаний матеріал, в іншому — 

стати активним учасником колективного диспуту. Зміна видів діяльності — 

зокрема читання тексту чи робота з ілюстрацією — необхідні засоби 

забезпечення третьої складової. 

Таким чином, сучасний підручник з астрономії для профільної школи має 

відповідати таким дидактичним вимогам:  

інформація, подана у підручнику має бути науково достовірною, 

відповідати сучасному стану розвитку астрономічної науки; 
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навчальний матеріал в підручнику має розгортатися з урахуванням таких 

принципів дидактики, як систематичність, послідовність, наочність, 

усвідомлення, зв’язок з практикою (повсякденним життям); 

підручник має формувати достатньо деталізоване і в водночас умовне 

уявлення про астрономію; 

у підручнику має бути використано проблемний виклад матеріалу, 

дотримано оптимальне співвідношення між науковістю і доступністю; 

теоретичний і практичний матеріал у підручнику має бути 

збалансованим, має бути показано, як отримані знання можна використати на 

практиці; 

зміст, обсяг і глибина закладеної в підручнику інформації має відповідати 

змісту навчальної програми; 

підручник має визначати систему і обсяг знань, що підлягають 

обов’язковому засвоєнню, а також містити систему завдань і вправ, що 

забезпечують формування в учнів необхідних умінь і навичок; 

нові знання в підручнику необхідно представити в певній логічній 

системі, що задовольняє принципам наступності й послідовності; 

для здійснення принципу систематичності навчання необхідно викладати 

в підручнику наукові факти, гіпотези, теорії в певній логічній послідовності, 

визначити та обгрунтувати послідовність оволодіння умінями та навичками;  

підручник має бути доступний для відповідної освітньо-вікової групи 

учнів,  та співвідноситися з досягнутим учнями рівнем знань, умінь і навичок, 

сформованих до початку його використання;  

підручник має бути адаптованим до застосування його у навчанні 

астрономії з використанням сучасних методів, організаційних форм та 

технологій навчання.  

Розробляючи структуру майбутнього підручника ми виходили з того,               

що у підручнику має бути оптимальне поєднання основних структурних 

компонентів, до яких належать: основний текст, що передає головний зміст і 

забезпечує його обов’язковий мінімум; додатковий текст, який може бути 
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представлений текстовими фрагментами різноманітного змісту; тексти 

пояснень у вигляді пам’яток, виносок, таблиць, схем, рубрик, пояснень до 

умовних позначень, додатків, довідкових матеріалів, словників тощо; елементи 

апарату організації засвоєння знань — запитання для самоконтролю, практичні 

завдання; ілюстративні матеріали — схеми, малюнки, таблиці, карти тощо; 

елементи апарату орієнтування — виділення в тексті основних понять, термінів, 

правил, умовних позначень, рубрикатор, використання шрифту різного розміру, 

виділень в тексті [3]. 

На нашу думку курс астрономії загальноосвітньої школи                 

має розпочинатись коротким оглядом об’єктів дослід-ження в астрономії 

(краще “коротка екскурсія у Всесвіт”). Це дасть можливість окреслити питання, 

які будуть вивчатись у подальшому, а також здійснити, принаймні початкову,  

систематизацію знань і уявлень учнів про Всесвіт. 

Орієнтовна структура підручника з астрономії для профільної 

загальноосвітньої школи (із зазначенням тем та кількості годин, відведених на 

вивчення кожного параграфа) може бути такою: 

Вступ 

Тема № 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. 

Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. (2 години) 

§ 1.    Астрономія — наука про Всесвіт (1 година) 

§ 2.    Короткий огляд об’єктів Всесвіту (“Екскурсія у Всесвіт”) (1 година) 

Тема № 2. Основи практичної астрономії (5 години) 

§ 3.    Небесні світила, небесна сфера, сузір’я (1 година) 

§ 4.    Зоряні величини, визначення відстаней, небесні координати (1 година) 

§ 5.    Видимі рухи світил. Місячні та сонячні затемнення (1 година) 

§ 6.    Час і календар (1 година) 

§ 7.    Вивчення (спостереження) зоряного неба. Практична робота № 1.                

(1 година) 

Тема № 3. Методи та засоби астрономічних досліджень (3 години) 

§ 8.    Випромінювання небесних тіл (1 година) 
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§ 9.    Приймачі випромінювання (1 година) 

§ 10.  Телескопи та астрономічні спостереження  (1 година) 

            Тематичне оцінювання  № 1 (1 година) 

Тема № 4. Сонячна система (6 годин) 

§ 11. Земля і Місяць (1 година) 

§ 12. Планети земної групи (1 година) 

§ 13. Планети-гіганти (1 години) 

§ 14. Карликові планети та малі тіла (2 години) 

§ 15. Походження (космогонія) Сонячної системи (1 година) 

Тема № 5. Сонце — найближча зоря (4 години) 

§ 16. Будова Сонця та його фізичні характеристики (1 година) 

§ 17. Джерела енергій Сонця (1 година) 

§ 18. Сонячна активність і її прояви на Землі (1 година) 

§ 19. Визначення діаметра Сонця. Практична робота № 2.  (1 година) 

Тема № 6. Зорі. Еволюція зір. (4 години) 

§ 20. Класифікація зір (1 година) 

§ 21. Подвійні, кратні та змінні зорі (1 година) 

§ 22. Утворення зір (1 година) 

§ 23. Кінцеві стадії еволюції зір (1 година) 

            Тематичне оцінювання № 2 (1 година) 

Тема № 7. Наша Галактика (2 години) 

§ 24. Будова Галактики (1 година) 

§ 25. Розподіл речовини в Галактиці (1 година) 

Тема № 8. Будова і еволюція Всесвіту (5 години) 

§ 26. Галактики і квазари (1 година) 

§ 27. Будова Всесвіту (1 година) 

§ 28. Походження Всесвіту (1 година) 

§ 29. Сучасна космологія (1 година) 

              Тематичне оцінювання № 3 (1 година) 
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Тема № 9. Життя у Всесвіті (1 година) 

§ 30. Людина і Всесвіт (1 година) 

Додатки 

Під час роботи над підручником потрібно враховувати, що  «процес 

навчання астрономії в школі підкоряється загальним законам і закономірностям 

дидактики, але має і свої специфічні особливості, які обов’язково необхідно 

врахувати під час організації процесу навчання астрономії» (Кондакова Е.В. 

Особенности формирования астрономических знаний в общеобразо-вательной 

школе) - у нашому випадку під час створення підручника.  

До таких особливостей відносяться: визначальна роль астрономічних знань 

у формуванні цілісної природничо-наукової картини світу; широкі 

міжпредметні зв’язки шкільної астрономії з фізикою, географією, математикою, 

хімією; специфічність сприйняття і вивчення астрономічних об’єктів (розміри 

космічних тіл, їх віддаленість від дослідника не дозволяють безпосередньо 

вивчати астрономічні об’єкти, піддавати їх змінам, проводити експеримент 

тощо).  
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