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Сучасній дорослій людині, яка не 

відчуває внутрішнього потягу до 

таємниць Всесвіту, важко збагнути, 

навіщо їй здобувати астрономічні 

знання. На перший, суто 

прагматичний, погляд вони їй ніколи 

не знадобляться, адже життя 

більшості нинішніх людей жодним 

чином не пов’язане прямо з тим, що 

відбувається на зоряному небі, а тим 

паче в космічному просторі. Тепер 

будь-яка людина дуже рідко 

використовує небесні світила для 

орієнтування у просторі й визначення 

часу, як це робили наші пращури в 

давнину. Для цієї мети є різні технічні 

пристрої — компаси, навігатори, 

годинники тощо.



1. Не боятися!

2. Бути культурною 

людиною!

3. Мати широкий кругозір!

4. Ні — шарлатанам —

астрологам і різним 

провидцям!

5. Цінуйте життя в 

найкращому зі світів!



Як і чим мотивувати 

учня вивчати 

астрономію?



Новою астрономічною 

інформацією

Як приклад:

Космічна місія «Екзомарс». 

Автоматична міжпланетна станція 

має прибути до Марса в середині 

жовтня 2016 року.

Серед наукових завдань місії —

пошуки слідів життя на Червоній 

планеті.



Новою астрономічною 

інформацією

Як приклад:

Космічна місія «Юнона». 

Автоматична міжпланетна станція 

прибула до Юпітера на початку 

липня 2016 року.

Серед наукових завдань місії —

докладне вивчення магнітного поля 

Юпітера.



Новою астрономічною 

інформацією

Як приклад:

2017 рік — передстартовий рік для 

Космічного телескопа імені 

Джеймса Вебба. 

Діаметр головного дзеркала 6,5 м 

(проти 2,4 м у телескопа «Габбл»).



Нова («жива») 

астрономічна інформація 

в структурі ІНЕ

Інформаційний навчальний елемент 

дає змогу оперативно вносити в 

навчальний процес нові результати 

наукових досліджень, адаптувати їх 

до навчальної цілі, а отже, навчати 

астрономії, зважаючи на конкретний 

клас чи навіть окремо взятого учня. 

ІНЕ виступає своєрідним контейнером 

чи оболонкою, які методист або 

вчитель заповнюють відповідно до 

конкретної освітньої ситуації.

Модель інформаційного 

навчального елемента (ІНЕ)



Крячко І.П. Нове в астрономії .

Для вчителя і учня. — К. : 

Шкільний світ, 2013. — 104 с. —

(Бібліотека «Шкільного світу»).

У методичному посібнику йдеться 

про основи й принципи, на яких має 

ґрунтуватися процес добору та 

використання нової астрономічної 

інформації в шкільному курсі 

астрономії. Розглянуто навчальні 

питання, для вивчення яких ватро 

залучати таку інформацію.



Навчальними 

астрономічними 

спостереженнями

Виконання астрономічних 

навчальних спостережень зоряного 

неба є проблемою для багатьох 

шкіл і вчителів, які викладають 

астрономію.

Це пов’язано перш за все з тим, що 

зібрати учнів у вечірній час дуже 

складно, окрім цього, погодні 

умови часто не сприяють 

проведенню спостережень саме 

тоді, коли їх заплановано.



Навчальні астрономічні 

спостереження «наживо»

Пропонуйте своїм учням, 

незалежно від місця проживання, 

спостерігати зоряне небо. 

Відкрийте разом з ними красу 

справжнього зоряного неба —

знайдіть можливість бодай один 

раз упродовж навчального року 

подивитися з ними на зорі в тій 

місцевості, де ви мешкаєте. 

Учні будуть вдячні вам за це.



Модельні навчальні 

астрономічні 

спостереження

Для виконання модельних 

астрономічних навчальних 

спостережень, а також, нехай і 

віртуального, знайомства з 

зоряним небом радимо 

використати електронний 

планетарій Stellarium. 

Ця комп’ютерна програма є у 

вільному доступі (безкоштовна).



Навчальні астрономічні 

спостереження (практичні 

роботи) з допомогою телескопів 

із віддаленим доступом

Мережа телескопів з відкритим 

(безоплатним) віддаленим 

доступом MicroObservatory 

Гарвард-Смітсонівського центру 

астрофізики в США.

Її мета — надати молоді можливість 

вивчати принади зоряного неба у 

своїх шкільних класах або в 

центрах позашкільної освіти.



Вузлові точки

навчального предмета

«Астрономія»



1. Астрономія

2. Небесна сфера

3. Методи й засоби астрономії

4. Планета

5. Зоря

6. Міжзоряне середовище

7. Галактика

8. Всесвіт



Світовпорядкувальна

Місія навчального предмета

«Астрономія»



Навчальні програми
Курс астрономії можна викладати за двома навчальними 

програмами.

За програмою рівня стандарту та академічного рівня на 

курс астрономії відведено 17 годин, а за програмою 

профільного рівня — 35 годин на рік.

Навчальні програми містяться на сайті МОН за адресою:

http://mon.gov.ua/content/Освіта/ast-ak.pdf

(рівень стандарту, академічний рівень)

http://mon.gov.ua/content/Освіта/ast-pr.pdf

(профільний рівень)

http://mon.gov.ua/content/Освіта/ast-ak.pdf
http://mon.gov.ua/content/Освіта/ast-pr.pdf


Підручники

Пришляк М.П. 

Астрономія: 11 кл.: 

підручник для 

загальноосвіт. навч. 

закл.: рівень 

стандарту, академічний 

рівень 

(за заг. ред. 

Я.С. Яцківа). — Х. : 

Ранок, 2001. — 160 с.



Підручники

М.В. Головко, 

В.С. Коваль,

І.П. Крячко. 

Астрономія. 11 кл. : 

підручник : рівень 

стандарту. — К. : 

Знання України, 2013. 

— 215 с.



Методичні посібники

Ю.В.Александров, 

А.М. Грецький,

М.П. Пришляк.

Астрономія. 11 клас: 

Книга для вчителя. —

X. : Веста: 

Видавництво «Ранок», 

2005. — 256 с.



Методичні посібники

І.П. Крячко. 

Астрономія. Плани-

конспекти уроків.

11 клас. — К. : Редакція 

газет природничо-

математичного циклу, 

2014. — 112 с. —

(Бібліотека «Шкільного 

світу»).



Джерела додаткової 

астрономічної та 

методичної

інформації:

www.astroosvita.kiev.ua

Науково-популярний 

астрономічний інтернет-журнал 

«Наше небо»

Блог «Ми і Всесвіт»

Відео-канал на YouTube 

«Astronomy iu UA»

Спільнота в Facebook 

«Astronomy iu UA»



Швидка астрономічна допомога

З будь-яких питань щодо астрономічної 

освіти, навчання астрономії у старшій 

загальноосвітній школі 

звертайтесь, будь ласка,

astroosvita@gmail.com.ua,

(050) 900-13-04, (044) 228-91-33.

Іван Крячко



Адреса інституту:
04053, Україна, м. Київ, 

вул. Артема, 52-Д

Тел/факс: +38(044) 481-37-10

Тел:          +38(044) 481-37-71

E-mail: nauk_org_undip@ukr.net



Дякуємо за увагу!


