
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З 

ФІЗИКИ 

1. В умовах карантину доцільно організувати освітній процес з за 

моделлю навчання «Перевернутий клас» (Flipped Class). Головною 

особливістю цієї моделі навчання є те, що домашнім завданням для учнів є 

робота в онлайн-середовищі: перегляд навчальних відеоматеріалів або 

інформаційних ресурсів для опрацювання нового навчального матеріалу, або 

закріплення вже вивченого. Натомість у класі після завершення карантину 

діти під керівництвом і за допомогою вчителя виконуватимуть практичні 

завдання до тієї теми, яку засвоїли вдома. Різновид такого навчання – модель 

«віртуальний перевернутий клас». 

2. Практикувати самостійне створення відео уроків з відповідних тем 

навчальної програми, демонстрації, наочні досліди, та викладати їх для 

перегляду на сайті школи або на особистому сайті чи блозі. Якщо така 

можливість у вчителя відсутня, то пропонувати учням для ознайомлення з 

новим навчальним матеріалом відео уроки Віктора П.А., які можна 

переглянути на каналі You Tube 

(https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos). 

3. Практикувати уроки через Skype, Zoom, індивідуальні консультації з 

учнями, підготовку завдань та самостійне опрацювання через платформи 

Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro та інші. 

4.  З метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань без 

паперовим способом використовувати безкоштовний сервіс Google 

Classroom. Для організації співпраці у робочому середовищі, ефективного 

спілкування, можливості обміну особистими напрацюваннями 

використовувати освітні платформи: Edmodo та Microsoft Teams. 

Ресурси для проведення дистанційного навчання: 

 

Дистанційна підтримка освіти школярів «Отримання знань» 

Матеріали 10000 уроків за програмами загальноосвітньої школи та 

профільного навчання. Дистанційна підтримка традиційного навчання. 

Створення вчителями власних курсів, уроків, розміщення навчальних 

матеріалів, презентацій, проходження учнями дистанційного навчання, збір 

статистики, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Дистанційні 

курси, навчальні вебінари. 

Посилання на ресурс: https://disted.edu.vn.ua/ 

Сайт «ФІЗИКА НОВА» 

Створений для підтримки вивчення уроків з фізики за новою 

програмою та містить розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні 

роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи, демонстрації, відео), фізичні 

диктанти, тренажери формул, таблиці з пропусками. 

Посилання на ресурс: https://www.fizikanova.com.ua/ 

      Дистанційне навчання з фізики 

 Ресурс містить відео-розробки уроків з тем для учнів 8-11 класів. 

https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos
https://disted.edu.vn.ua/
https://www.fizikanova.com.ua/


Посилання на ресурс: https://sites.google.com/view/distancephysics/ 

         Сайт «Фізика в школі» 

Ресурс містить електронні версії уроків для 7-11 класів до підручників 

видавництва «Ранок» (авторів Бар'яхтар В. Г., Довгий С.О., Божинова Ф. Я, 

Кірюхіна О. А.) 

Посилання на ресурс: https://sites.google.com/site/alg8school19/ 

Блог «Учителю фізики»  

Методичні та дидактичні матеріали саме для підтримки самостійної 

роботи учнів. На сторінках блогу учні зможуть познайомитися із 

теоретичним матеріалом, що стосується фізичних термінів, явищ, величин, 

законів. Виклад матеріалу супроводжується фотографіями, відео 

фрагментами, флеш анімаціями та практичними порадами. Завершується 

кожна сторінка тестами самоперевірки, за допомогою якого учні зможуть 

перевірити якість засвоєного матеріалу та виявити прогалини у знаннях.  

У цьому ж блозі у рубриці «Експеримент» учні зможуть самостійно 

опанувати методи дослідження фізичних явищ або способи вимірювання 

фізичних величин та перевірити якість своїх експериментальних умінь, 

виконавши тести для самоперевірки, що розташовані наприкінці сторінки.  

У розділі «Мультимедіа» учні зможуть переглянути відео фрагменти та 

флеш-анімації багатьох фізичних явищ і процесів, які демонструвалися в 

рамках фізичних олімпіад, фестивалю фізичного експерименту або такі, що 

не можна відтворити у лабораторних умовах. 

Посилання на ресурс: http://ternofizik.blogspot.com/ 

         Інтернет-ресурси «Фізика» 

Підбірка різноманітних інтернет-сайтів, авторські блоги/сайти, вікі-

статті, відеоролики, що стосуються предмету «Фізика» 

Посилання на ресурс: http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Інтернет-

ресурси_Фізика 

                    І. Шошина, методист ММК 
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