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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

 

01Середняосвіта 
(шифр і назва)) 

варіантна 

Рік вивчення дисципліни: 

  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 4 
7 8 

Лекції 

Спеціальність  

014  Середня освіта 

(МАТЕМАТИКА) 

_________________ 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 120 
10 8 

Практичні, семінарські 

Модулів – 6 
12 8 

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи 1:1  

14 8 

Освітній рівень: 

 Бакалавр 

______________ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

36 24 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – державна 

залік залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни  

формування у студентів професійних, педагогічних знаний, вмінь і навичок, які потрібні для 

розв’язання  освітніх і виховних задач навчання фізиці.  

 

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою, математикою, педагогікою та психологією 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики» є навчання  студентів 

методиці підготовки і проведення занять з фізики  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики» є вивчення 

принципів, методів і засобів навчання фізики; вивчення наукових основ структури і змісту курсу 

фізики середніх навчальних закладів;   

вироблення вміння планувати навчальну роботу по предмету, проводити науково – методичний 

аналіз учбового матеріалу, обирати методичні прийоми викладання з урахуванням особливостей 

матеріалу і профіля учбового закладу; 

прищеплення студентам навички демонстраційного фізичного експерименту, використання 

технічних засобів навчання     

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

теоретичні основи і структуру змісту курсу фізики середньої школи, як проводити методичний аналіз 

різних тем шкільного курсу фізики, особливості викладання основних тем шкільного курсу фізики, 

методи контролю знань учнів  

 

вміти: 

планувати свою учбову роботу, складати календарні, тематичні плани, плани і конспекти 

різноманітних учбових занять з фізики в школі, здійснювати мотивований відбір форм учбових 

занять (уроку, семінару, конференції, ділової ігри і т. п.) и методики їх проведення 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

Загальна методика 7 семестр  

Модуль 1. Методика навчання фізики як педагогічна наука.                 

Тема 1.1. Процес навчання фізики як цілісна динамічна соціально-педагогічна система. 

Закономірності процесу навчання фізики. Принципи навчання та їх реалізація при вивченні 

фізики. Зв’язок фізики з іншими навчальними предметами. Поняття ―зміст освіти‖. Зміст 

та структура курсу фізики середньої школи. Способи засвоєння елементів змісту освіти.  

Тема 1.2. Знання як категорія методики фізики. 

Види знань: терміни, поняття, явища, закони, фізичний експеримент, наукова теорія, 

прикладні, методологічні, оцінювальні знання. Схеми опису основних видів фізичних знань.  

Модуль 2. Методи навчання фізики.  

Тема 2.1. Сутність методів навчання. Класифікація методів навчання фізиці. 
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Структура і функції методів навчання. Зв’язок методів навчання фізики з методами 

наукового пізнання. Методи і характер діяльності вчителя і учнів. Індукція і дедукція, аналогії 

і моделі при вивченні фізики.  Зв’язок змісту освіти і методів навчання. 

Тема 2.2. Розв’язування задач з фізики як засіб навчання і виховання учнів в процесі вивчення 

фізики.  

Фізичні задачі, їх місце в учбовому процесі. Види задач та способи їх розв’язання. Навчання 

учнів рішенню задач. 

Тема 2.3. Система навчального фізичного експерименту.   

Методика і техніка шкільного фізичного експерименту. Демонстраційний експеримент; 

методика і техніка підготовки і проведення демонстрацій. Фронтальні лабораторні роботи, 

методика їх проведення. Фізичні практикуми. Позакласні досліди і спостереження.  

Тема 2.4. Проблемне навчання при вивченні фізики. 

Створення проблемних ситуацій при вивченні фізики.  

Модуль 3. Форми організації навчальних занять.  

Тема 3.1. Організаційні форми навчання фізики.  

Тема 3.2. Урок як основна організаційна форма навчання фізики. Типи та структура уроків з 

фізики. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. Урок в 

інтерактивних технологіях навчання. 

Тема 3.3. Типи і структура уроків з фізики. Перевірка  і оцінювання знань, умінь і навичок 

учнів з фізики досягнень учнів. 

Значення і функції перевірки і оцінювання досягнень учнів. Критерії якості знань. Методи, 

форми і засоби перевірки знань і вмінь учнів.  

 

Методика вивчення тем фізики основної школи   8 семестр   

Модуль 4. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем курсу фізики 7 класу. 

Тема 4.1. Методика викладання теми: починаємо вивчати фізику. Початкове ознайомлення 

учнів з фізикою як природничою наукою.  

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, 

магнітні та оптичні явища. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та 

експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Зв'язок 

фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної 

науки. Навколишній світ, у якому ми живемо. Простір і час. Послідовність, тривалість і 

періодичність подій. Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа 

та одиниці площі. Об'єм та одиниці об'єму. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. 

Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія. 

Тема 4.2. Методика викладання теми «Будова речовини».  
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Будова речовини. 

Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості 

руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.  
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Густина 

речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від 

температури. 
Тема 4.3. Методика викладання теми: «Світлові явища».  

Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне 

поширення світла. Сонячне і місячне затемнення. 
Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори. Відбивання світла. Закони відбивання. 

Плоске дзеркало. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох 

середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка 

лінза. Фотометрія. Сила світла і освітленість. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.  

 
Модуль 5. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем курсу фізики 8 класу. 

Тема 5.1. Методика викладання теми «Механічний рух».  

Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та 

одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Види рухів. Середня швидкість 
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нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.  
Обертальний рух тіла. Період обертання. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота 

коливань. Маятники. Математичний    маятник. 
Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних 

середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Інфразвук та ультразвук.  

Тема 5.2. Методика викладання теми «Взаємодія тіл».  

Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра 

інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють 

уздовж однієї прямої. Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля.  
Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Земне 

тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя 

ковзання. 
Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені 

посудини. Насоси. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. 

Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.  
Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.  
Тема 5.3. Методика викладання теми «Робота та енергія». 

Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність. Кінетична і потенціальна енергії. 

Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії. 
Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» 

механіки. 

Тема 5.4. Методика вивчення теми «Теплові явища» в основній школі. 
Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Внутрішня енергія та 

способи її зміни. Теплообмін. Види теплопередачі. Кількість теплоти. Питома теплоємність 

речовини. Тепловий баланс. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.мПлавлення і 

кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення. 

Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. 

Питома теплота пароутворення. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. 

Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні 

проблеми використання теплових машин.  

Модуль 6. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем курсу фізики 9 класу. 

Тема 6.1. Методика вивчення теми «Електричне поле» в основній школі.  

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність 

електричного заряду. Будова атома. Електрон. Іон. Закон збереження електричного заряду. 

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. 
Тема 6.2. Методика вивчення теми «Електричний струм».   

Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: 

провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах. Електричне коло. Джерела 

електричного струму.  Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму. 

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги. Електричний опір. Залежність опору 

провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір 

провідника. Реостати. Залежність опору провідників від температури. 
Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З'єднання провідників. Розрахунки 

простих електричних кіл. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—

Ленца. Електронагрівальні прилади. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. 

Кількість речовини, що виділяється під час електролізу.  Струм у напівпровідниках. 

Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від 

температури. Термістори. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний 

розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці. Безпека людини під 

час роботи з електричними приладами і пристроями. 
Тема 6.3. Методика викладання теми «Магнітне поле» в основній школі.   

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід 

Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. 

Електромагніти. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. 
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Гучномовець. Електровимірювальні прилади. 
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.    

Тема 6.4. Методика викладання теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика» в основній школі.   

Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види ра-

діоактивного випромінювання. Активність радіонуклідів. Іонізуюча дія радіоактивного випро-

мінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного 

випромінювання на живі організми. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в 

Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики. Вплив  фізики  на  суспільний розвиток  та 

науково-технічний   прогрес.    
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться_____4___ кредитів ЄКТС ____120___ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
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ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
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о
р
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о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Модуль 1. Методика навчання фізики як педагогічна наука.                 

Тема 1.1. Процес навчання 

фізики як цілісна динамічна 

соціально-педагогічна 

система. 

8 2 1 1  4       

Тема 1.2. Знання як 

категорія методики фізики. 

12 4 1 1 2 4       

Разом за модулем 1 20 6 2 2 2 8       

Модуль 2. Методи навчання фізики.  

Тема 2.1. Сутність методів 

навчання. Класифікація 

методів навчання фізиці. 

10 4 1 1 2 2       

Тема 2.2. Розв’язування 

задач з фізики як засіб 

навчання і виховання учнів 

в процесі вивчення фізики.  

8 2 1 1  4 

      

Тема 2.3. Система 

навчального фізичного 

експерименту.   

22 8 1 1 6 6 

      

Тема 2.4. Проблемне 

навчання при вивченні 

фізики. 

6 2 1  1  2 

      

Разом за модулем 2 46 16 4 4 8 14       

Модуль 3. Форми організації навчальних занять.  

Тема 3.1. Організаційні 

форми навчання фізики.  
6 2 1 1  4       

Тема 3.2. Урок як основна 

організаційна форма 

навчання фізики.  

6 2 1 1  4       

Тема 3. 3. Типи та 

структура уроків з фізики.  

Перевірка  і оцінювання 

досягнень учнів. 

16 10 2 4 4 6       

Разом за модулем 3 28 14 4 6 4 14       

Усього (загальні 

питання): 

84 48 10 12 14 36       

Модуль 4. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем курсу фізики  

7 класу. 

Тема 4.1. Методика 

викладання теми: 

починаємо вивчати фізику. 

3,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2       
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Початкове ознайомлення 

учнів з фізикою як 

природничою наукою.  

Тема 4.2. Методика 

викладання теми «Будова 

речовини».  

5 3 1 1 1 2       

Тема 4.3. Методика 

викладання теми: «Світлові 

явища».  

3,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2       

Разом за модулем 4 12 6 2 2 2 6       

Модуль 5. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем курсу фізики  

8 класу. 

Тема 5.1. Методика 

викладання теми 

«Механічний рух».  

3,3 1,3 0,5 0,3 0,5 2       

Тема 5.2. Методика 

викладання теми 

«Взаємодія тіл».  

3,3 1,3 0,5 0,3 0,5 2       

Тема 5.3. Методика 

викладання теми «Робота 

та енергія». 

3,3 1,3 0,5 0,3 0,5 2       

Тема 5.4. Методика 

вивчення теми «Теплові 

явища» в основній школі. 

5 3 1,5 1 0,5 2       

Разом за модулем 5 15 7 3 2 2 8       

Модуль 6. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем курсу фізики  

9 класу. 

Тема 6.1. Методика 

вивчення теми 

«Електричне поле» в 

основній школі.  

4,5 2,5 0,5 1 1 2       

Тема 6.2. Методика 

вивчення теми 

«Електричний струм».   

6 3 1 1 1 3       

Тема 6.3. Методика 

викладання теми «Магнітне 

поле» в основній школі.   

6 3 1 1 1 3       

Тема 6.4. Методика 

викладання теми «Атомне 

ядро. Ядерна енергетика» в 

основній школі.   

4,5 2,5 0,5 1 1 2       

Разом за модулем 6 21 11 3 4 4 10       

   8 8 8 24       

Усього 120 60    60        

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.(1) 

Процес навчання фізики як цілісна динамічна соціально-педагогічна 

система. Принципи навчання та реалізація їх при вивченні фізики. 

 

1 

 

1.(2) 
Знання як категорія дидактики і методики фізики. Види  знань. Схеми 

опису видів фізичних знань ( термінів, понять, законів, теорій ). 
1 
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2. (1) 

Методи навчання фізики. Класифікація методів навчання. Методи і 

характер діяльності вчителя і учнів. Раціональне застосування  

методів навчання.  

1 

2. (2) 
Формування в учнів узагальненого прийому розв'язування фізичних 

задач  
1 

3. (1) 
Система навчального фізичного експерименту.  Система сучасного 

учбового експерименту  
1 

3. (2) Проблемне навчання при викладанні шкільного курсу фізики. 1 

4.(1) 
Організаційні форми навчання фізики. 

 
1 

4. (2) 
Урок як основна організаційна форма навчання фізики. 

Класифікація уроків за дидактичною метою. 
1 

5.(1) 
Конструювання і методика проведення уроків вивчення нового 

навчального матеріалу;  
1 

5.(2) 
Конструювання і методика проведення уроків формування 

практичних вмінь і навичок.   
1 

6.(1) 
Конструювання і методика проведення уроків уроків комбінованого 

типу  
1 

6.(2) 

Конструювання і методика проведення уроків узагальнення та 

систематизації знань. Конструювання і методика проведення уроків 

контроля та корекціх знань і вмінь.  

1 

 Разом за 7 семестр 12 

7.  

 

 

 

Методика формування основних понять і навчання  учнів розв'язуванню задач з 

тем: початкове ознайомлення учнів з фізикою як природничою 

наукою; «Будова речовини»; «Світлові явища». 
2 

8.  

Методика формування основних понять і навчання  учнів розв'язуванню задач з 

тем: «Механічний рух»; «Взаємодія тіл»; «Робота і енергія».  

Методика формування основних понять і навчання  учнів розв'язуванню задач 

«Теплові явища», методика формування уявлень про роботу теплової 

машини. 

2 

9. 
Методика формування основних понять і навчання  учнів розв'язуванню задач з 

тем: «Електричне поле», «Електричний струм у різних середовищах»  
2 

10.  

Методика формування основних понять і навчання  учнів розв'язуванню задач з 

тем: «Магнітне поле»; «Електромагнітна індукція»; «Атомне ядро. 

Ядерна енергетика».  

2 

 Разом за 8 семестр  8 

 Разом 20 

 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. 
Ознайомлення з демонстраційним лабораторним обладнанням з 

фізики 
2 

2. Електророзподільний щит 2 

3. Випрямлячі 2 

4. Електровимірювальні прилади 2 

5. Проекційна апаратура 2 

6. Трансформатори 2 

7. Електронний осцилограф. Звуковий генератор 2 

 Разом (7 семестр) 14 
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8. 

Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні тем: «Починаємо вивчати фізику»; «Початкові відомості про 

будову речовини»; «Світлові явища». 

2 

9. 

Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні теми: «Механічний рух»; «Взаємодія тіл»; «Робота і 

енергія»; «Тиск твердих тіл, рідин та газів». 

2 

10. 
Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні теми: «Електричне поле»; «Теплові явища». 
2 

11. 

Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні теми: «Магнітне поле»; «Електромагнітна індукція»; 

«Атомне ядро. Ядерна енергетика». 

2 

 Разом (8 семестр) 8 

 Разом  22 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  

Тема 1.1. Процес навчання фізики як цілісна динамічна соціально-

педагогічна система.4 

Концептуальні засади державного стандарту шкільної фізичної освіти  

2 

2.  Формування наукового світогляду учнів на уроках фізики. 2 

3.  
Формування пізнавального інтересу учнів на уроках фізики 

[ 1 3  8  12]  
2 

4.  
Використання методів наукового пізнання як засіб активізації 

навчально - пізнавальної діяльності учнів  
2 

5.  Способи постановки цілей уроку фізики. 2 

6.  
Індукція і дедукція, аналогії і моделі при вивченні фізики.  Зв’язок 

змісту освіти і методів навчання.    
2 

7.  Діяльнісний підхід як основа розвивального навчання 2 

8.  
Алгоритми розв’язування задач. Алгоритми розв’язування задач з 

кінематики, динаміки.  
2 

9.  
Алгоритми розв’язування задач з молекулярної фізики і 

термодинаміки. 
2 

10.  
Алгоритми розв’язування задач з електростатики, на закони 

постійного струму. Алгоритми розв’язування задач з магнетизму.   
2 

11.  
Алгоритми розв’язування задач з тем «коливання і хвилі», 

«електромагнітні  коливання» 
2 

12.  Алгоритми розв’язування задач з оптики та атомної фізики.  2 

13.  
Творчі задачі як засіб підвищення пізнавального інтересу до вивчення 

фізики 
2 

14.  Методика проведення фізичних практикумів.  2 

15.  Позакласні досліди і спостереження.    2 

16.  Досліди і спостереження в домашніх завданнях  2 

17.  Експериментальні задачі з фізики. 2 

18.  Створення проблемних ситуацій при вивченні фізики.  2 

19.  
Методика підготовки і проведення факультативних занять з фізики. 

Особливості факультативних курсів прикладної фізики 
2 

20.  
Методика підготовки і проведення заліків. Організаційна і психолого 

– педагогічна підготовка до заліків. 
2 

21.  
Активізація пізнавального процесу на уроках фізики за допомогою 

використання групової діяльності. 
2 

22.  Методика підготовки і проведення конференцій 2 
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23.  Методика підготовки і проведення екскурсій 2 

24.  
Урок в інтерактивних технологіях навчання.Розвивальні можливості 

уроку з фізики. 
2 

25.  
Елементи  технології семестрово – блочно – залікового режиму 

навчання. Урок в таких технологіях. 
2 

26.  
Методика підготовки і проведення нетрадиційних уроків фізики в 

школі. урок – наукове дослідження 
2 

27.  
Методика підготовки і проведення нетрадиційних уроків фізики в 

школі. урок – естафета, урок – змагання, урок – подорож 
2 

28.  Розробка сценаріїв проведення нестандартних уроків 2 

29.  Дидактична гра на уроках фізики. 2 

30.  Особистісний підхід в оцінюванні навчальної діяльності учнів. 2 

 Разом 60 

 

8. Методи навчання 
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, 

тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  

10. Критерії оцінювання знань студентів  
Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою (з отриманням кількості балів від 1 

до 100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка від 90 до 100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування 

для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення 

відповіді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка від 74 до 89 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне 

вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; 

відповідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти 

висвітлені повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні 

припускаються окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка від 60 до 73 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка від 35 до 59 балів ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, 

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка від 1 до 34 балів ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може 

правильно виконати практичне завдання. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для заліку 1 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий 

модуль № 3 

Сума 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3   Т4 Т1  Т2 Т3 100 

10 10 10 10 10  10 10 15  15 

 

Для заліку 2 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий 

модуль №4 

Змістовий модуль № 5 Змістовий 

модуль № 6 

Сума 

Т1 Т2  Т3  Т1 Т2 Т3   Т4 Т1  Т2 Т3 Т4 100 

9 9 9    9 9 9   9 9 9 9 10 

 

 

 

 

Т1, Т2 ...  – теми змістових модулів. 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти 

лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. 

Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

14 Рекомендована література 
Базова 

1. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы; Учеб. пособие для студ. Высш. 

пед. учеб. заведений / Под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2000. - 368 с. 

2. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для студ. 

Высш. пед. учеб. заведений / Под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2000. - 384 с. 

3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы: учебн. 

пособие для студентов пед. институтов по физико-математическим специальностям.-  М.: 

Просвещение, 1981. – 288с., ил. 
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4. Методика преподавания  физики в средней школе: Частные вопросы: учебн. пособие для 

студентов пед. институтов по физико-математическим специальностям / С.В.Анофрикова, 

М.А. Бобнова, Л.А.Бордонская и др. Под ред. С.Е.Каменецкого, Л.А.Ивановой. -  М.: 

Просвещение, 1987. – 336с., ил. 

5. Современный урок физики в средней школе / Под ред. В. Г. Разумовского, Л. С. Хижняковой. 

- М.:Просвещение,1983.-224с. 

6. Демонстрационные опыты по физике в VI-VП классах средней школы. / Под ред 

ПокровскогоА.А. М:Просвещение, 1974  

7. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. / Под ред. Покровского А. А. 

Т.1,П. - М.: Просвещение, 1971, 1972. 

8.  Ефименко В. Ф. Методологические вопросы школьного курса физики. - М.: Просвещение, 

1976. – 224с. 

9. Малафеев Р. И. Проблемное обучение в средней школе. - М.: Просвещение, 1993. - 192 с.  

10. Лекционные демонстрации по физике. / Под ред. Ивероновой В. И. -М.: Наука, 1972. - 640 с. 

11. Межпредметные связи курса физики средней школы. / Под ред. Ю. И. Дика, И. К. Турышева. - 

М.: Просвещение, 1987. 

12. Внеурочная работа по физике. / Под ред. О. Ф. Кабардина. - М.: Просвещение, 1983.  

13. Буров В. А. и др. Организация лабораторных работ по физике в средней школе. / Под ред. 

Покровского А.А. - М.: Просвещение, 1974.  

14. Кабинет физики средней школы. / Под ред. А. А. Покровского. - М.: Просвещение, 1982. 

15. Зотов Ю.Б. Организация современного урока. /Под ред. П.М.Пидкасистого. - М. Просвещение, 

1984. - 143 с. 

16. Іванова Л.О. Активізація пізнавальноі діяльності учнів при вивченні фізики. Пособник для 

вчителів. - М, Просвещение, 1983. 160 с. 

17. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. - М. 

Просвещение, 1974. - 384 с. 

18. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. / под редакцией В.П.Орехова и 

А.В.Усовой/ М. Просвещение. 1975. 

19. Контроль знаний учащихся по физике. /Под ред. В.Г.Разумовского, 

Р.Ф.Кривошаповой/. М. Просвещение, 1982. 208 с.  

20. Сичевська З.В. Самостійна робота з фізики в 6-7 класах. - К. Рад. шк, 1974. 160 с.  

21. Махмутов М.И, Современный урок. Вопросы теории. - М. Педагогика. 1985. - 

184с. 

22. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на 

уроке физики. - М. 1988. 

23. Усова А.В., Вологодская З.А. Самостоятельная работа учащихся по физике в 

средней школе. - М. Просвещение. 1981. 

24. Усова А.В. Формирование у школьников научных понявий в процессе обучения. 

- М. Педагогика. 1986. - 176 с. 

25. Тульчинський М.Е. Качественные задачи по физике. - М. Просвещение, 1972. - 

240 с. 

26. Онищук В.А. Урок в современной школе. М.: Просвещ. 1984. - 191 с. 

29. Анцифиров Л.И. и др. Практикум по методике и технике школьного физического  

эксперимента. М. Просвещение. 1984.  
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30. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. - М.: Просвещение, 1983. - 432 с. 

31. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоретические основы. 

- М., Просвещение, 1984. 

 

Допоміжна 

1Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. М. Просвещение. 

1975. 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7 -12 класи. - 

К. ІРПІНЬ. 2005.-79с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

 

 


