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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 

___01   Освіта ___ 
(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

2  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 4 
3  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(МАТЕМАТИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин –120 
14  

Практичні, семінарські 

Модулів – 3 
26  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної  

роботи – 1:2 

-  

Освітній рівень: 

____магістр ___ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

80  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

залік  

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни "Демонстраційний 

експеримент в фізиці " є загальні методи дослідження явищ природи з 

використанням фізичних дослідів.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною 

фізикою та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни "Демонстраційний 

експеримент в фізиці" – дати уявлення про напрямки розвитку 

експериментальної фізики за допомогою сучасного демонстраційного 

експеримента. 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Демонстраційний 

експеримент в фізиці" є знайомство студентів з основними напрямами 

розвитку сучасного демонстраційного експерименту,  методів і техніки 

познання явищ природи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

основні досягнення дисципліни "Демонстраційний експеримент в 

фізиці"   

 

вміти: 

правильно планувати і провести експеримент;  аналізувати перспективи  

розвитку техніки сучасного експерименту; давати оцінку інформаційним 

джерелам з даного питання та аналізувати проблеми в окремих питаннях 

розвитку експериментальної фізики й перспективи їх рішення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 2 кредити ЄКТС  60 годин. 
3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 
 

3 семестр 
 

 

Модуль 1.Технології виготовлення виробів для демонстрацій  з фізики. 

Необхідні відомості з матеріалознавства, конструювання і технології. 

 

Тема 1.1 Основи матеріалознавства металів. 

Дефекти в кристалах, дислокації. Властивості металів. 

 

Тема 1.2. Основі матеріалознавства полімерів і неметалічних матеріалів. 

Особливості будови полімерів. Структура полімерів. Фізичні властивості 

полімерів. 

 



Тема 1.3. Основи креслення і конструювання. 

Використання комп’ютерних  програм в процесах   креслення  і 

конструювання. 

 

Тема 1.4. Технології виробництва в промисловості шкільного обладнання і 

контроль якості виробів. 

 

Модуль 2.Теорія використання демонстраційного  експерименту в 

процесі навчання 

 

Тема 2.1. Роль і значення демонстраційних експериментів при вивченні фізики і 

математики в загально-освітній школі.  

 

Тема 2.2. Особливості і постановка дослідів у профільних класах і в учбових 

закладах 1-2 рівня акредитації. 

 

Тема 2.3. Організація і вимоги до обладнання кабінету фізики. 

 

Тема 2.4. Інформаційне забезпечення дослідів в процесі демонстраційних 

експериментів. 

 

      Модуль 3. Методика і технологія проведення демонстраційних 

експериментів на заняттях з фізики 

 

Тема.3.1. Проведення демонстраційних експериментів з механіки. 

 

Тема 3.2.  Проведення демонстраційних експериментів з молекулярної фізики і 

термодинаміки. 

 

Тема 3.3. Проведення демонстраційних експериментів з електрики і магнетізму. 

 

Тема 3.4. Проведення демонстраційних експериментів за допомогою 

комп’ютера і інтернет-ресурсів при вивченні складних тем атомної і ядерної 

фізики в зв’язку з неможливістю натуральних прямих демонстрацій цих явищ. 

 

Тема 3.5. Методика підготовки учнів і студентів до експериментального туру 

олімпіад різного рівня. 
 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться  4 кредити ЄКТС 120 

годин. 
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 Модуль 1. Технології виготовлення виробів для демонстрацій  з 

фізики. Необхідні відомості з матеріалознавства, конструювання і 

технології. 

Тема 1.1 Основи 

матеріалознавства 

металів. 
 

10 2 2   8       

Тема 1.2. Основі 

матеріалознавства 

полімерів і 

неметалічних 

матеріалів. 

10 2 2   8       

Тема 1.3. Основи 

креслення і 

конструювання. 

Тема 1.4. 

Технології 

виробництва в 

промисловості 

шкільного 

обладнання і 

контроль якості 

виробів. 

10 2 2   8       

Разом за модулем 1 30 6 6   24       

Модуль 2. Методика і технологія проведення демонстраційних 

експериментів на заняттях з фізики. 

Тема 2.1. Роль і 

значення 

демонстраційних 

експериментів при 

вивченні фізики і 

математики в 

загально-освітній 

школі.  

2 2 2          



 

Тема2.2. 
Особливості і 

постановка 

дослідів у 

профільних класах 

і в учбових 

закладах 1-2 рівня 

акредитації. 

6 2 2   4       

Тема 2.3. 

Організація і 

вимоги до 

обладнання 

кабінету фізики. 

8 2 2 

 

 

 

  6       

Тема 2.4. 

Інформаційне 

забезпечення 

дослідів в процесі 

демонстраційних 

експериментів. 

6 2 2   4       

Разом за модулем 2 22 8 8    14       

  

Модуль 3. Методика і технологія проведення демонстраційних 

експериментів на заняттях з фізики  

Тема 3.1. 
Проведення 

демонстраційних 

експериментів з 

механіки. 

14 4  4  10      

Тема 3.2. 
Проведення 

демонстраційних 

експериментів з 

молекулярної 

фізики і 

термодинаміки. 

12 4  4  8      

Тема 3.3. 

Проведення 

демонстраційних 

експериментів з 

електрики, 

магнетизма і 

оптики 

26 14  

 

 

 

14  12      

Тема 3.4. 10 2  2  8      



Проведення 

демонстраційних 

експериментів за 

допомогою 

комп’ютера і 

інтернет- ресурсів 

при вивченні 

складних тем 

атомної і ядерної 

фізики в зв’язку з 

неможливістю 

натуральних 

прямих 

демонстрацій цих 

явищ. 

Тема 3.5.  Методика 

підготовки учнів і 

студентів до 

експериментального 

туру олімпіад 

різного рівня 

6 2  2  4      

Разом за модулем 

2 

68 26 14  26  42      

Усього: 120 40 14 26  80      

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Проведення демонстраційних експериментів з механіки 4 

2. 
Проведення демонстраційних експериментів змолекулярної 

фізики і термодинаміки    
4 

3. Проведення демонстраційних експериментів з електрики.  4 

4. Проведення демонстраційних експериментів з магнетізма.  4 

5. Проведення демонстраційних експериментів з оптики  4 

6. 
Методика ка підготовки учнів і студентів до 

експериментального туру олімпіад різного рівня 
2 

7. 

Проведення демонстраційних експериментів за допомогою 

комп’ютера і інтернет- ресурсів при вивченні складних тем 

атомної,  ядерної фізики в зв’язку з неможливістю 

натуральних прямих демонстрацій цих явищ. 

2 

8. 
Методика підготовки учнів і студентів до 

експериментального туру олімпіад різного рівня. 
2 

 Разом 26 

 

6. Самостійна робота 



№ п/п Назва теми Години 

1. 
Основи матеріалознавства металів. 
 

8 

2. 
Основі матеріалознавства полімерів і неметалічних 

матеріалів. 
8 

3. 
Основи креслення і конструювання. 
 

8 

4. 

постановка дослідів у профільних класах і в учбових закладах 

1-2 рівня акредитації. 
 

4 

5. Організація і вимоги до обладнання кабінету фізики 6 

     6. 
Інформаційне забезпечення дослідів в процесі 

демонстраційних експериментів. 
4 

 

7. 

 
Проведення демонстраційних експериментів з механіки. 10 

    8. 
Проведення демонстраційних експериментів з молекулярної 

фізики і термодинаміки. 
8 

9. Проведення демонстраційних експериментів з електрики 4 

10. 
Проведення демонстраційних експериментів з магнетизма  
 

4 

11. Проведення демонстраційних експериментів з оптики  4 

12. 

Проведення демонстраційних експериментів за допомогою 

комп’ютера і інтернет- ресурсів при вивченні складних тем 

атомної і ядерної фізики в зв’язку з неможливістю 

натуральних прямих демонстрацій цих явищ. 

8 

13. 

  Методика підготовки учнів і студентів до 

експериментального туру олімпіад різного рівня 

  
 

4 

 Разом 80 

 

 

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  



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. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Всього 

Змістовий модуль № 

1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3  

Т1.1 – Т1.2 Т1.3 – Т1.4 Т2.1 – Т2.2 Т2.3 –Т2.4 Т3.1 – Т3.2 Т3.3 – Т3.5 100 
15 15 15 15  20  20 

 

Т 1.1 Основи матеріалознавства металів. Т 1.2. Основи матеріалознавства 

полімерів і неметалічних матеріалів.  Т 1.3. Основи креслення і 

конструювання. Т 1.4. Технології виробництва в промисловості шкільного 

обладнання і контроль якості виробів. 

 

Т 2.1. Роль і значення демонстраційних експериментів при вивченні фізики і 

математики в загально-освітній школі. Т 2.2. Особливості і постановка дослідів 

у профільних класах і в учбових закладах 1-2 рівня акредитації. Т2.3. 

Організація і вимоги до обладнання кабінету фізики. Т 2.4. Інформаційне 

забезпечення дослідів в процесі демонстраційних експериментів. 



   

Т 3.1.Проведення демонстраційних експериментів з механіки. Т 3.2.  

Проведення демонстраційних експериментів з молекулярної фізики і 

термодинаміки. Т 3.3. Проведення демонстраційних експериментів з електрики 

і магнетизму. Т 3.4. Проведення демонстраційних експериментів за допомогою 

комп’ютера і інтернет-ресурсів при вивченні складних тем атомної і ядерної 

фізики в зв’язку з неможливістю натуральних прямих демонстрацій цих явищ. 

Т 3.5. Методика підготовки учнів і студентів до експериментального туру 

олімпіад різного рівня. 

 

 

 

12. Шкала оцінювання: ECTS та національна для заліку 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Для заліку 

90 – 100  

зараховано 74-89 

60-73 

35-59  з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю  

повторного складання 

1-34  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. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе /Под ред. 

А.А. Покровского. – М.: Просвещение, 1970. – 216 с. 

2. Журавський В.С., Згуровський М.З. "Болонський процес: головні 

принципи входження в Європейський простір вищої освіти". 

3.  Дичківська І.Μ. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

4.  Освітні технології:  Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: 

А.С.К., 2002. – 255 с. 



5. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання 

учнівської та студентської молоді / П. Щербань // Вища освіта України. – 

2005. – № 4 (18). – С. 62-67.  

6. Величко С.П. Демонстрації електрооптичних властивостей рідких 

кристалів у загальному курсі фізики / С.П. Величко, В.В. Неліпович // Вісник 

Чернігівського держ. пед. ун-ту ім Т. Г. Шевченко. Серія: Педагогічні науки. 

– Чернігів, 2007. - Т.2, Вип. 46. – С. 139 - 142. 

7. Величко С.П. Демонстраційний експеримент у вищому навчальному 

закладі під час вивчення електрогідродинамічних ефектів в рідких кристалах 

/ С.П. Величко, В.В. Неліпович // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 

– Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Ч.1, Вип. 72. – С. 251-

256. 

8. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. 

вищ. пед. навч. закл. та вчит. фізики] / Садовий М.І., Сергієнко В.П., 

Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. – Луцьк: Волиньполіграф, 

2011. – 292 с.  

9. Величко С.П., Неліпович В.В. Вивчення фізичних властивостей рідких 

кристалів у середній загальноосвітній школі: посібник для вчителів - 2-е вид. 

доповнене. – Кіровоград: ПП « Ексклюзив-Систем», 2015. – 232с. 

10. Величко С.П. Оптична міні-лава та інтергрований навальний 

експеримент. Посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів / 

С.П. Величко, І.М. Гладкий, Д.О. Денисов та ін.: За ред. С.П. Величка. – У 2-

х частинах – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. Частина 1. 

Проблеми навчального експерименту з оптики та квантової фізики. Оптична 

міні-лава. – 148с. 

 

Допоміжна 

 

1. Інтерактивні методи навчання: навч. посібник / (П. Шевчук, П.Фенрих). – 

Щецін : WSAP, 2005. –  С. 7 – 23 

2. Караяни А.Г. Активные методы социально-психологического обучения 

А.Г.Караяни. – М. : [Без изд.], 2003. – С. 2 – 10. 

3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний 

посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко; ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 

2004. – С. 8 – 24 

4. Фізика. Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок 

випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій / [Бугайов О.І., Коршак 

Є.В., Коршак К.В. та ін.] – К.: Абрис, 1993. – 96 с. 99. 

5. Шарко В.Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної 

освіти: [монографія] / Шарко В.Д. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – 400 с.  

6. Шахмаев Н.М. Физика: [учебн. для 10 кл.] / Н.М. Шахмаев,  

С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев. – [3-е изд.] – М.: Просвещение, 1994. – 240 с.  

102. 

7. Шульга М.С. Методика і техніка демонстраційних дослідів з фізики у 6 і 7 

класах / Шульга М.С. – [3-тє вид. перероб. і доп.] –К.: Рад. шк.,1977. – 186 с.  



8. Ярошенко О.Г. Природознавство: 5 кл.: [підручн. для загальноосвітн. навч. 

закл.] / Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.; За ред. Ярошенко 

О.Г. – К.: Генеза, 2005. – 128 с.  

9. Ярошенко О.Г. Природознавство: 6 кл.: [підручн. для загальноосвітн. навч. 

закл.] / Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.; За ред.  

Ярошенко О.Г. – К.: Генеза, 2006. – 160 с.  

10. http://chito.in.ua/navchalenij-posibnik-dlya-studentiv-fiziko-matematichnih-

fakul.html 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 
Електронний курс “Відкрита фізика” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


