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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  – 5 
4  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 150 
20  

Практичні, семінарські 

Модулів – 3 
-  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної  

роботи – 2 

30  

Освітній рівень: 

магістр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

100  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни " Інтерактивни методи 

навчання фізиці  " є загальні методи дослідження сучасної фізики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою, елементарною 

фізикою та вищою математикою. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни "Інтерактивні методи 

навчання фізиці " – дати уявлення про напрямки розвитку сучасної фізики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни " Інтерактивні методи 

навчання фізиці " є знайомство студентів з основними напрямами розвитку 

методів сучасної фізики. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

основні досягнення  інтерактивних методів  навчання фізиці  

вміти: 

аналізувати перспективи її розвитку; давати оцінку інформаційним 

джерелам з даного питання та аналізувати проблеми в окремих питаннях 

розвитку фізики й перспективи їх рішення. 
 
 



3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

 Модуль 1.Теорія інтерактивних методів навчання фізиці 

 

Тема 1.1.  Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до навчання на 

уроках фізики за допомогою впровадження інтерактивних  технологій.  

 

Тема 1.2. Актуальність, суть та мета інтерактивного навчання фізиці. 

 

Тема 1.3. Інтерактивні методи і  технології навчання на сучасному етапі 

розвитку освіти. 

 

Тема 1.4.  Характеристика засобів інтерактивного навчання. 

Модуль 2. Практика і технології  інтерактивних методів навчання         
фізиці. 

Тема  2.1. Організація кабінету фізики з точки зору інтерактивних методів 
навчання фізиці. 

2.1.1. Навчальне і технічне обладнання для кабінету фізики. Навчальні 
друковані матеріали та інше. 

 

Тема 2.2.  Методика розробки лабораторних робіт з розділів фізики з врахуванням 

вступу ло єдиного  европейського освітнього  простору.  

   

Тема 2.3. Технології розробки лабораторних робіт з використанням комп’ютера. 

 

Модуль 3. Розробка конспектів уроків з тем фізики для загальної, 

профільної школи і учбових закладів 1-2 рівня акредитації. 

Тема 3.1. Розробка конспектів  уроків з презентацією на теми з фізики  для 

ЗОШ. 

Тема 3.2. Розробка конспектів  уроків з презентацією на теми з фізики  для 

профільних класів. 

Тема 3.3. Розробка конспектів  уроків з презентацією на теми з фізики для 

учбових закладів 1-2 рівня акредитації   

 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 годин. 

 



Назви модулів і тем 
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Модуль 1.Теорія інтерактивних методів навчання фізиці 

Тема 1.1. Реалізація 

компетентнісно 

орієнтованого 

підходу до навчання 

на уроках фізики за 

допомогою 

впровадження 

інтерактивних  

технологій.  

2 2 2 – –        

Тема 1.2 . 
Актуальність, суть 

та мета 

інтерактивного 

навчання фізиці.  

2 2 2          

Тема 1.3. Інтерактивні 

методи і  технології 

навчання на 

сучасному етапі 

розвитку освіти 

2 2 2          

   Тема 1.4. 

Характеристика 

засобів 

інтерактивного 

навчання. 

2 2 2          

Разом за модулем 1 8 8 8          

Модуль 2. Практика і технології  інтерактивних методів навчання         
фізиці. 

Тема 2.1. Організація 

кабінету фізики з 

точки зору 

інтерактивних 

методів навчання 

фізиці.  

2 2 2          

Тема 2.2. Методика 

розробки 

22 22 2  20        



лабораторних робіт з 

розділів фізики з 

врахуванням вступу  

до єдиного  

європейського 

освітнього  простору.   

Тема 2.3.Технології 

розробки 

лабораторних робіт з 

використанням 

комп’ютера. 

12 12 2  10        

Разом за модулем 2 36 36 6  30        

Модуль 3. Розробка конспектів уроків з тем фізики для 

загальної  і профільної школи 
             

Тема 3.1.  Розробка 

конспектів  уроків з 

презентацією на 

теми з фізики  для 

ЗОШ.  

32 2 2   30       

Тема 3.2. Розробка 

конспектів  уроків з 

презентацією на 

теми з фізики  для 

профільних класів. 

32 2 2   30       

Тема 3.3. Розробка 

конспектів  уроків з 

презентацією на 

теми з фізики для 

учбових закладів 1-2 

рівня акредитації   

42 2 2   40       

Разом за модулем 3 106 6 6   100       

Усього: 150 50 20  30 100       

 

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять  –   
 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ п/п Назва теми Години 

1. 
Розробка лабораторних робіт з механіки  з врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору 
4 

2. 
Розробка лабораторних робіт з молекулярної фізики з 

врахуванням вступу до єдиного  європейського освітного  
2 



простору 

3. 
Розробка лабораторних робіт з термодинаміки з врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору 
2 

4. 
Розробка лабораторних робіт з електрики з врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору  
 

4 

5. 
Розробка лабораторних робіт з магнетизму  з врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору  
2 

6. 
Розробка лабораторних робіт з оптики врахуванням вступу до 

єдиного  європейського освітнього  простору  
2 

7. 
Розробка лабораторних робіт з атомної фізики врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору  
2 

8. 
Розробка лабораторних робіт з ядерної  фізики з врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору  
2 

9. 
Розробка лабораторних робіт з термодинаміки  з 

використанням комп’ютера 
2 

10. 
Розробка лабораторних робіт з оптики  з використанням 

комп’ютера 
2 

11. 
Розробка лабораторних робіт з атомної фізики  з 

використанням комп’ютера 
2 

12. 
Розробка лабораторних робіт з ядерної фізики з 

використанням комп’ютера 
2 

13. 
Розробка лабораторних робіт з теми «Енергозбереження в 

побуті і промисловості»  з використанням комп’ютера 
2 

 Разом 30 

 

7. Самостійна робота 

 

№ п/п Назва теми Години 

1. 

Розробка конспектів уроків з механіки  з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці для ЗОШ, профільних шкіл і учбових закладів 1-
2 рівня акредитації  

12 

2. 

Розробка конспектів уроків з молекулярної фізики з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці для ЗОШ, профільних шкіл і учбових закладів 1-
2 рівня акредитації 

14 

3. 

Розробка конспектів уроків з термодинаміки   з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці для ЗОШ, профільних шкіл і учбових закладів 1-
2 рівня акредитації 

6 



4. 

Розробка конспектів уроків з електрики   з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці  для ЗОШ, профільних шкіл і учбових закладів 1-
2 рівня акредитації 

12 

5. 

Розробка конспектів уроків з магнетизму    з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці для ЗОШ, профільних шкіл і учбових закладів 1-
2 рівня акредитації 

14 

6. 

Розробка конспектів уроків з оптики    з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці. для ЗОШ, профільних шкіл і учбових закладів 1-
2 рівня акредитації 

14 

7. 
Розробка конспектів уроків з теми «Коливання і хвилі»    
з використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці для профільних шкіл 

4 

8. 
Розробка конспекта  уроку з теми «Енергозбереження 
в побуті»    з використанням  інтерактивних методів 
навчання для учбових закладів 1-2 рівня акредитації   

4 

9. 
Розробка конспекта уроку з теми «Рух планет сонячної 
системи» з     з використанням  інтерактивних методів 
навчання         фізиці в профільної школі 

4 

10. 
Розробка конспекта  уроку з теми «Розвиток 
космонавтики в Україні»    з використанням  
інтерактивних методів навчання    фізиці для ЗОШ 

4 

11. 

Розробка конспектів  уроків з атомної фізики     з 
використанням  інтерактивних методів навчання         
фізиці в профільних школах і учбових закладах 1-2 
рівня акредитації. 

12 

 Разом 100 

 

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 екзамену 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 

2 

Змістовий модуль 

№3 
 

Т1.1 – Т1.2 Т1.3 – Т 1.4 Т2.1 – Т 2.3 Т3.1 – 3.3 60 

15 15 15 15 

 

Т 1.1.  Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до навчання на уроках 

фізики за допомогою впровадження інтерактивних  технологій.  

 

Т 1.2. Актуальність, суть та мета інтерактивного навчання фізиці. 



Т 1.3. Інтерактивні методи і  технології навчання на сучасному етапі розвитку 

освіти. 

 

Т 1.4.  Характеристика засобів інтерактивного навчання. 

Т 2.1. Організація кабінету фізики з точки зору інтерактивних методів 
навчання фізиці  

 

Т 2.2.  Методика розробки лабораторних робіт з розділів фізики з врахуванням 

вступу до єдиного  європейського освітнього  простору.  

   

Т 2.3. Технології розробки лабораторних робіт з використанням комп’ютера. 

 

Т 3.1. Розробка конспектів  уроків з презентацією на теми з фізики  для ЗОШ. 

Т.3.2. Розробка конспектів  уроків з презентацією на теми з фізики  для 

профільних шкіл. 

Т 3.3. Розробка конспектів  уроків з презентацією на теми з фізики для учбових 

закладів 1-2 рівня акредитації.   

 

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. Лапта С. І. Молекулярна фізика і термодинаміка навчальної дисципліни „Фізика”: 

навч. посібн. / С. І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 180 с. 

2. Бушок Г. Ф., Венгер Є. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. 

Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Либідь, 

2001. – 424 с. 

3. Гершензон Е. М. Курс общей физики, Т. 1 – 2. – М.: Академия, 2000. – 600 

с. 

4. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М.: Высшая школа, 2000. – 482 с. 

5. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки: 

Молекулярна фізика і термодинаміка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 

1993. – 431 с. 

6. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. – К.: Техніка, 1999. – 

Т.1. 

7. Балбенко О.О., Малець Є.Б., Ляшенко О.І., Мялова О.М. Система питань 

для контролю і самоконтролю знань з фізики. Методичні рекомендації для 

студентів фізико-математичного факультету і слухачів підготовчих відділень. 

– Харків : ХДПІ, 1990. – 26 с. 

8. Грабовский Р. И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1980. – 608 с. 

9. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. – М.: Наука, 1989. – 352 с. 

10. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 

1985. – 381 с. 

 

Допоміжна 

11. Кошкин Н. И. Элементарная физика: Справочник. – М.: Наука, 1991. – 

240 с. 

12. Кузьмичев В. Е. Законы и формулы физики. – К.: Наукова думка, 1989. – 

864 с. 

13. Яворский Б.М. Справочник по физике. – М.: Наука, 1985. – 579 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 
Електронний курс “Відкрита фізика”. 

 

 


