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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) 

 

варіантна 

Рік вивчення дисципліни: 

2016-2018 - 

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –4 
2 - 

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин –120 
20 - 

Практичні, семінарські 

Модулів –3 
20 - 

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи – 40/120 

- - 

Освітній рівень: 

магістр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

80 - 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теорією та практикою викладання 

загальнього курсу фізики у вищій школі. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння матеріалу дисципліни передбачає знання педагогіки, 

фізики,  математики. 

 
Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою викладання дисципліни «Методика навчання фізики у вищій школі» є розгляд основних 

питань теорії та практики навчання загальної фізики у вищій школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики увищій школі» є 

ознайомлення студентів із сучасним змістом методичної науки, методами, прийомами, формами і 

засобами навчання фізики у вищій школі. У процесі постановки і виконання робіт лабораторного 

практикуму формувати у студента вміння та навички користування фізичними приладами, методично і 

технічно правильно ставити демонстраційні досліди з фізики. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- предмет, зміст, основні функції та завдання методики навчання фізики у вищій школі; 

- методи дослідження методики навчання фізики; 

- структуру та зміст загальнього курсу фізики, підручники з фізики; 

- основні напрями удосконалення процесу навчання фізики; 

- структуру та класифікацію методів навчання; 

- способи активізації  пізнавальної діяльності студентів при вивченні фізики; 

- структуру фізичного експерименту; 

- види та призначення демонстраційних приладів і установок, методичні і технічні  вимоги до 

демонстрацій; 

- методику та організацію проведення лабораторних робіт; 

- структуру, функції та класифікацію задач з фізики, основні методи, способи та прийоми 

розв’язування задач; 

- основний демонстраційний та лабораторний експеримент з курсу фізики; 

- дидактичні вимоги до методики і техніки постановки демонстраційних дослідів, фронтальних 

лабораторних робіт, фізичних практикумів і експериментальних задач; 

- правила техніки безпеки під час проведення всіх видів навчального експерименту; 

вміти: 
- визначати обсяг навчального матеріалу, здійснювати поділ його на логічно взаємозв'язані частини, 

намічати структуру проведення занять і розподіляти його час; 

- добирати загальні та бінарні методи навчання, демонстраційний і фронтальний експеримент, 

можливе унаочнення, способи використання технічних засобів навчання; 

- організовувати самостійну роботу  студентів; 

- добирати відповідні дидактичні матеріали, завдання для програмованого контролю і оцінювання 

знань та умінь; 

- використовувати методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності студе6нтів при вивченні 

фізики; 

- користуватися фізичними приладами; 

- складати установки за схемами та описами, вміщеними в інструкціях до лабораторних робіт; 

- методично і технічно правильно ставити демонстраційні досліди; 

- користуватися основною літературою з питань методики і техніки фізичного експерименту. 

 

3.  Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 
3 семестр 

Модуль 1. Основні положення про вищу освіту Методика викладання фізики у ВНЗ. 

Тема 1.1. Короткий огляд основних положень Закону про вишу освіту та нормативно-правових 
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положень, які стосуються порядку організації навчального процесу навчального процесу, у вищих 

навчальних закладах. 

Тема 1.2. Принцип побудови курсу загальної фізики у ВНЗ .Науково - методичне забезпечення. 

Тема1.З. Система навчально методичних засобів, необхідних для використання при вивченні. 

загальної фізики.Планування навчальної роботи. 

Тема1. 4. Завдання і структура лекційного заняття. 

Тема 1.5. Активізація пізнавальної діяльності студентів під час проведення лекцій. 

Використання наочності під час проведення лекцій. 

Модуль 2. Методика проведення занять у ВНЗ. 

Тема 2.1. Лекційні демонстрації. 

Тем2.2. Використання комп»ютерних технологій. 

Тема2.3. Характеристика змісту рекомендованих та інших підручників із загальної фізики. 

Тема 2.4. Значення розв'язування фізичних задач Порівняльна характеристика збірників фізичних 

задач. 

Тема2.5. Методика організації і проведення практичних занять. 

Тема2.6. Методика проведення лабораторних занять. 

Тема2.7. Самостійна робота студентів.Самостійні завдання. 

Тема2.8. Диференційований підхід   викладача під час організації самостійної роботи студентів.  

Тема 2.9.Реферати та курсові роботи. 

Тема2.10. Використання мережі Іпternet. 

Тема2.11.Методика проведення контрольних робіт і письмового та комп'ютерного тестування. 

Тема 2.12. Методика проведення модульного контролю. 

Тема2.13.Проведення консультацій іспитів і заліків. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредита ЄКТС  120 годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь
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го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 
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д

и
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н

і 
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ек
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ії
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р
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н

і 
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ін
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к
і)
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і 

С
ам

о
ст

ій
н
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р
о
б

о
та

  

А
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д
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Л
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і 
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і)

 

Л
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р
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о
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о
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Модуль 1 

Тема1.Короткий огляд основних 

положень Закону про вишу 

освіту та нормативно-правових 

положень, які стосуються 

порядку організації навчального 

процесу навчального процесу, у 

вищих навчальних закладах. 

 

6 2 2   4 - - - - - - 

Тема2. Принцип побудови курсу 

загальної фізики у ВНЗ .Науково 

- методичне забезпечення. 

6 2 2   4 - - - - - - 

Тема3. Система навчально 

методичних засобів, необхідних 

для використання при вивченні. 

загальної фізики.Планування 

навчальної роботи.. 

8 2 2   6       
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Тема4.Завдання і структура 

лекційного заняття. 
6 2 2   4       

Тема5. Активізація пізнавальної 

діяльності студентів під час 

проведення лекцій. 

Використання наочності під час 

проведення лекцій. 

6 2  2  4       

Разом за модулем 1 32 10 8 2  22       

Модуль 2 

Тема 1. Лекційні демонстрації. 8 2  2  6 - - - - - - 

Тема 2. Використання 

комп»ютерних технологій. 
8 2  2  6 - - - - - - 

Тема 3. Характеристика змісту 

рекомендованих та інших 

підручників із загальної фізики 

6 2  2  4       

Тема 4. . Значення розв'язування 

фізичних задач Порівняльна 

характеристика збірників 

фізичних задач. 

8 2  2  6       

Тема 5. Методика організації і 

проведення практичних занять.                                                                                    
8 4 2 2  4       

Тема 6. Методика проведення 

лабораторних занять. 
2 2 2          

Тема 7. Самостійна робота 

студентів.Самостійні завдання. 
8 2  2  6       

Тема 8. Диференційований підхід   

викладача під час організації 

самостійної роботи студентів. 

8 2 2   6       

Тема 9. Реферати та курсові 

роботи. 
8 4 2 2  4       

Тема 10. Використання мережі 

Іпternet. 
10 4  2  6       

Тема 11. Методика проведення 

контрольних робіт і письмового 

та комп'ютерного тестування 

6 2 2   4       

Тема 9. Реферати та курсові 

роботи. 
8 4 2 2  4       

Тема 10. Використання мережі 

Іпternet. 
4 2    2       

Разом за модулем 2 88 30 12 18  58       

Усього: 120 40 20 20 - 80 - - - - - - 

 

 

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  

Активізація пізнавальної діяльності студентів під час проведення 

лекцій 

 

2 

2.  Використання комп»ютерних технологій.  2 

3.  Аналіз змісту рекомендованих та інших підручників із загальної 4 
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фізики. 

4.  
Розв'язування фізичних задач Порівняльна характеристика збірників 

фізичних задач. 
2 

5.  Методика організації і проведення практичних занять.                                                                                    2 

6.  Самостійна робота студентів. 2 

7.   Реферати та курсові роботи. 2 

8.   Використання мережі Іпternet. 2 

 Разом 20 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. - - 

2. - - 

 Разом - 

 

9. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Опрацювання нормативно-правових актів з вищої освіти в Україні ... 6 

2.  Підготовка демонстраційного матеріалу до вибраних розділів фізики 6 

3.  Конспект лекції з однієї з тем з курсу фізики 10 

4.  Використання комп*ютерних моделей 8 

5.  Конспект практичного заняття з вибраних тем 6 

6.  Тести для перевірки знань з вибраного розділу фізики 10 

7.  Аналіз підручників з фізики 6 

8.  Організація самостійної роботи студентів 10 

9.  Використання мережі Іпіетеї 8 

10.  
Розробити структуру та зміст узагальнюючих таблиць з кожного 

розділу шкільного курсу фізики. 
10 

 Разом 80 

 

8. Методи навчання 
Мета і завдання викладання навчальної дисципліни "Методика навчання фізики у вищій школі" 

щодо формування компетенцій майбутнього  викладача фізики визначають вибір форм і методів 

організації  навчального процесу. Арсенал методів достатньо різноманітний, але до основних методів 

які використовуються при вивченні дисципліни "Методика навчання фізики у вищій школі" 

відносяться:    

- словесні (лекції, пояснення, бесіди); 

-наочні (демонстрації, лабораторні роботи); 

-самостійна робота с книгою; 

-методи контролю (контрольні роботи, тестування); 

-розв'язування задач; 

-написання звітів та рефератів. 

Кожний метод реалізується на практиці шляхом застосування різноманітних прийомів у їх 

взаємозв'язку.  

 

9. Форми і методи контролю 

Для перевірки знань, умінь і навичок студентів при вивченні навчальної дисципліни "Методика 

навчання фізики у вищійшколі" використовуються такі форми контролю: 

- поточний; 

- модульний; 
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- підсумковий (залік,екзамен). 

Поточний контроль знань студентів протягом одного семестру включає оцінку за роботу  на 

семінарських заняттях, виконання поточних лабораторних робіт та самостійну роботу. 

Модульний контроль знань студентів протягом одного семестру здійснюється через проведення 

аудиторних письмових контрольних робіт або комп'ютерного тестування. 

Підсумковий модульний контроль знань студентів включає поступове накопичення балів від 

одного поточного модульного контролю до іншого в кінцевому рахунку отримання загального 

підсумкового балу. 

Для перевірки знань, умінь і навичок студентів при вивченні навчальної дисципліни "Методика 

навчання фізики та астрономії" використовуються такі методи контролю: 

- усний контроль; 

- письмовий контроль; 

- тестовий контроль; 

- практична перевірка;  

- педагогічні спостереження. 
 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  

 

 
За шкалою 

ECTS 

За національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

А (90-100) «Відмінно» 

Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми 

вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань 

програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для 

своєї  професійної  підготовки, повністю  виконав усі     

завдання кожної теми та поточного модульного контролю в 

цілому. 

 

В (82-89) 

 

С (74-81) 

 

 

«Добре» 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі 

питання робочої програми. Вміє самостійно викласти 

зміст основних питань програми навчальної дисцип-

ліни, виконав завдання кожної теми та модульного поточ- 

ного контролю в цілому. 

 

D (64-73) 

 

E (60-63) 

«Задовільно» 

Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє 

вільно самостійно викласти зміст основних питань      

навчальної      дисципліни, окремі завдання     кожної     

теми модульного контролю не виконав 

 

Fx (35-59) 

 

F (0-34) 

«Незадовільно» 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє 

викласти зміст більшості основних 0, 

питань навчальної дисципліни. Не виконав більшості 

завдань кожної теми та модульного контролю в цілому. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 
 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 
 

ЩДЗ 100 

ТІ Т2 

ТЗ 

Т4 

Т5 

Т1Т2 

Т3 

Т4 

Т5 

Т6 

Т7 

Т8 

 

Т9 Т10 Т11 Т12 

Т13 

   

4 8 8 8 12 8 
 

12 8 20 12 
 

 

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 
        Основними компонентами науково-методичного забезпечення навчального процесу 

вивчення студентами дисципліни "Методика навчання фізики у профільної школі"  є:   

- державні стандарти освіти; 

- програма навчальної дисципліни; 

- робоча  програма навчальної дисципліни; 

- підручники та навчальні посібники; 

- конспект лекцій з дисципліни; 

- методичні рекомендації та розробки викладача; 

- матеріали поточного та підсумкового контролю (комплекс контрольних робіт (ККР); 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських і лабораторних занять; 

- завдання на курсові  проекти; 
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- контрольні завдання для заліків. 

- питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

- методичні індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів; 

- студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лекційних, 

семінарських і лабораторних занять;  

 

14. Рекомендована література  
Базова 

1. Лекционньїе демонстрации по фюике\под ред. В.И. Ивероновой.-М.:Наука.- 1965.-572С. 

2. Фізичний пракгикум.Л под. общ.ред. Дущенко В.П.-К.-Вшцашкола.-1984.-256с. 

3. І.М.Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П.Луцик, за ред.. проф. І.М.Кучерука, Київ, «Техніка», 2006 

4. Г.Ф.Бушок, В.В.Левандовський, Г.Ф.Півень. Курс фізики.Київ,»Либідь»,2001 

 

Допоміжна 

І.Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методьі.-М.:Вьісшая школа. - 1988.-527с. 

15. Інформаційні ресурси 

INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET). 
1. http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной школы.  

2. http://physicomp.lipetsk.ru/ - Электронный журнал "Физикомп" - Материалы для изучения физики. 

3. http://xpt.narod.ru/ - Проверка знаний учащихся по школьному курсу физики. 

 

 

http://fizik.bos.ru/#_blank
http://physicomp.lipetsk.ru/#_blank
http://xpt.narod.ru/#_blank

