
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Кафедра фізики 

 

 

           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Декан фізико-математичного  

факультету 

 

проф. Колгатін О.Г. 

 

 «____»__________________2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

 
 

Методика навчання в профільній і вищій школі 
(назва навчальної дисципліни) 

 

освітнього рівня 

  

магістр 

 (назва освітнього рівня) 

галузі знань 01 Освіта 

 (шифр і назва галузі знань) 

спеціальності  014 Середня освіта (МАТЕМАТИКА) 

 (код і назва спеціальності) 

  

Шифр за навчальним планом 1.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2017 рік 



2 

 

  

 

 
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Методика навчання фізики у 

профільній та вищій школі» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

протокол від «30» серпня 2016 року № 6 

 

Розробники програми: Юрченко О. В.  викладач кафедри фізики ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

  

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики 

 

 

Протокол від ―29‖ серпня 2017 року № 1 

 

Завідувач кафедри _____________________                 Лапта С.І. 
    (підпис)             прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету   

протокол від ―31‖ серпня 2017 року № 1 

 

Голова   ___________________                  Проскурня О.І.     
        (підпис)             (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

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)/варіантна 

Рік вивчення дисципліни: 

1,2  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –4 
2,3  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(МАТЕМАТИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 120 
8; 4  

Практичні, семінарські 

Модулів – 6 
10; 6   

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи – 1:1 

8; 4   

Освітній рівень: 

магістр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

50; 30   

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

Залік; іспит   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни вивчення навчальної дисципліни «Методика 

навчання фізики»  є 

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 

  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни «Методика навчання фізики у профільної школі та вищій 

школі» є розгляд основних питань теорії та практики навчання фізики в загальноосвітній школі, 

профільний рівень та у ВНЗ.  

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики у профільної 

школі» є ознайомлення студентів із сучасним змістом методичної науки, методами, прийомами, 

формами і засобами навчання фізики в школі і ВНЗ; 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 у профільній школі та ВНЗ; 

як проводити методичний аналіз різних тем курсу фізики у профільній школі та ВНЗ; 

особливості викладання основних тем курсу фізики у профільній школі та ВНЗ; 

основні напрями удосконалення процесу навчання фізи ки у профільної школі; 

  структуру та класифікацію методів навчання; 

 способи активізації  пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики; 

структуру шкільного фізичного експерименту, види та призначення демонстраційних приладів 

і установок, методичні і технічні  вимоги до демонстрацій; методику та організацію 

проведення лабораторних робіт; 

 

вміти: 

здійснювати календарно-річне, тематичне і поурочне планування навчального процесу з 

фізики у профільнії школі; 

розробляти плани і конспекти різноманітних учбових занять з фізики в школі; 

здійснювати мотивований відбір форм учбових занять і методики їх проведення. 

 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

Модуль 1. Особливості навчання фізики у профільній школі. Науково – методичний аналіз 

структури та змісту тем «Кінематика», «Динаміка». 

Тема 1.1. Педагогічні аспекти та моделі профільного навчання фізики. 

Педагогічні аспекти профільного навчання фізики. Модель профільного навчання фізики в старшій 

школі. Рівні профільної диференціації навчання та дидактичні вимоги до змісту курсу фізики. 
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Основні положення і принципи концепції фізичної освіти в Україні. 

Тема 1.2. Методика викладання теми «Кінематика».  
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв'язання в кінематиці. 

Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. 
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. 

Графіки руху. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час 

рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного 

падіння. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.  
Тема 1.3. Методика викладання теми «Динаміка». Релятивістська динаміка.  
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил. Вимірювання сил. Додавання сил. Закони динаміки. Перший 

закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі 

застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила 

тяжіння. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики. Рух тіла під дією 

кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна енергія. Кінетична і 

потенціальна енергія. Закон збереження енергії.  

Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі як гранично 

допустима швидкість передавання взаємодії. Одночасність подій. Залежність маси тіла від 

швидкості. Маса спокою. Закон взаємозв'язку маси та енергії.  

Модуль  2. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем «Молекулярна фізика і 

термодинаміка».  
Тема 2.1. Властивості газів, рідин, твердих тіл.  

Фізичні і педагогічні принципи вивчення  молекулярної фізики. Зміст і послідовність вивчення розділу 

«Молекулярна фізика». Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її 

дослідні обгрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Властивості газів. 

Ідеальний газ. Газові закони для ізопроцесів. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу. 
Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря. Методи вимірювання  

вологості повітря. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування, капілярні явища. 

Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. 

Полімери; їх властивості та застосування. 

Тема 2. 2. Основи термодинаміки.  
Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Перший закон термодинаміки. 

Способи використання внутрішньої енергії. Необоротність теплових процесів. Особливості 

використання внутрішньої енергії для здійснення роботи. Робота термодинамічного процесу. Теп-

лові  двигуни.  

Модуль 3. Науково – методичний аналіз структури та змісту «Електродинаміка». Зміст і 

структура теми. Деякі педагогічні принципи вивчення  електродинаміки.    

Тема 3.1. Електричне поле і струм.   
Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. 

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля. 

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна 

сила. Закон Ома для повного кола. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними 

пристроями. 
Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. 

Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. 

Тема 3. 2. Електромагнітне поле.  
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. 
Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. 

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Самоіндукція. 

Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Принцип відносності і 

електромагнітна індукція. Електромагнітне поле. Змінний струм. Генератор змінного струму. 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.  
Тема 3. 3. Електромагнітні коливання.  
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Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Вимушені коливання. Гармонічні 

електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс. Автоколивання. 

Генератор незатухаючих коливань. Узагальнення матеріалу з коливань.  

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль. Енергія 

електромагнітної хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.  

Принципи радіозв’язку. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних 

діапазонів частот.  

Модуль  4. Науково – методичний аналіз структури та змісту теми «Хвильова і квантова оптика». 

Розвиток уявлень про природу світла.  

Тема 4. 1. Хвильові властивості світла. 

Джерела і приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання 

світла. Відбивання і заломлення світла. Закон В. Снелля. 
Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль. Поляризація і 

дисперсія світла. Оптичний дисперсійний спектр світла. Спектроскоп. 
Тема 4. 2. Квантові властивості світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння 

фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування. 
Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.  

Модуль  5. Методика вивчення атомної  фізики та ядерної фізики.. 

Тема 5.1. Методика вивчення атомної  фізики 

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. Енергетичні рівні 

атома. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. 

Спектральний аналіз та його застосування. Спонтанне і вимушене випромінювання. Лазери. 

Рентгенівське випромінювання.  
Тема 5.2. Методика вивчення ядерної фізики.  

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили і їх особливості. 

Стійкість ядер. Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Ланцюгова 

реакція поділу ядер урану. Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність. Види радіоактивного 

випромінювання. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози 

випромінювання. Радіоактивний захист людини.  

Модуль  6. Особливості навчання фізики у вищій школі. 

Тема 6.1. Принцип побудови курсу загальної фізики у ВНЗ 

Місце  і  роль  курсу  фізики  у навчальних  планах  ВНЗ  III-IV  рівнів  акредитації,  які  здійснюють  

підготовку фахівців з різних напрямків. Принцип побудови курсу загальної фізики у різних ВНЗ  III-IV  

рівнів  акредитації.  Науково-методичне  забезпечення  навчального процесу.  Класифікація методів 

навчання в вищій школі. Вибір активних методів навчання.  

Тема 6.2. Методика підготовки і проведення лекційного, практичного і лабораторного заняття з 

фізики в ВНЗ.  

Лекційне заняття  із  загального  курсу  фізики  у  ВНЗ  як  основна  форма  викладання 

теоретичного  матеріалу. Функції , види і методичні прийоми проведення лекції.. Історія 

виникнення, цілі і задачі практичного і лабораторного заняття в ВНЗ. Їх функції і типи. 

Особливості підготовки викладача і студентів.  Методичні рекомендації по проведенню 

семінарських, практичних і лабораторних заняття занять і критерії оцінки їх якості.   
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться____4____ кредитів ЄКТС __120_____ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
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Модуль 1 Особливості навчання фізики у профільній школі. Науково – методичний аналіз 

структури та змісту тем «Кінематика», «Динаміка». 

Тема 1. 1.Педагогічні 

аспекти та моделі 

профільного навчання 

фізики. 

5,5 1,5 0,5 1  4       

Тема 1.2.  Методика 

викладання теми 

«Кінематика». 

6,5 2,5 0,5 1 1 4       

Тема 1.3.  Методика 

викладання теми 

«Динаміка». 

Релятивістська динаміка.  

10 4 1 2 1 6       

Разом за модулем 1 22 8 2 4 2 14       

Модуль  2 Науково – методичний аналіз структури та змісту тем «Молекулярна фізика і 

термодинаміка».  

 

Тема 2.1. Властивості 

газів, рідин, твердих тіл.  

 

11 3 1 1 1 8       

Тема 2. 2. Основи 

термодинаміки.  
 

11 3 1 1 1 8       

Разом за модулем 2 22 6 2 2 2 16       

Модуль 3. Науково – методичний аналіз структури та змісту «Електродинаміка». 

Тема 3.1. Електричне поле і 

струм.   
 

6,5 2,5 0,5 1 1 4       

Тема 3. 2. 

Електромагнітне поле  
 

9 3 1 1 1 6       

Тема 3. 3. Електромагнітні 

коливання.  

 

10,5 4,5 0,5 2 2 6       

Разом за модулем 3 26 10 2 4 4 16       

Модуль  4. Науково – методичний аналіз структури та змісту теми «Хвильова і 

квантова оптика». Розвиток уявлень про природу світла.  

Тема 4. 1. Хвильові 

властивості світла. 

 

11 3 1 1 1 8       
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Тема 4. 2. Квантові 

властивості світла. 

Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм світла. 

 

11 3 1 1 1 8       

Разом за модулем 4 22 8 2 2 2 16       

Модуль  5. Методика вивчення атомної  та ядерної фізики. 

 

Тема 5.1. Методика 

вивчення атомної  фізики 
9 3 1 1 1 6       

Тема 5.2. Методика 

вивчення ядерної фізики.  
9 3 1 1 1 6       

Разом за модулем 5 18 6 2 2 2 12       

Модуль  6. Особливості навчання фізики у вищій школі. 

 

Тема 6.1. Принцип 

побудови курсу загальної 

фізики у ВНЗ 

 

3 1 1   2       

Тема 6.2. Методика 

підготовки і проведення 

лекційного, практичного і 

лабораторного заняття з 

фізики в ВНЗ.  

7 3 1 2  4       

Разом за модулем 6 10 4 2 2  6       

Усього: 120  12 16 12 80       

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  

Рівні профільної диференціації навчання та дидактичні вимоги до 

змісту курсу фізики. Вивчення основних понять з теми «Кінематика» 

і навчання учнів розв’язуванню задач  

2 

2.  
Вивчення основних понять з теми «Динаміка» і навчання учнів 

розв’язуванню задач. 
2 

3.  
Вивчення основних понять з теми «Молекулярна фізика і 

термодинаміка» і навчання учнів розв’язуванню задач. 
2 

4.  
Вивчення основних понять з теми «Електричне поле і струм» 

«Електромагнітне поле» і навчання учнів розв’язуванню задач. 
2 

5.  
Вивчення основних понять з теми «Електромагнітні коливання»  і 

навчання учнів розв’язуванню задач. 
2 

6.  
Вивчення основних понять з теми «Хвильова і квантова оптика» і 

навчання учнів розв’язуванню задач. 
2 

7.  
Вивчення основних понять з теми «Атомна  та ядерна фізика» і 

навчання учнів розв’язуванню задач. 
2 

8.  
Методика підготовки і проведення лекційного, практичного і 

лабораторного заняття з фізики в ВНЗ. 
2 

 Разом 16 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. 
Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні основних питань класичної механіки. 
2 
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2. 
Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні молекулярної фізики і термодинаміки в основній школі. 
2 

3. 
Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні основних питань електродинаміки. 
2 

4. 
Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні основних питань оптики. 
2 

5. 
Постановка демонстраційного та лабораторного експерименту при 

вивченні основних питань атомної та ядерної фізики 
2 

6. 
Особливості постановки демонстраційного та лабораторного 

експерименту при вивченні фізики в ВНЗ. 
2 

 Разом 12 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Дидактичні вимоги до змісту курсу фізики. 2 

2.  Основні положення концепції фізичної освіти в Україні. 2 

3.  Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. 2 

4.  Рівномірний рух тіла по колу.   2 

5.  Реактивний рух. 2 

6.  Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики. 2 

7.  
Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість 

передавання взаємодії. 
2 

8.  Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. 2 

9.  Вологість повітря 2 

10.  Методи вимірювання  вологості повітря 2 

11.  Кристалічні й аморфні тіла. 2 

12.  Полімери; їх властивості та застосування. 2 

13.  Теплові  двигуни. 2 

14.  Холодильна машина 2 

15.  Двигуни внутрішнього згоряння 2 

16.  Безпека оточуючого середовища при роботі теплових машин.   2 

17.  Речовина в електричному полі. 2 

18.  Використання конденсаторів в техніці 2 

19.  Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. 2 

20.  Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.  2 

21.  Магнітний запис інформації. 2 

22.  Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. 2 

23.  Шкала електромагнітних хвиль.  2 

24.  Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. 2 

25.  Поширення світла в різних середовищах. 2 

26.  Використання інтерференції світлових хвиль. 2 

27.  Використання дифракція світлових хвиль. 2 

28.  Люмінесценція.  2 

29.  Спектроскоп. 2 

30.  Атомні й молекулярні спектри.  2 

31.  Застосування квантових генераторів. 2 

32.  Спектральний аналіз та його застосування. 2 

33.  Рентгенівське випромінювання. 2 

34.  Ядерна енергетика та екологія 2 

35.  Отримання і застосування радіонуклідів 2 

36.  Дозиметрія. Дози випромінювання. 2 

37.  Радіоактивний захист людини. 2 
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38.  
Принцип побудови курсу загальної фізики у різних ВНЗ  III-IV  рівнів  

акредитації.   
2 

39.  Види і методичні прийоми проведення лекції 2 

40.  Особливості підготовки викладача і студентів до занять 2 

 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). 

 

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

100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

15. 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 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Змістовий модуль № 4 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т1  Т2    Т3 Т1  Т2 
100 

10 10 10 10 10 10       10    10  10   10 

 

Для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Сума 

Змістовий    

модуль № 5 
Змістовий модуль № 6  

Т1 Т2 Т1 Т2 60 

15 15 15         15 

 

 

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. Атаманчук П. С. Дидактика физики / П. С. Атаманчук, П. И. Са- мойленко. — М.: РИО МГУ, 

2006. — 245 с. 

2. Бабенко О. К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ / О. К. Бабенко. — К.: Рад. 

шк., 1958. — 258 с. 

3. Бугайов О. І. Вивчення атомної та ядерної фізики в школі / О. І. Бугайов. —К.: Рад. шк., 1982. 

— 158 с. 

4. Лекционньїе демонстрации по физике /  под ред. В.И. Ивероновой.-М.: Наука.- 1965.-572 с. 
5. Гончаренко С. У. Фізика, 10 клас / С.  У. Гончаренко. — К.: Освіта, 2002. — 319 с. 

6. Гончаренко С. У. Фізика, 11 клас / С. У. Гончаренко. — К.: Освіта, 1995. — 295 с. 

7. Демонстрационный эксперимент по физике. Колебания и волны. Оптика. Физика атома : 

пособие для учителей / под ред. А А. Покровского. — Изд. 3-є, перераб. — М. : Просвещение, 1979. 
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— Ч. 2. — 287 с. 

8. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Фізика та астрономія в школі. — 2004. 

— № 3. 

9. Коршак Є. В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту : практикум / Є. В. 

Коршак, Б. Ю. Миргородський. — К.: Вища школа. — 1981. — 280 с. 

10. Коршак Є. В. Коливання і хвилі / Є. В. Коршак. — К. : Рад. шк., 1974. —120 с. 

11. Коршак Є. В. Фізика, 10 кп. : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. 

Коршак, 0.1. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К.: Генеза, 2010. — 296 с. 

12. Коршак Є. В. Фізика, 11 кп.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. 

Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К. : Генеза, 2011. — 288 с. 

13. Марголис А. А. Практикум по школьному физическому зксперименту / А. А. Марголис, Н. Е. 

Парфентьева, Л. А. Иванова. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1977. — 304 с. 

14. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка / Б. Ю. 

Миргородський. В. К. Шабаль. — К.: Рад. шк., 1983. — 176 с. 

15. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Коливання і хвилі : посібник 

для вчителів / Б. Ю. Миргородський, 

16. К. Шабаль. — К.: Рад. шк., 1985. — 168 с 

17. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка : посібник для 

вчителів / Б. Ю. Миргородський, В. К. Шабаль. — К.: Рад. шк., 1980. — 144 с. 

18. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика : посібник 

для вчителів / Б. Ю. Миргородський, В. К. Шабаль. — К.: Рад. шк., 1982. — 140 с. 

19. Молотков Н. Я. Изучение колебаний на основе современного зксперимента / Н. Я. Молотков. 

— К.: Рад. шк., 1988. — 160 с. 

20. Мултановский В. В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе физики / 

В. В. Мултановский. — М.: Просвещение, 1977. — 168 с. 

21. Навчальні програми з фізики для старшої школи // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — 

№ 1. 

22. Орехов В. П. Колебания и волны в курсе физики средней школьї / В. П. Орехов. — М.: 

Просвещение, 1977. — 176 с. 

23. Орехов В. П. Преподавание физики в 9 кпассе средней школы / В. П. Орехов, Е. Д. Корж. — 

М.: Просвещение, 1986. — 176 с. 

24. Освітні технології: навч.-метод, посібник / за ред. О. М. Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с. 

25. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. — 

К.: А.С.К., 2005. — 192 с. 

26. Савченко В. Ф. Вивчення електромагнетизму в середній школі / В. Ф. Савченко. — К.: Рад. 

школа, 1985. — 127 с. 

27. Савченко В. Ф. Методика навчання фізики в середній школі. (Загальні питання) / В. Ф. 

Савченко. — Чернігів : РВВ ЧДПУ, 2003. — 100 с. 

28. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики : технологічний аспект / В. Д. Шарко. — Херсон : Айлант, 

2005. — 220 с. 

29. Шахмаев Н. М. Физический експеримент в средней школе. Колебания и волны. Квантовая 

физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с. 

 

Допоміжна 

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія 7-12 класи/ Київ: 

Перун, 2005. - 79 с. 

2. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Демонстраційні комп'ютерні моделі в системі засобів 

формування фізичних понять - Вінниця: ВДПУ, 2008. -110 с. 

3. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Пасічник Ю.А. Фізичні величини. Закони. Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2007. - 57 с. 

4. Викладання фізики в 10 класі середа, школи: Посібник для вчителів/А. А. Ванєев, Е. Г. 

Зубицька, О. Ф. Лруніна - К.: Рад. шк. 1980. - 159 с. 

5. Винниченко В.Є. Фізичний практикум. Посібник для вчителів.- К.: Рад.шк., 1959. - 442 с. 

6. Коршак Е..В., Миргородський Б.Ю. Методика и техника школьного физического зксперимента. 
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Практикум. Учеб. пособие для пед. Ин-тов. - Киев: Вища школа, 1981.- 280 с. 

7. Розенберг М. Методика навчання фізики в середній школі. Молекулярна фізика. Основи 

електродинаміки. Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1973. - 238 с. 

8. Журнали «Фізика і астрономі в сучасній школі» 2010-1016 рр. 

9.  Журнали Фізика в школах України Випуски 2010-2016 рр 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://fizik.bos.ru/ - Сайт присвячен курсу фізики ЗОШ..  

2. http://physicomp.lipetsk.ru/ - Електронний журнал "Физикомп" - Матеріали для вивчениня 

фізики. 

3. http://xpt.narod.ru/ - Перевірка знань учнів з шкільного курсу фізики. 

 
 

 

 

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

