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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) 

 

нормативна 

Рік вивчення дисципліни: 

2016-2018 - 

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –

1,5  

5 - 

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта       

(ФІЗИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 45 
- - 

Практичні, семінарські 

Модулів – 3 
18 - 

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи – 18:27 

- - 

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

27 - 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

залік 
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2. Мета та завдання педагогічної практики 
Предмет педагогічної практики -  процес навчання, виховання та оволодіння  

практикою викладання шкільного курсу фізики у гімназіях і ліцеях. 

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння практики викладання шкільного курсу фізики  

передбачає знання педагогіки, фізики,  математики. 

Мета та завдання педагогічної практики. 
Педагогічна практика студентів університету у школі є складовою професійної підготовки 

спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні "Магістр" і завершальним етапом практичної 

підготовки до професійно-педагогічної діяльності. Основною метою даної педагогічної 

практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра, 

вдосконалення знань, необхідних для роботи у  навчальних закладах, формування вмінь 

застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій викладача.  

Основними завданнями практики є: 

 поглиблення і розширення теоретичних знань з методики фізики і психолого-

педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні 

конкретних педагогічних завдань під час проходження практики;  

 формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних і методичних умінь 

викладання фізики у системі навчальних закладів ;  

 вироблення вмінь організації основних форм навчання у  школі, застосування 

сучасних технологій і методик навчання;  

 формування вмінь професійного і педагогічного спілкування з учнівською 

аудиторією;  

 виховання в магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей 

викладача, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в 

самоосвіті.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- предмет, зміст, основні функції та завдання методики навчання фізики у  системі 

навчальних закладів; 

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

- 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; 

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

розв’язування задач; 

- типи і структуру уроків з фізи ки, основні вимоги до уроку, тенденції розвитку і 

вдосконалення уроку фізики; 

- призначення і правила експлуатації основного обладнання з 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: 

- складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою на початковому або 

середньому ступені навчання; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного 

уроку; 

- обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на кожному етапі уроку; 

- визначати типи завдань та послідовність їх виконання  з урахуванням труднощів 

навчального матеріалу і рівнем підготовленості учнів; 

- складати план і сценарій позакласного заходу з фізики; 

- намічати об’єкти контролю навчальної діяльності учнів з урахуванням сформованості 

навичок і вмінь, добирати відповідні їм методичні прийоми; 
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- забезпечувати навчальну діяльність учнів відповідно до плану уроку; вносити 

методично виправдані корективи в плани уроків з урахуванням умов навчання ;  

- раціонально поєднувати колективні ( фронтальні, малогрупові, парні) та індивідуальні 

форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;  

- цілеспрямовано використовувати традиційні наочні посібники та методично грамотно 

застосовувати   комп’ютерні засоби навчання; 

- здійснювати різноманітні прийоми активізації  розумової діяльності учнів залежно від 

їх вікових особливостей; 

- проводити позакласний захід з фізики за складеним планом і сценарієм. 

- реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал змістового 

матеріалу уроку; 

- формувати і розвивати на матеріалі фізики інтелектуальну та емоційну сфери 

особистості учня, його пізнавальні інтереси; 

- вирішувати засобами фізичної науки завдання морального, культурного, естетичного, 

гуманістичного виховання учнів. 

- проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або 

вузькоцільове завдання та серії уроків з теоретичним обґрунтуванням різних сторін 

навчальної діяльності; 

- спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, 

переносячи ефективні прийоми і форми у практику своєї роботи; 
- планувати та здійснювати позакласну виховну роботу в якості класного керівника. 
-  

3.  Зміст педагогічної практики за модулями  
5 семестр 

Модуль 1. Організаційна робота 

1.1. Установча конференція на факультеті. 

Ознайомлення  із змістом та завданнями  в період практики. Консультації керівників     

практики та групових методистів. 

1.2. Ознайомлення  з  навчальним закладом. 

Ознайомлення із завданнями і основними напрямками роботи навчального закладу  на     

сучасному етапі. Закріплення студентів за вчителями фізики, розподіл по    класах. 

1.3. Ознайомлення зі шкільною документацією, планами навчально-виховної роботи школи. 

Вивчення та аналіз шкільної документації. 

1.4. Вивчення та аналіз класної документації. 

Ознайомлення зі змістом та структурою класного журналу, особистих справ учнів, 

щоденників школярів. 

1.5. Складання індивідуального плану роботи на період практики. 

Ознайомлення з навчальними програмами, календарними планами з фізики, з планом   

виховної роботи класного керівника.  

 1.6. Підведення підсумків педагогічної практики. 

Оформлення звітної документації. Підсумкова конференція. 

 

Модуль 2. Навчально-методична робота. 

2.1. Ознайомлення з особливостями викладання фізики у навчальному закладі. 

Ознайомлення з наявними в кабінеті наочними посібниками, обладнанням, ТЗН,     програмним 

забезпеченням. 

2.2. Ознайомлення і вивчення методичної систем роботи вчителя фізики.  

Відвідування і аналіз різних типів уроків, форм перевірки знань учнів, методів і форм подачі 

матеріалу, застосування наочності і її ефективності. 

2.3. Планування та відвідування уроків учителів-предметніків у закріпленому класі. 

 Аналіз і складання фотографій відвідуваних уроків учителів- предметників у закріпленому 

класі. 

2.4. Вивчення тематичних планів роботи вчителя фізики в даному класі, ознайомлення з 

розділами шкільної програми, які вивчаються під час проходження практики, з змістом 
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учбового матеріалу у підручнику. 

Вивчення тематичних планів роботи вчителя фізики в даному класі, ознайомлення з розділами 

шкільної програми, які вивчаються під час проходження практики, з змістом учбового 

матеріалу у підручнику,  розробка планів-конспектів пробних  уроків з фізики.   

2.5. Відвідування студентами і аналіз позакласного навчально-виховного заходу з фізики. 

Аналіз  та обговорення позакласних навчально-виховних заходів з фізики.  

2.6. Вивчення досвіду роботи вчителів фізики та кращих вчителів школи. 
Відвідування уроків досвідчених вчителів школи. Бесіда з вчителями про їх досвід  роботи.  

2.7. Ознайомлення з науково-методичною літературою та практичними питаннями  

використання інноваційних технологій при викладанні фізики.  

Участь у засіданні методичних об’єднань з питань удосконалення навчально-виховної роботи 

школи. 

 

     Модуль 3. Виховна робота. 

  Тема 3.1. Ознайомлення з системою виховної роботи навчального закладу. 

     Аналіз плану виховної роботи школи. 

     Тема 3.2. Ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника. 

     Аналіз плану виховної роботи класного керівника. 

     Тема 3.3. Аналіз відвіданих студентами  класних виховних заходів. 

Аналіз  та обговорення проведених класних виховних заходів. 

Тема 3.4. Аналіз класних батьківських зборів, проведених класним керівником. 

Аналіз матеріалів до виступу на класних батьківських зборах, підготовлених класним 

керівником. Аналіз  та обговорення проведених  класних батьківських зборів. 

Тема 3.5. Підготовка  матеріалів з професійної орієнтації учнів. 

Розповідь про професію вчителя. Екскурсія до педагогічного університету. 

Робота з професійної орієнтації учнів на педагогічну професію. 

 

4. Структура педагогічної практики 
Для проходження педагогічної практики відводиться 1,5 кредити ЄКТС 45 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
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

  

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 Організаційна робота 

1. Установча конференція на 

факультеті. 
2 2  2   - - - - - - 

2. Ознайомлення  з 

навчальним закладом. 
2     2 - - - - - - 

3. Вивчення та аналіз 

шкільної документації. 
2     2       

4. Вивчення та аналіз класної 

документації. 
2     2       

5. Складання індивідуального 

плану роботи на період 

практики. 

2     2       

6. Підведення підсумків 

педагогічної практики. 
2 2  2         

Разом за модулем 1 12 4  4  8       
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Модуль 2 Навчально-методична робота. 

1. Ознайомлення з 

особливостями викладання 

фізики у навчальному закладі. 

2     2 - - - - - - 

 2.  Вивчення системи 

методичної та виховної  

роботи вчителя фізики. 
2     2 - - - - - - 

3. Відвідування  уроків 

учителів-предметніків у 

закріпленому класі і їх аналіз. 

10   10         

4. Вивчення тематичних 

планів роботи вчителя 

фізики в даному класі, 

ознайомлення з розділами 

шкільної програми, які 

вивчаються під час 

проходження практики, з 

змістом учбового матеріалу 

у підручнику. 

2     2       

5. Відвідування студентами і 

аналіз позакласного 

навчально-виховного заходу з 

фізики. 

2   2         

6. Вивчення досвіду роботи 

вчителів фізики та кращих 

вчителів школи. 
2     2       

7. Ознайомлення з науково-

методичною літературою 

та практичними питаннями  

використання інноваційних 

технологій при викладанні 

фізики.  

2     2       

Разом за модулем 2 22   12  10       

Модуль 3 Виховна робота. 

1. Ознайомлення з системою 

виховної роботи навчального 

закладу. 

1     1 - - - - - - 

 2.  Ознайомлення з планом 

виховної роботи класного 

керівника. 

2     2 - - - - - - 

 3. 3. Аналіз відвіданих 
студентами  класних 

виховних заходів. 
3   1  2 - - - - - - 

4. Аналіз класних 

батьківських зборів, 

проведених класним 

керівником. 

3   1  2       

5. Підготовка  матеріалів з 

професійної орієнтації учнів. 
 

2     2       

Разом за модулем 3 11   2  9 - - - - - - 

Усього: 45   18  27 - - - - - - 
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5. Теми практичних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  
Установча конференція на факультеті. Зміст та завдання  

педагогічної  практики 
2 

2.  

 Аналіз (аспектний і повний) відвідуваних практикантами 

уроків учителів- предметників і складання фотографій 

уроків.  

10 

3.  
Відвідування студентами і аналіз позакласного навчально-

виховного заходу з фізики. 
2 

4.  Аналіз відвіданих студентами  класних виховних заходів. 1 

5.  
Аналіз класних батьківських зборів, проведених класним 

керівником. 
1 

6.  Підведення підсумків педагогічної практики. 

2   

 

 

 

 Разом 18 

 

6. Лабораторні  заняття не передбачені  

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Аналіз основних напрямків навчально-виховної роботи школи. 2 

2.  Вивчення та аналіз шкільної документації. 2 

3.  Вивчення та аналіз класної документації. 2 

4.  Складання індивідуального плану роботи на період практики. 2   

5.  

Ознайомлення з особливостями викладання фізики у навчальному 

закладі, з наявними в кабінеті наочними посібниками,   програмним 

забезпеченням. 

2 

6.  
Ознайомлення і вивчення системи методичної та виховної роботи 

вчителя фізики.  
2 

7.  Ознайомлення з системою виховної роботи навчального закладу. 1 

8.  
Планування відвідування і відвідування уроків учителів-предметніків 

у закріпленому класі.  
2 

9.  Вивчення досвіду роботи вчителів фізики та кращих вчителів школи  2 

10.  
О Ознайомлення з науково-методичною літературою з питань 

інноваційних   технологій при викладанні фізики. 
2 

11.  Ознайомлення і аналіз системи виховної роботи навчального закладу. 2 

12.  Ознайомлення і аналіз системи виховної роботи класного керівника. 2 

13.  Аналіз відвіданих студентами  класних виховних заходів. 2 

14.  Аналіз класних батьківських зборів, проведених класним керівником. 2 

 Разом  27 
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8. Методи навчання 
Мета і завдання педагогічної практики щодо формування компетенцій майбутнього  

вчителя фізики визначають вибір форм і методів ії організації.  Арсенал методів достатньо 

різноманітний, але до основних методів які використовуються при організації педагогічної 

практики відносяться:    

- пошуковий метод. Використовується на практичних заняттях та під час самостійної роботи 

студентів, полягає в організації активного пошуку розв'язання педагогічних завдань.  

- репродуктивний метод. Використовується на практичних заняттях і ґрунтується на 

формуванні умінь і навичок на основі зразка, моделі діяльності або загальноприйнятих 

підходів до виконання педагогічних завдань.   

- проблемний метод. Ґрунтується на постановці пізнавального завдання (проблеми), 

самостійних пошуках студентами шляхів його розв'язання, порівнянні різних поглядів і 

підходів до вирішення проблеми. 

         Кожний метод реалізується на практиці шляхом застосування різноманітних 

прийомів у їх взаємозв'язку. 

9. Методи контролю 
Систематичність контролю реалізується в наступних видах:  

- поточний контроль, який здійснюється для визначення рівня сформованості окремої 

навички або вміння у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час проходження 

практики;  

- підсумковий контроль, який реалізується після виконання магістрантом усіх завдань 

відповідно до плану педагогічної практики.  

Кожний з видів контролю виконує усі функції, властиві контролю, але залежно від його 

виду та чи інша функція має особливе значення і виступає домінуючою.  

Підсумковий контроль. 
      1. Основна форма підсумків педагогічної практики – письмовий звіт. 

      2. Звіт з практики захищається студентом на заключній конференції з педагогічної 

практики. 

      3.Оцінка з педагогічної практики має такі складові: 

- оцінка керівника від бази практики (за характеристикою вчителя фізики, класного 

керівника); 

- попередня оцінка звіту  керівником-методистом від кафедри фізики; 

- попередня оцінка звіту  керівником-методистом від кафедри педагогіки; 

- оцінка презентації звіту під час захисту на підсумковій конференції з педагогічної 

практики.  

 

10.   Критерії оцінювання педагогічної практики студентів 
Діяльність студента впродовж проходження педагогічної практики оцінюється відповідно до: 

- завдань конкретного етапу практики та його місця в системі практичної підготовки до 

навчально-виховної роботи студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів ―Магістр‖ ; 
- вимог сучасної школи щодо запровадження принципів, форм і методів організації навчально-

виховного процесу; 
- психолого-педагогічної структури діяльності вчителя та її головних функцій: гностичної, 

конструктивної, організаторської та комунікативної. 
Згідно з головними функціями педагогічної діяльності оцінюються такі уміння та навички 

студентів-практикантів: 
- методично правильно аналізувати всі форми навчальної та виховної роботи (гностична 

функція); 
- планувати майбутню діяльність, систему та послідовність дій вчителя та учнів, шляхи 

досягнення результатів педагогічної взаємодії (конструктивна функція); 
- організовувати колективну діяльність з учнями, спрямовану на досягнення поставленої мети 
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(організаторська функція); 
- налагоджувати контакт, педагогічно доцільні взаємини з учнями (комунікативна функція). 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

при проходженні  педагогічної практики за видами основної діяльності. 

 
№ з/п Види діяльності К-сть балів 

1 Проведення студентами  залікових  уроків з фізики 0-30 

2 Проведення студентами позакласного навчально-

виховного заходу з фізики. 

0-10 

3 Виконання студентами індивідуальних творчих 

завдань (збирання, узагальнення та систематизація 

практичного матеріалу для написання методичного 

розділу магістерської роботи).  

0-5 

4 Проведення студентами залікового класного 

виховного заходу. 

0-20 

5 Складання психолого-педагогічної характеристики 

класу. 

0-5 

6 Проведення класних батьківських зборів. 0-10 

7 Проведення заходу з професійної орієнтації учнів. 0-5 

8 Письмовий звіт з педагогічної практики.  0-5 

9 Захист результатів діяльності студента під час 

педагогічної практики. 

0-10 

 Разом: 0-100 

 

12. Методичне забезпечення 

        Для навчально-методичного забезпечення  проходження студентами педагогічної 

практики необхідно мати: 

       1.  базови середні навчальні заклади м. Харкова, або у закладах освіти за місцем 

проживання, або працевлаштування студентів, які мають відповідати вимогам програми. 

       2. перелік базових закладів освіти (БЗО) визначається за рекомендацією міського 

(обласного) управління освіти, погодженням із ректоратом та фізико-математичним  

факультетом  університету і за згоди самого БЗО. 

          Головні критерії вибору БЗО університету: 

       • входження у навчально-виховний комплекс університету; 

       • спеціалізація закладу освіти відповідно до напряму підготовки  вчителя фізики в 

університеті; 

       • можливість забезпечення належних умов для якісного проходження педагогічної 

практики (інноваційний характер закладу освіти, наявність висококваліфікованого 

педагогічного персоналу, достатня матеріально-технічна база,); 

       • відкритість закладу освіти, налаштованість його колективу на поширення кращого 

педагогічного досвіду. 
      

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Атаманчук П. С. Дидактика физики / П. С. Атаманчук, П. И. Самойленко. — М.: РИО МГУ, 

2006. — 245 с. 

2. Бабенко О. К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ / О. К. Бабенко. — К.: 
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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. Гончаренко С. У. Фізика, 10 клас / С. У. Гончаренко. — К.: Освіта, 2002. — 319 с. 

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

6. 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. — Ч. 2. — 287 с. 

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

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

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

9. Коршак Є. В. Фізика, 10 кл: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. 

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

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

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

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

посібник для вчителів / Б. Ю. Миргородський, 

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

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

13. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика : 

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

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

— № 1. 

15. Освітні технології / за ред. О. М. Пєхоти. — К. : А.С.К., 2002. — 256 с. 

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

— К.: А.С.К., 2005. — 192 с. 

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

школа, 1985. — 127 с. 

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

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

15. Інформаційні ресурси 
INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET). 

1. http://www.schoollife.org.ua/ usi-uroky-fizyky/ -  Шкільне життя. Усі уроки фізики. 

2. http:// osvita.ua/ school/lessons summary/physics/ - Освіта. Фізика. Конспекти та розробки 

уроків з фізики.  

3. http:// metodportal.com/node/57202 – Методичний портал. Фізика. 

4. https:// academia.in/ua/?q=node/2159 – Освітній портал «Академія». 

5. https:// infofizmat.jimdo.com/ – Інфо-фізмат. 
5. http://www.schoollife.org.ua/ usi-uroky-fizyky/ -  Шкільне життя. Усі уроки фізики. 

6. http:// osvita.ua/ school/lessons summary/physics/ - Освіта. Фізика. Конспекти та розробки 

уроків з фізики.  

 


