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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання фізики та астрономії» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня 

«спеціаліст», галузі знань   01 Середня освіта, спеціальності  014  Середня освіта (МАТЕМАТИКА). 
 

Предмет навчальної дисципліни є формування у студентів професійних, педагогічних знаний, 

вмінь і навичок, які потрібні для розв’язання  освітніх та виховних задач навчання фізиці. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з фізикою, математикою, філософією, інформатикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики та астрономії» є 

навчання студентів методиці підготовки і проведення занять з фізики та астрономії в середній школі. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни « Методика навчання фізики та астрономії»  є  

вивчення наукових основ структури і змісту курсу фізики в старшій школі; вироблення вміння 

планувати навчальну роботу по предмету, проводити науково – методичний аналіз учбового 

матеріалу, обирати методичні прийоми викладання з урахуванням особливостей матеріалу і профілю 

учбового закладу; прищеплення студентам навичок демонстраційного фізичного експерименту, 

використання технічних засобів навчання  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

1)  теоретичні основи і структуру змісту курсу фізики середньої школи,  

2) як проводити методичний аналіз різних тем шкільного курсу фізики,  

3) особливості викладання основних тем шкільного курсу фізики; 

вміти: 

1)  планувати свою учбову роботу,  

2) складати календарні, тематичні плани,  

3) плани і конспекти різноманітних учбових занять з фізики в школі,  

4) здійснювати мотивований відбір форм учбових занять і методики їх проведення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Науково – методичний аналіз структури та змісту тем «Кінематика», «Динаміка» 

Тема 1.1. 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 1.2. Методика викладання теми «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. 

Тема 1.3. Релятивістська динаміка. 
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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 обґрунтування. 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. Вивчення теплових двигунів. Холодильна машина. 

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. 
Модуль 4. Науково – методичний аналіз структури та змісту «Коливання і хвилі» 

Тема 4. 1. Коливальний рух. 

Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і 

частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Математичний маятник. Період коливань 

математичного маятника. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та 

поздовжні хвилі. Довжина хвилі. 
Тема 4. 2. Електромагнітні коливання. 

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 5. Науково – методичний аналіз структури та змісту теми «Хвильова і квантова 

оптика». Розвиток уявлень про природу світла 

Тема 5. 1. Хвильові властивості світла. 

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

розсіювання світла. Відбивання і заломлення світла. Закон В. Снеліуса. Світло як електромагнітна 
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хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль. Поляризація і дисперсія світла. Оптичний 

дисперсійний спектр світла. Спектроскоп. 
Тема 5. 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 6. Науково – методичний аналіз структури та змісту теми «Атомна і ядерна фізика». 

Методика навчання астрономії 

Тема 6.1. 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 6.2. 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. Елементарні частинки. Загальна 

характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне 

випромінювання. 

Модуль 7. Методика вивчення ‖Астрономії‖ в старшій школі. 

Тема 7.1. Методика вивчення основ практичної астрономії. 

Предмет астрономії. Небесна сфера, точки та лінії на ній. Орієнтування на місцевості. 

Екваторіальна система небесних координат і карти зоряного неба. Вимірювання часу. Сонячний час 

та зодіак. Зміна пір року на Землі. Календарі. Закони руху планет. 

Тема 7.2. Методика вивчення  астрофізичних досліджень. 

Астрономічні спостереження неозброєним оком. Телескопи. Електронні прилади для 

реєстрації випромінювання космічних світил. Радіотелескопи. Дослідження Всесвіту космічними 

апаратами. 

Тема 7.3. Методика вивчення планет Сонячної системи. 

Земля і Місяць. Меркурій. Венера. Марс. Юпітер. Сатурн. Уран. Нептун. Малі тіла Сонячної 

системи. 

Тема 7.4. Методика навчання теми ―Супутники планет‖. 

Супутники Марса. Супутники Юпітера. ‖Сім’я‖ Сатурна. Кільця Сатурна. Супутники Урана. 

Супутники Нептуна. 

Тема 7.5. Методика вивчення характеристик та еволюції зір. 

Вимірювання відстаней до зір. Видимі та абсолютні зоряні величини. Світимість зорі, її колір і 

температура. Радіуси зір. Діаграма спектр-світимість. Зародження зір. Зоря в стані гравітаційної 

рівноваги. Змінні зорі. Нові та Наднові зорі. Пульсари та нейтронні зорі. Чорні діри. Еволюція Сонця. 

Тема 7.6. Методика вивчення будови та еволюції всесвіту. 

Будова Галактики та обертання зір у ній. Сусідні галактики, їх розподіл у Всесвіті. Розлітання 

галактик. Моделі Всесвіту. Великий Вибух і вік Всесвіту. Головні ери в історії Всесвіту. Реліктове 

фонове випромінювання. Майбутнє Всесвіту. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
1. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для 

студ. Высш. пед. учеб. заведений / Под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2000. - 384 с. 
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2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы: 

учебн. пособие для студентов пед. институтов по физико-математическим специальностям.-  М.: 

Просвещение, 1981. – 288с., ил. 

3. Методика преподавания  физики в средней школе: Частные вопросы: учебн. пособие 

для студентов пед. институтов по физико-математическим специальностям / С.В.Анофрикова, М.А. 

Бобнова, Л.А.Бордонская и др. Под ред. С.Е.Каменецкого, Л.А.Ивановой. -  М.: Просвещение, 1987. – 

336с. 

4. Пришляк М.П. Астрономія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.П. Пришляк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 160 с. 

5. Современный урок физики в средней школе / Под ред. В. Г. Разумовского, Л. С. 

Хижняковой. - М.:Просвещение,1983.-224с. 

6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. / Под ред. Покровского А. 

А. Т.1,П. - М.: Просвещение, 1971, 1972. 

7. Зотов Ю.Б. Организация современного урока. /Под ред. П.М. Пидкасистого. - М. 

Просвещение, 1984. - 143 с. 

8. Іванова Л.О. Активізація пізнавальноі діяльності учнів при вивченні фізики. Пособник 

для вчителів. - М, Просвещение, 1983.- 160 с. 

9. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. - 

М. Просвещение, 1974. - 384 с. 

10. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. / под редакцией 

В.П.Орехова и А.В.Усовой/ М. Просвещение. 1975. 

11. Контроль знаний учащихся по физике. /Под ред. В.Г.Разумовского, 

Р.Ф.Кривошаповой/. М. Просвещение, 1982. - 208 с. 

12. Махмутов М.И, Современный урок. Вопросы теории. - М. Педагогика. 1985. –  

184 с. 

13. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на 

уроке физики. - М. 1988. 

14. Тульчинський М.Е. Качественные задачи по физике. - М. Просвещение, 1972. - 

240 с. 

15. Онищук В.А. Урок в современной школе. М.: Просвещ. 1984. - 191 с. 

16. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. М. 

Просвещение. 1975. 

17. Антипин И.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6 -7 классах. М. 

Просвещение. 1974. 127 с. 

18. Анцифиров Л.И. и др. Практикум по методике и технике школьного 

физического эксперимента. М. Просвещение. 1984.  

19. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. - М.: Просвещение, 1983. - 

432 с. 

20. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоретические 

основы. - М., Просвещение, 1984. 

21. Бугайов 0.І. Вивчення атомної та ядерної фізики в школі. - К., Радянська школа, 

1982. - 155 с. 


