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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни «Методика навчання фізики 

та астрономії »  складена відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки фахівців 

освітнього рівня «спеціаліст», галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта 

(ФІЗИКА). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теорією та практикою 

викладання шкільного курсу фізики  

 

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння матеріалу дисципліни передбачає знання 

педагогіки, фізики, астрономії,  математики. 

 

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

основних питань теорії та практики навчання фізики в загальноосвітній школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики та астрономії» 

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

формами і засобами навчання фізики в національній школі, з передовим досвідом навчально-

виховної роботи кращих учителів, з типовим обладнанням фізичного кабінету. 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; 

- методи дослідження методики навчання фізики; 

- значення викладання фізики в загальноосвітній школі, роль фізики як науки і 

шкільного предмету; 

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

- основні напрями удосконалення процесу навчання фізики; 

- структуру та класи 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 фізики, основні вимоги до уроку, тенденції розвитку і 

вдосконалення уроку фізики; 

- значення екскурсій з фізики та їх види; 

- види, основні способи і форми перевірки знань учнів; 

- призначення і правила експлуатації основного обладнання з фізики; 

- основи організації фізичного кабінету; 

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

з фізики ; 
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- визначати дидактичну мету уроку, його тип; 

- встановлювати, які поняття повинні засвоїти учні та які способи дій мають бути 

сформовані; 

- визначати обсяг навчального матеріалу, здійснювати поділ його на логічно 

взаємозв'язані частини, намічати структуру уроку і розподіляти його час; 

- добирати загальні та бінарні методи навчання, демонстраційний і фронтальний 

експеримент, можливе унаочнення, способи використання технічних засобів навчання, місце і 

характер організації фронтальних лабораторни х робіт; 

- організовувати самостійну роботу учнів на уроці; 

- добирати відповідні дидактичні матеріали, завдання для програмованого контролю і 

оцінювання знань та умінь; 

- використовувати методичні прийоми активізації  пізнавальної  діяльності учнів 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; 

- добирати прилади і виконувати шкільні лабораторні роботи та роботи фізичного 

практикуму; 

- користуватися основною літературою з питань методики і техніки фізичного 

експерименту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС, 120 годин.  

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Методика вивчення розділу ”Хвильова і квантова оптика” в старшій школі. 

Тема 1.1.  Особливості навчання фізики у старшій школі. 
Особливості навчання фізики у старшій школі в умовах освітнього округу.Завдання 

курсу фізики старшої школи: формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних 

фізичних теорій; оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і науковим 

стилем мислення; формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних 

задач; розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові 

дослідження методами фізичного пізнання; 

Тема 1.2. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу з розділу 

"Хвильова і квантова оптика". 
Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 1.3. Методика вивчення  основних питань з розділу "Хвильова і квантова оптика". 
Методика вивчення основних питань хвильової оптики.      Методика вивчення основних 

питань квантової оптики. Розв'язування фізичних задач з теми "Хвильова і квантова оптика".. 

Навчальний  фізичний експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Модуль 2. Методика вивчення розділу ”Атомна і ядерна фізика” в старшій школі. 

Тема2.1. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, з розділу 

"Атомна і ядерна фізика". 

Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 2.2. Методика вивчення  основних питань з теми "Будова атома". 

Методика вивчення основних питань теми: 

атом; 
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атомне ядро; 

електронна оболонка; 

енергетичний рівень. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Будова атома". Навчальний  фізичний 

експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Тема 2.3. Методика вивчення  основних питань з теми "Ядерна фізика". 

Методика вивчення основних питань теми: 

нуклон; 

енергія зв’язку; 

дефект маси; 

радіоактивність; 

ядерна реакція; 

елементарні частинки. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Ядерна фізика". Навчальний  фізичний 

експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 
 

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

навчання фізики та астрономії» використовуються такі методи контролю:       

-  методи усного контролю; 

- методи письмового контролю;  

- методи практичного контролю; 

- дидактичні тести;  

- спостереження. 

1. Поточний контроль якості навченості студентів здійснюється в усній і письмовій 

формах: проектування та проведення уроків фізики; конспектування, підбір дидактичних 

матеріалів, аналіз та реферування науково-методичної та навчальної літератури при виконанні 

системи самостійних робіт по лекційному курсу; аналіз відеозапису відкритих уроків вчителів 

фізики; збір матеріалів для методичного портфеля, а також міні-опитування. 

2. Рубіжний контроль - у вигляді письмових контрольних робіт (у тому числі тестових) 

як результат освоєння провідних тем і розділів в кожному модулі. 

3. Проміжний контроль – екзамен у  1 семестру як підсумок вивчення  питань з методики 

навчання фізики в старшій школі. 

4. Підсумковий контроль - залік у 2 семестру. Формою підсумкового контролю 

успішності навчання студентів з методики навчання фізики  є іспит, який проводиться  з питань 

загальної  методики навчання фізики та методики викладання окремих тем у контексті сучасних 

освітніх технологій. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  іспит -1 семестр. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
1. Бугайов О. І. Вивчення атомної та ядерної фізики в школі / О. І. Бугайов. —К.: Рад. 

шк., 1982. — 158 с. 

2. Гончаренко С. У. Методика навчання фізики в середній школі. Молекулярна фізика 

/ С. У. Гончаренко. — К. : Рад. шк., 1988. — 171 с. 

3. Гончаренко С. У. Фізика, 10 клас / С. У. Гончаренко. — К.: Освіта, 2002. — 319 с. 

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

5. Демонстрационный эксперимент по физике. Колебания и волны. Оптика. Физика 

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

6. Конспекти лекцій з методики навчання фізики в старшій школі / за ред. проф. В. Ф. 

Савченка. — Чернігів : ЧДПУ, 2007. — 288 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 кп. : 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 кп.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / 

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

11. Методика преподаванния физики в 8—10 кпассах средней школы / под ред. В. П. 

Орехова; А. В. Усовой. — М. : Просвещение, 1980. — Ч. 1. — 320 с. 

12. Методика преподавания физики в 8—10 классах средней школы / под ред. В. П. 

Орехова, А. В. Усовой. — Ч. 2. — М. : Просвещение, 1980. — 351 с. 

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

2010. — №  

 

Допоміжна 
1. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Демонстраційні комп'ютерні моделі в системі 

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

2. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Пасічник Ю.А. Фізичні величини. Закони. 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. - 57 с. 

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

- 442 с. 

4. Воловик П.М. Фізика: Для університетів,- К.; Ірпінь: Перун, 2005. - С. 13-26. 

5. Розенберг М. Методика навчання фізики в середній школі. Молекулярна фізика. 

Основи            електродинаміки. Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1973. - 238 с. 
6. Журнали «Фізика і астрономі в сучасній школі» 2010-1016 рр. 

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

 

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

