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ВСТУП 
 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика навчання фізики в ЗОШ та ВНЗ» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю:  8. 04020301 Фізика* 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика навчання фізики у 
старшій школі та вищих навчальних закладах.  

 
Міждисциплінарні зв’язки: загальна фізика, психологія, педагогіка, філософія, логіка, 

технічні науки. 
 
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 
1. Методика навчання фізики в 10 класі ЗОШ. 
2. Методика навчання фізики в 11 класі ЗОШ. 
3. Методика навчання фізики у ВНЗ. 
 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики в ЗОШ та 
ВНЗ» є формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики старшої 
загальноосвітньої школи (інноваційних закладів) та викладача ВНЗ, його спроможності 
навчати, виховувати та розвивати учнів та студентів у процесі викладання предмету. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики в ЗОШ 
та ВНЗ» є опанування системи предметних та спеціальних знань про способи організації 
навчального процесу з фізики старшої школи та ВНЗ, формування вмінь застосовувати їх в 
умовах конкретної фахової практики. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 
компетентності: 

загальні: методичні  засади змісту і структури курсу фізики ЗОШ та ВНЗ; загальні 
питання методики навчання фізики (дидактику фізики), методика вивчення окремих тем 
програми 10-11 класів курсу фізики ЗОШ та ВНЗ, методика проведення відповідного 
фізичного експерименту та розв’язування задач. 

спеціальні: застосовування теоретичних знань з організації навчально-виховного 
процесу з фізики в старших класах ЗОШ та ВНЗ, визначення та реалізація методичної 
системи навчання предмету на окремих темах курсу фізики 10-11 класах; проведення різних 
видів фізичного експерименту, володіння методикою навчання розв’язуванню фізичних 
задач. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 390 годин / 13 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. «Методика навчання фізики в 10 класі ЗОШ» 

 Мета та завдання навчання фізики в старшій профільній школі (Х–ХІ класи, ПТУ, 
учбових закладів інноваційного типу). Зміст і структура курсу фізики 10 класу ЗОШ. 
Фундаментальні фізичні теорії як основа шкільного курсу фізики. Інтегровані курси. 
Стандарт з фізики для загальноосвітньої школи. Навчальні програми з фізики в ЗОШ та їх 
порівняння. Актуалізація знань учнів.  

Методика вивчення механіки у 10 класі ЗОШ. Введення основних понять кінематики. 
Метод аналогій у вивченні руху. Аналітичний та графічний методи описання руху. Методика 
вивчення основних понять динаміки. Характеристика фізичного закону, як основного 
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поняття у фізиці. Комплексний підхід до вивчення руху. Фундаментальні закони фізики – 
закони збереження.  

Методика вивчення властивостей газів, рідин та твердих тіл у загальноосвітній школі. 
Науково-методичний аналіз теми. Аналіз основних положень молекулярно-кінетичної теорії 
та їх дослідних обґрунтувань. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального 
газу. Формування поняття про температуру. Науково-методичний аналіз основ 
термодинаміки. 

Особливості демонстраційного та лабораторного експерименту фізики 10 класу. 
Методика проведення планових робіт фізичного практикуму. 

Змістовий модуль 2. «Методика навчання фізики в 11 класі ЗОШ» 
Науково-методичний аналіз теми ”Електричне поле та струм”. Закон збереження 

електричного заряду. Закон Кулона. Формування поняття про електричне поле та основні 
його характеристики. Дослідження електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням 
елементів. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.  

Науково-методичний аналіз теми „Електромагнітне поле”. Магнітна індукція. 
Магнітний потік. Сила Ампера і сила Лоренца. Електровимірювальні прилади. Магнітні 
властивості речовини. Науково-методичний аналіз вивчення електричного струму у різних 
середовищах. Природа провідності в різних середовищах. Основні застосування струму в 
різних середовищах. Методика введення поняття про індукційне електричне поле. Закон 
електромагнітної індукції. Правило Ленца. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного 
поля.  

Науково-методичний аналіз теми „Коливання та хвилі”. Вільні і власні 
електромагнітні коливання. Умови виникнення коливань. Автоколивання. Генератори 
незатухаючих коливань. Змінний струм і його основні характеристики. Активні і реактивні 
навантаження в колах змінного струму. Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. 
Принципи радіозв’язку, радіолокації і телебачення. 

Методика вивчення питань хвильової оптики. Інтерференція, дифракція, дисперсія і 
поляризація світла та їх основні застосування. Спектр електромагнітних хвиль. 

Особливості методики вивчення квантової фізики. Поняття про світлові кванти. 
Фотоелектричний ефект і його закони. Основні застосування фотоефекту. Корпускулярно-
хвильовий дуалізм.  

Науково-методичний аналіз розділу „Атомна і ядерна фізика”. Структурно-логічний 
аналіз теми. Формування основних уявлень про будову атомів і атомних ядер. Ядерна енергія 
і екологія. Захист від випромінювання. 

Особливості демонстраційного та лабораторного експерименту фізики 11 класу. 
Методика проведення планових робіт фізичного практикуму. 

Змістовий модуль 3. «Методика навчання фізики у ВНЗ» 
Мета та завдання навчання фізики в вищих навчальних закладах. Зміст і структура 

курсу фізики у різних ВНЗ (педагогічних, технічних та ін.). Навчальні програми з фізики 
ВНЗ.  Фундаментальні фізичні теорії як основа курсу фізики. Інтегровані курси. Стандарти з 
фізики для вищих навчальних закладів педагогічного та інших профілів.  

Особливості вивчення фізики у виші. Поняття про самостійну роботу. Самоосвітня 
діяльність майбутнього вчителя фізики. Поняття про консультації. Наукова робота з фізики 
та методики викладання у виші. 

 

3. Рекомендована література 
1.  Бар’яхтар В. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх 

навчальних закладів. – Х: Ранок, 2010. –  256 с. 
2.  Бар’яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для 

загальноосвітніх навч. закл. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011. – 320 с.: іл.   
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3.  Коршак Е. В. Физика: 10 кл.: учебник для общеобразовательных учебных заведений: 
уровень стандарта. – К.: Генеза, 2010. – 192 с. 

4.  Методика преподавания физики в школе: Частные вопросы; Учебное пособие для 
студентов. Пед. ин-тов по физ.-мат. спец. / С. В. Анофрикова, М. А. Бобкова и др.; Под 
ред. С. Е. Каменецкого, Л. А. Ивановой. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с. 

5.  Розв'язування задач з фізики: Практикум / за заг. ред. Є. В. Коршака. –  К.: Вища шк., 
Голов. вид-во, 1990. –  312 с. 

6.  Свитков Л. П. Изучение термодинамики и молекулярной физики. –  М.: Просвещение, 
1976. – 165 с. 

7.  Тарасов Л. В. Современная физика в средней школе. –  М.: Просвещение, 1990. –  165 с. 
8.  Теория и методика обучения физики в средней школе. Общие вопросы / Под ред. 

С. Е. Каменецкого. –  М.: Академия. –  2000. – 368 с. 
9.   Теория и методика обучения физики в средней школе. Частные вопросы / Под ред. 

С. Е. Каменецкого. –  М.: Академия. – 2000. – 384 с. 
10. Физика в школе. Сборник нормативных документов. Состав. Н. А. Ермолаева и др. М.: 

Просвещение. –  1987. –  С. 47 –  83. 
11. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і 

студентів. –  К. –  2005. –  220 с. 
 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання: екзамен, залік. 

 
5. Засоби діагностики результатів навчання 

Комплекти тестових завдань, контрольних робіт, індивідуальних завдань, питань для 
захисту лабораторних робіт, заліку, екзамену. 

 
 

 


