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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

навчання фізики» складена Манькусь І.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчальний процес з фізики 

у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; виявлення структури і змісту 

відповідних курсів, розробка форм, методів і технологій навчання, які б 

розвивали пізнавальну активність студентів. 

Міждисциплінарні зв’язки: в курсі широко використовуються 

досягнення психології, педагогіки, філософії, курсу загальної і теоретичної 

фізики, дисциплін математичного циклу. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Методика навчання фізики" є 

формування у студентів методичних, методологічних, технологічних знань, 

умінь і навичок проведення навчальних занять у середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах.  

 

1.2. Основними завданнями викладання дисципліни є: 

- розвиток у студентів умінь визначати зміст і структуру курсу фізики; 

- ознайомлення студентів із найбільш ефективними методами і 

технологіями навчання, виховання і розвитку учнів і студентів ВНЗ; 

- формування експериментальних умінь та навичок з допомогою яких 

можна розвивати творчий потенціал, мислення студентів, їх інтерес до фізики. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК14. Здатність критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намічати 

шляхи і вибирати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків. 

ЗК15. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності. 

ЗК16. Здатність використовувати основні положення і методи соціальних, 

гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних 

завдань. 

ІІ. Фахові: 

ФК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні 

знання з фізики та методики навчання фізики при вирішенні професійних 

завдань. 

ФК3. Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 
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ФК4. Здатність володіти основами цілепокладання, планування та 

проектування процесу навчання фізики та математики у закладах загальної 

середньої освіти. 

ФК5. Здатність до організації і проведення навчального процесу з фізики та 

математики у закладах загальної середньої освіти. 

ФК6. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з фізики.  та математики. 

ФК8. Здатність до рефлексії та самоорганізації професійної діяльності. 

ФК9. Здатність до забезпечення охорони життя і здоров'я учнів у навчально-

виховному процесі та позаурочній діяльності. 

ФК10. Здатність до оволодіння психолого-педагогічними аспектами 

навчання і виховання учнів середньої школи. 

ФК14. Здатність до складання плану фізичного експерименту та  підбирати 

обладнання для виконання різних видів фізичних експериментів. 

ФК15. Здатність вміти на основі попереднього проектування елементів 

уроку скласти план уроку. 

ФК16. Здатність оволодіти технологією демонстраційних дослідів з фізики. 

ФК17. Здатність використовувати комп’ютерні і технічні засоби для 

навчання учнів розв’язуванню задач з фізики та математики. 

ФК18. Здатність розробити план вивчення навчального матеріалу з 

поєднанням традиційних та інформаційних технологій. 

ФК19. Здатність обирати організаційні форми, методи проведення 

навчальних занять. 

ФК20. Здатність проектувати дослідну пізнавальну діяльність учнів для 

засвоєння конкретного навчального матеріалу. 

ФК21. Здатність скласти конспект уроку, до якого план уроку входить як 

складова частина. 

ФК22. Здатність організувати виконання учнями лабораторних робіт, робіт 

фізичного практикуму. 

ФК23.Володіти уявленнями про фізичне моделювання. 

Програмні результати навчання: 

ПРН2. Знає загальні питання методики навчання фізики, методики 

шкільного фізичного експерименту, методики вивчення окремих тем шкільного 

курсу фізики. 

ПРН3. Знає загальні питання методики навчання математики, методики 

вивчення окремих тем шкільного курсу математики. 

ПРН5. Знає основні психолого-педагогічні теорії навчання, інноваційні 

технології навчання фізики та математики, актуальні проблеми розвитку 

педагогіки та методики навчання фізики та математики. 

ПРН6. Знає форми, методи і засоби контролю та корекції знань учнів. 

ПРН7. Знає зміст та методи різних видів позакласної та позашкільної 

роботи з фізики та математики. 

ПРН9. Знати основні актуальні проблеми сучасної фізики, астрономії та 

математики. 



ПРОЄКТ 

ПРН10. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати 

потрібну інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, 

систематизувати, розуміти, тлумачити та використовувати її для розв’язування 

професійних завдань. 

ПРН14. Мати навички роботи із сучасними технічними засобами навчання, 

вміти використовувати стандартні пакети прикладних програм. Застосовувати 

програмне забезпечення для дистанційного навчання і здійснювати його 

навчально-методичний супровід. 

ПРН15. Знати і розуміти роль і місце природничо-математичних наук у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у формуванні сучасного 

наукового світогляду. 

ПРН16. Знати та розуміти необхідність збереження та примноження 

моральних, культурних та наукових цінностей і досягнень суспільства. 

ПРН18. Розуміти основні принципи здорового способу життя та вміти 

застосовувати їх для підтримки здоров’я усіх учасників освітнього процесу. 

ПРН19. Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своєї 

професійної траєкторії та подальшого професійного розвитку. 

ПРН20. Знати основи психології, педагогіки на рівні необхідному для 

здійснення ефективної освітньої діяльності, відповідно до діючих стандартів. 

ПРН21. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації 

освітнього процесу на основі проектної діяльності, реалізувати навчально-

розвивальні проекти різноманітної спрямованості. 

ПРН22. Володіти навичками стимулювання пізнавального інтересу, 

мотивації учнів до навчання та подальшого саморозвитку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Методика викладання фізики як педагогічна наука 

Тема 1. Методика викладання фізики, її предмет і методи дослідження. 

Тема 2. Мета та завдання навчання фізики в середніх навчальних закладах. 

Тема 3. Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи. 

Тема 4. Дидактичні та психологічні основи навчання фізики. 

Кредит 2. Методи навчання фізики 

Тема 1. Методи навчання фізики. 

Тема 2. Засоби навчання фізики. 

Тема 3. Навчальний фізичний експеримент. 

Кредит 3. Форми організації навчальних занять з фізики 

Тема 1. Форми організації навчальних занять. 

Тема 2. Планування роботи вчителя фізики. 

Тема 3. Навчання учнів розв’язуванню задач. 

Кредит 4. Формування в учнів фізичних понять 

Тема 1. Формування в учнів фізичних понять, узагальнених і 

експериментальних вмінь. 

Тема 2. Узагальнення і систематизація знань з фізики. Формування 

наукового світогляду учнів. Позакласна робота з фізики. 
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Тема 3. Перевірка досягнення учнями цілей навчання фізики. 

Кредит 5. Особливості методики викладання фізики на першому концентрі 

навчання. 

Тема 1. Методика вивчення розділу «Фізика як природнича наука. Методи 

наукового пізнання». 

Тема 2. Методика вивчення структурних компонент фізичного знання: 

фізичні явища, фізичні закони, фізичні величини, фізичні теорії. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

самостійна робота, модульні контрольні роботи. 

- перевірка (усна, письмова) рівня засвоєння теоретичного матеріалу за 

навчальними темами; 

- перевірка рівня сформованості практичних умінь і навичок студентів під 

час проведення практичних і лабораторних занять; 

- перевірка рівня засвоєння навчальних тем, призначених для самостійного 

опрацювання; 

- контрольні роботи.        

 

 

 


