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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  
Галузь знань, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка Нормативна 

 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Спеціальність: 
014 Середня освіта (Фізика) 

Рік підготовки: 

4 -й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 8 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь 

бакалавра 

10 

Практичні, семінарські 

40 

Лабораторні 

50 

Самостійна робота 

50 

Вид контролю:  

екзамен 

Мова навчання - українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить для денної форми навчання (%): 5 : 5, або 50/50. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

методичних, методологічних, технологічних компетенцій у майбутній 

професійній діяльності в процесі проведення навчальних занять і позакласної 

роботи з фізики. 

Основними завданнями викладання дисципліни є: 

1) обґрунтування мети викладання фізики у закладах загальної середньої 

освіти; 

2) розвиток у студентів уміння визначати зміст і структурувати навчальний 

матеріал курсу фізики на засадах профілізації навчання; 

3) ознайомлення студентів із найбільш ефективними методами і технологіями 

навчання, виховання і розвитку учнів; 

4) формування у студентів експериментальних умінь та навичок, а також 

уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології на уроках і 

позакласній роботі з фізики 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Оволодіння курсами навчальних дисциплін: 

Філософія 

Університетські студії 

Психологія 

Вікова фізіологія та екологія 

Загальна фізика  

Методика навчання фізики 

Педагогіка 

Астрономія 

Практикум з розв’язування задач. 

 

Навчальна дисципліна складається із 5 кредитів. 

Очікувані 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. 
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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. 

 

Згідно з вимогами ОПП 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. 

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. 
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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. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит  І 

Тема  1. Особливості  методики викладання фізики  на І концентрі 

навчання. 

Тема  2. Методика вивчення розділу «Фізика як природнича наука. 

Методи наукового пізнання». 

 

Кредит II 

Тема 1. Особливості вивчення розділу «Механічний  рух». 

Тема 2. Методичний аналіз розділу «Взаємодія тіл. Сила». 

 

Кредит IІI 

Тема 1. Методика вивчення гідро- і аеродинаміки. 

Тема 2. Методика вивчення законів збереження в механіці. 

 

Кредит IV 

Тема 1. Методика вивчення розділу «Теплові явища». 

Тема 2. Методика вивчення розділу  «Електричні явища. 

Електричний струм». 

 

Кредит V 

Тема 1. Особливості методики вивчення теми «Електричний 

струм». 

Тема 2. Методичний аналіз теми «Електричний струм у різних 

середовищах». 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Кредит I 

Тема  1. Особливості  методики 

викладання фізики  на І концентрі 

навчання. 

Тема  2. Методика вивчення розділу 

«Фізика як природнича наука. Методи 

наукового пізнання». 

30 2 8 10  10 

Кредит IІ 

Тема 1. Особливості вивчення розділу 

«Механічний  рух». 

Тема 2. Методичний аналіз розділу 

«Взаємодія тіл. Сила». 

30 2 8 10  10 
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Кредит ІІІ 

Тема 1. Методика вивчення гідро- і 

аеродинаміки. 

Тема 2. Методика вивчення законів 

збереження в механіці. 

30 2 8 10  10 

Кредит ІV 

Тема 1. Методика вивчення розділу 

«Теплові явища». 

Тема 2. Методика вивчення розділу  

«Електричні явища. Електричний 

струм». 

30 2 8 10  10 

Кредит V  

Тема 1. Особливості методики 

вивчення теми «Електричний струм». 

Тема 2. Методичний аналіз теми 

«Електричний струм у різних 

середовищах». 

30 2 8 10  10 

Всього годин 150 10 40 50  50 

 

5.Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1 Тема 1. Особливості  методики викладання фізики  на І 

концентрі навчання. 

1 

2 Тема 2. Методика вивчення розділу «Фізика як природнича 

наука. Методи наукового пізнання». 

1 

Кредит 2.   

3 Тема 1. Особливості вивчення розділу «Механічний  рух». 1 

4 Тема 2. Методичний аналіз розділу «Взаємодія тіл. Сила». 1 

Кредит 3.   

5 Тема 1. Методика вивчення гідро- і аеродинаміки. 1 

6 Тема 2. Методика вивчення законів збереження в механіці. 1 

Кредит 4.   

7 Тема 1. Методика вивчення розділу «Теплові явища». 1 

8 Тема 2. Методика вивчення розділу  «Електричні явища. 

Електричний струм». 

1 

Кредит 5.   

9 Тема 1. Особливості методики вивчення теми «Електричний 

струм». 

1 

10 Тема 2. Методичний аналіз теми «Електричний струм у різних 

середовищах». 

1 

                                                                                        Разом 10 
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6.  Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1 Тема 1. Особливості  методики викладання фізики  на І 

концентрі навчання. 

4 

2 Тема 2. Методика вивчення розділу «Фізика як природнича 

наука. Методи наукового пізнання». 

4 

Кредит 2.   

3 Тема 1. Особливості вивчення розділу «Механічний  рух». 4 

4 Тема 2. Методичний аналіз розділу «Взаємодія тіл. Сила». 4 

Кредит 3.   

5 Тема 1. Методика вивчення гідро- і аеродинаміки. 4 

6 Тема 2. Методика вивчення законів збереження в механіці. 4 

Кредит 4.   

7 Тема 1. Методика вивчення розділу «Теплові явища». 4 

8 Тема 2. Методика вивчення розділу  «Електричні явища. 

Електричний струм». 

4 

Кредит 5.   

9 Тема 1. Особливості методики вивчення теми «Електричний 

струм». 

4 

10 Тема 2. Методичний аналіз теми «Електричний струм у різних 

середовищах». 

4 

                                                                                        Разом 40 

 

7. Теми лабораторних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1  

1. Лабораторна робота № 5. Тема роботи: Будова 

речовини. 

 

2 

2.                                           Кредит 2 

Лабораторна робота №7. Тема роботи: Механічний 

рух. Прямолінійний рівномірний рух. Рух по колу. 

Лабораторна робота №9. Тема роботи: Взаємодія тіл. 

 

 

2 

 

6 

3.                                           Кредит3 

 

Лабораторна робота № 10. Тема роботи: Тиск твердих 

тіл, рідин і газів. 

Лабораторна робота № 11. Тема роботи: Механічна 

робота. Енергія. 

 

 

5 

 

       5 
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4.                                              Кредит 4 

 

Лабораторна робота № 12. Тема роботи: 

Теплопередача та робота. 

Лабораторна  робота № 13. Тема  роботи: Електричне  

поле  

 

 

 

5 

 

5 

5. 

 

 

 

 

                                              Кредит 5 

 

Лабораторна робота № 14. Тема роботи: Постійний 

електричний струм в металах. 

Постійний електричний струм в напівпровідниках 

Лабораторна робота №15. Тема роботи: Електричний 

струм у розчинах і розплавах електролітів. 

Постійний електричний струм в газах 

                                    Кредит 6 

Лабораторна робота № 18. Тема роботи: Магнітне поле 

 

                                   Кредит 7 

Лабораторна робота №19. Тема роботи: Атомне ядро. 

Ядерна енергетика. 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

Разом: 50 
 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

 Кредит 1.   

1. Самостійна робота № 1. Методика вивчення розділу 

«Починаємо вивчати фізику». 

10 

 Кредит 2  

2. Самостійна робота № 2. Методика вивчення періодичних 

рухів. Звук та його властивості. 

10 

 Кредит 3  

3. Самостійна робота № 3. Політехнічне значення розділу 

«Тиск. Тиск рідин і газів». 

10 

 Кредит 4  

4. Самостійна робота № 4. Методика вивчення теми «Кипіння. 

Питома теплота пароутворення і конденсації». 

10 

 Кредит 5  

5.  Самостійна робота № 5. Методика вивчення розділу 10 
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«Електричне поле». 

Разом:  50 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Орієнтовні теми курсових проектів з методики навчання фізики. 

1. Формування світогляду учнів на уроках фізики. 

2. Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики. 

3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики. 

4. Активізація мислення учнів на уроках фізики. 

5. Формування поняття маси і сили в 7-8 класах. 

6. Методика вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів» у 8 класі. 

7. Методика вивчення теми «Магнітне поле» у 9 класі. 

8. Методика вивчення будови атомного ядра у 9 класі. 

9. Формування фізичних понять в процесі навчання фізики. 

10. Використання нових інформаційних технологій навчання на уроках 

фізики. 

11. Організація і методика проведення домашніх дослідів та 

спостережень з фізики. 

12. Задачі з фізики як метод дослідження. 

13. Методика вивчення світлових явищ у 7 класі. 

14. Методика вивчення теплових явищ у 8 класі. 

15. Вивчення обертального і коливального руху у 8 класі. 

16. Методика вивчення електричного струму у різних середовищах у 9 

класі. 

17. Методика формування поняття електричного поля у 9 класі. 

18. Методика вивчення простих механізмів у 7 класі. 

19. Методика формування поняття про будову речовини у 7 класі. 

20. Індукція і дедукція у викладанні фізики. 

21. Елементи історизму на уроках фізики. 

22. Міжпредметні зв’язки у викладанні фізики. 

23. Методика розв’язування задач з теми «Світлові явища». 

24. Методика розв’язування експериментальних задач на уроках фізики. 

25. Домашні досліди та спостереження з фізики (на прикладі теми). 

26. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики. 

27. Мотивація навчання фізики. 

28. Позакласна робота з фізики. 

29. Мета, зміст і методи проведення олімпіад з фізики. 

30. Методика і техніка фізичного експерименту з електростатики. 

31. Виготовлення і використання наочних посібників з фізики. 

32. Методика проведення уроків-лабораторних робіт у 7 класі. 

33. Формування експериментальних вмінь у учнів під час вивчення 

фізики. 

34. Методика розв’язування задач з теми: «Тиск рідин і газів». 

 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 
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1) повнота і аргументованість викладу; 

2) підготовка презентації; 

3) розробка проекту до теми; 

4) використання сучасних досягнень фізичної науки; 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна 

діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань 

(КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, 

самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, 

виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти 

певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини 

засвоєння студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

2 (FX) 

незадовільно 

Студент не знає до кінця жодного питання, плутається 

в основних базових питаннях; не володіє основною 

термінологією; допускає помилки у записах формул і 

формулюванні законів; не в змозі здійснити 

математичне обґрунтування зв’язків між заданими 

фізичними величинами; не може пояснити результати 

фізичного експерименту та їх теоретично 

обґрунтувати; не може конкретизувати фізичні 

закономірності та навести їх приклади у житті; не вміє 

аналізувати фізичні задачі та розв’язувати їх. 

3 (Е) мінімально 

задовільно 

Демонструє знання і вміння на репродуктивному рівні: 

правильно формулює правила, визначення, закони; вміє 

записати закони у вигляді формул та здійснити 

графічну інтерпретацію окремих випадків; порушує 



ПРОЄКТ 

логіку викладу матеріалу, користується математичним 

апаратом у окремих випадках; не вміє пов’язувати 

теорію з практикою і творчо застосовувати знання; має 

прогалини у знаннях і вміннях з розв’язуванні задач та 

виконання фізичного експерименту. 

3,5 (Д) достатньо У цілому відповіді на питання дає правильні, але 

неповні. Є порушення у логіці викладу матеріалу. 

Базовим термінологічним апаратом користується 

досить впевнено , але допускає помилки при 

розв’язуванні задач достатнього рівня складності; не 

вміє аналізувати результати розв’язування задач та 

виконання фізичного експерименту; має певні навички 

у веденні дискусії з викладачем. 

4 (С)добре Понятійним апаратом користується досить впевнено; 

уміє теоретично обґрунтувати результати 

експерименту та пояснити сутність фізичних 

закономірностей; володіє логікою викладу матеріалу; 

володіє навичками перекодування інформації з аналітичної 

форми у графічну і вербальну, і навпаки; вміє розв’язувати 

задачі високого рівня складності, але допускає незначні 

помилки; грамотно коментує отримані результати; вміє 

конкретизувати і узагальнювати матеріал. 

 
4,5 (В) дуже добре На всі питання дає правильні, лаконічні і вичерпні 

відповіді; демонструє знання матеріалу теоретичного і 

практичного характеру; уміє користуватися математичним 

апаратом при розв’язуванні задач і виведенні законів; 

володіє технікою фізичного експерименту та уміннями 

інтерпретувати одержані результати. Проявляє креатині 

здібності при всіх видах робіт: викладенні теоретичного 

матеріалу, постановці експерименту, розв’язуванні задач. 
5 (А) відмінно Демонструє бездоганні знання теоретичного і прикладного 

матеріалу; уміння розв’язувати складні задачі; пропонує 

нестандартні підходи щодо постановки і виконання 

експерименту; відповідає на всі додаткові запитання 

екзаменатора, виявляє уміння вести з ним дискусію. 
 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, 

завдань самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

- правильність відповідей (правильне і чітке достатньо глибоке 

викладення понять, ідей, фактів); 

- повнота і лаконічність відповіді; 

- логіка і аргументованість викладу; 

- уміння пов’язувати теорію з практикою, творчо застосовувати 

знання у нестандартних ситуаціях; 

- грамотне коментування, використання прикладів-аналогій; 
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- культура мови; 

- уміння користуватись математичним апаратом; 

- уміння пов’язувати фізичний експеримент із теоретичним викладом 

матеріалу. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Контр.робот

а 

Іспит  Накопи-

чувальні 

бали/ 

Сума 

Види робіт К1 К2 К3 К4 К5   

10 б. * 5 

к/р= 

=50 б. 

 

100 

 

500 

Лекції 20  10 10 10    
Сам.роб. 40 40 40 40 40    
Лаб.роб. 10 30 20 20 10    
Практ. 20 20 20 20 20    
ІНДЗ 10  10 10 10    
Контр.роб  10   10    

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

У навчальному  процесі застосовуються: аудиторні заняття (лекційні, 

практичні, лабораторні); методи навчання (проблемне викладання, 

евристичні бесіди, ділові ігри, дискусії, розв’язування задач, виконання 

фізичного експерименту). 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз 

фактичного матеріалу пояснення − вербальний метод навчання, за 

допомогою якого розкривається сутність певного явища, закону, процесу; 

проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами,  

спостереження за фізичними експериментами, порівняльний аналіз. 

Методи контролю 

У процесі опанування курсу «Методика навчання фізики» 

використовуються такі методи контролю: 

- поточне опитування; 

- письмове домашнє завдання; 

- лабораторні роботи; 

- контрольні роботи. 

 

1. Виконання і захист контрольних робіт. 

2. Виступи на практичних заняттях. 

3. Екзамен. 
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Питання до екзамену з методики навчання фізики, 8 семестр. 

1. Зміст і структура курсу фізики основної школи. 

2. Контроль знань учнів, види контролю, залікова система обліку. 

3. Формування наукового світогляду учнів при вивченні фізики. 

4. Індукція і дедукція, аналогії і моделі у навчанні фізики. 

5. Формування фізичних понять при вивченні фізики. 

6. Технічні засоби навчання на уроках фізики. 

7. Вимоги до сучасного уроку з фізики. 

8. Диференціація навчання фізики. Рівнева і профільна диференціація. 

9. Формування поняття сили в 7 і 8 класах. 

10. Формування поняття маси в 7 і 8 класах. 

11. Вивчення будови атома в 7 класі. 

12. Вивчення прямолінійного поширення світла в 7 класі. 

13. Вивчення дисперсії світла в 7 класі. 

14. Вивчення законів відбивання і заломлення світла в 7 класі. 

15. Вивчення оптичної сили і фокусної відстані лінзи в 7 класі. Побудова 

зображення в лінзі. 

16. Вивчення ока і оптичних приладів в 7 класі. 

17. Вивчення механічного руху і його характеристики у 8 класі. 

Прямолінійний рівномірний рух. 

18. Вивчення обертального і коливального руху у 8 класі. 

19. Вивчення звуку і його характеристики у 8 класі. 

20. Вивчення сили пружності і сили тертя у 8 класі. 

21. Вивчення сили тяжіння і ваги тіла у 8 класі. 

22. Методика вивчення закону Паскаля у 8 класі. 

23. Вивчення закону Архімеда і умов плавання тіл у 8 класі. 

24. Вивчення механічної роботи і потужності у 8 класі. Кінетична і 

потенціальна енергія. Закон збереження енергії. 

25. Вивчення простих механізмів у 8 класі. 

26. Формування поняття температури і внутрішньої енергії у 8 класі. 

27. Вивчення плавлення, випаровування і кипіння у 8 класі. 

28. Вивчення теплових двигунів у 8 класі. 

29. Формування поняття електричного заряду і електричної взаємодії 

заряджених тіл у 9 класі. 

30. Формування поняття електричного поля у 9 класі. 

31. Вивчення закону Ома для ділянки кола у 9 класі. 

32. Методика вивчення теми «робота і потужність електричного струму. 

Закон Джоуля-Ленца» у 9 класі. 

33. Методика вивчення електричного струму у різних середовищах. 

34. Формування поняття магнітного поля в 9 класі. 

35. Методика вивчення явища електромагнітної індукції в 9 класі. 

36. Вивчення досліду Резерфорда і будова ядра атома в 9 класі. 

37. Вивчення радіоактивності і іонізуючої дії радіоактивного 

випромінювання у 9 класі. 
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38. Вивчення ядерних реакцій і ядерної енергетики у 9 класі. 

 

Приклад змісту контрольної роботи 

Перший варіант. 

1. Фізичне поняття. Зв’язки і відношення між поняттями. 

2. Функції контролю знань учнів з фізики. Початковий рівень 

навчальних досягнень учнів. 

3. Формування поняття «Світловий промінь» у 7 класі. 

4. Обладнання для фронтальних лабораторних робіт з фізики. 

Другий варіант. 

1. Етапи формування фізичного поняття (наприклад, сила Архімеда). 

2. Види контролю. Усне опитування. Середній рівень навчальних 

досягнень учнів. 

3. Формування поняття «Внутрішня енергія» у 8 класі. 

4. Обладнання для фізичного практикуму. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дінжос Р. В.Сучасний урок фізики в 

контексті STEM-освіти / Миколаїв, МНУ, 2016 

2. Бабанский    Ю.К    Методы    обучения    в   современной    общеобра-

зовательной школе. – М, 1985. 

3. Бугаев  АН.   Методика   преподавания   физики   в   средней   школе. 

Теоретические основы. -М., 1981. 

4. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф.Кабардина. -М., 1983.  

5. Волковыский І.Ю. Об изучении основных принципов физики в средней 

школе - М., 1982. 

6. Гин І.А. Конструктор урока / Відкритий урок. — № 5-6. — 2002. — С 11-

К 

7. Гин І.А. Конструктор урока / Відкритий урок. — № 11-12. — 2002. — С 

40-53. 

8. Гин І.А. Конструктор урока / Відкритий урок. — № 13-14. — 2002. — С 

10-15. 

9. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Сущенко С.С. Технології та методи 
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