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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Вибрані питання шкільного курсу фізики»

(бакалавр, 3 ФСО)

І. Основна мета курсу – формування у студентів цілісного погляду на методику навчання фізики як
науку і навчальну дисципліну; виявлення взаємозв’язку шкільного курсу фізики з фізичною наукою та
галузями її застосування; формування готовності майбутніх учителів фізики до роботи в основній школі.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності.
Згідно з навчальними планами вивчення дисципліни «Вибрані питання шкільного курсу фізики»

передбачено в бакалавраті, після набуття студентами фундаментальної підготовки з курсів «Загальна
фізика» та «Методика навчання фізики». Курс спрямований на формування методичних компетентностей
студентів та їх підготовки до якісного виконання професійних завдань.

ІІІ. Завдання дисципліни. Надати можливість майбутнім учителям фізики проаналізувати шкільний
курс фізики основної школи з наукової точки зору, об’єднати і систематизувати розрізнені факти,
отримані під час вивчення фізики, на основі загальних фізичних ідей, які є сучасними науковими
основами шкільної фізики. Створити підґрунтя для самовдосконалення, саморозвитку і самоосвіти
майбутніх учителів фізики основної школи.

ІV. Основні знання та вміння (компетентності), яких набувають студенти.
Основні знання: теоретико-методологічні основи науки фізики; місце і роль фундаментальних фізичних

ідей − гіпотези, теорії, експеримент, закони тощо – в шкільному курсі фізики; науковий аналіз фізичних
понять, величин, значення величин, які відіграють провідну роль у шкільній фізиці; аналіз логічних
основ шкільної фізики.

Основні вміння:
• Здійснювати процес навчання фізики в основній школі на різних рівнях логічної та наукової

строгості.
• Уміти розкривати значення фізики у практичній діяльності людини.
• Формувати науковий світогляд учнів, сприяти їх інтелектуальному розвитку, використовуючи засоби

шкільного курсу фізики.
V. Короткий зміст дисципліни.
Цілі навчання фізики в основній школі. Основні завдання навчання фізики в основній школі. Аналіз

змісту, структури і методики введення основних фізичних понять і законів в основній школі. Особливості
вивчення учнями фізики в 7 класі. Методика вивчення розділів «Фізика як природнича наука. Пізнання
природи», «Механічний рух», «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія», «Теплові явища»,
«Електричні явища. Електричний струм», «магнітні явища», «Світлові явища», «Механічні та
електромагнітні хвилі», «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики», «Рух і
взаємодія. Закони збереження».

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.
Кафедра теорії та методики навчання фізики і астрономії. Доцент Касянова Г. В..
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.
Для денної форми навчання: 90 год. (3 кредити ЄСТS), з них: 17 год. – лекції, 17 год. – практичні

заняття, 56 год. – самостійна робота. Дисципліна викладається у бакалавраті на денній форми навчання у
8 семестрі.

VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
1. Бугаев А. И. Методика преподавания физики в средней школе : теоретические основы : учеб. пособ.

для студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец.– М. : Просвещение, 1981.– 288 с.
2. Каменецкий С. Е. Теория и методика обучения физике в школе : общие вопросы : учеб. пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведений / С. Е. Каменецкий, Н. С.Пурышева, Н. Е. Важеевская и др. - М. :
Издательский центр «Академия», 2000. - 368 с.

3. Основы методики преподавания физики в средней школе. / В.Г. Разумовский, А.И. Бугаев, Ю.И. Дик и
др. / Под общ. ред. А.В. Перышкина и др. – М.: Просвещение, 1984. – 398 с.

4. Сиротюк В. Д. Фізика : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Д. Сиротюк. –
Київ : Ґенеза, 2016. – 240 с.

5. Сиротюк В. Д. Фізика : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Д. Сиротюк. –
Київ : Ґенеза, 2018. – 192 с.

6. Сиротюк В. Д. Фізика : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Д. Сиротюк. –
Київ : Ґенеза, 2018. – 248 с.

ІХ. Система оцінювання:
Поточний контроль: усне опитування, контрольні роботи, колоквіум.



Підсумковий контроль: екзамен.


