
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Практикум зі шкільного курсу фізики »

для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (фізика)

І. Основна мета засвоєння курсу - оновити, розширити і систематизувати набуті в школі
знання з фізики, ліквідувати прогалини в теоретичній підготовці, підсилити практичні
навички розв’язання фізичних задач та їх теоретичної інтерпретації, утвердити розуміння
меж застосування фізичних законів та вміння застосовувати їх для вирішення практичних
завдань і, в результаті, сформувати цілісну фізичну картину світу.
ІІ. Місце дисципліни у програмі підготовки фахівця. Дисципліна належить до циклу
професійної підготовки студентів-бакалаврів як майбутніх учителів фізики та має
міжпредметні зв’язки із історією фізики, загальною фізикою, математичним аналізом,
алгеброю.
ІІІ. Завдання дисципліни: сформувати розуміння, що процеси і природні явища
відбуваються в просторі і часі, тому описуються через відповідні координати; виробити
навички чітко формулювати закони і означення та розуміти їх зміст; підсилити практику
розв’язування фізичних задач, вміння аналізувати їх зміст та оцінювати результати;
сформувати розуміння наближених значень вимірювання фізичних величин та врахування
похибок; виробити практику свідомого застосування методів аналізу і синтезу в теорії та при
розв’язанні задач; систематизувати у свідомості студентів практику використання
теоретичних законів в процесі розв’язку задач; сформувати базові, теоретичні і практичні
фізичні знання для подальшої професійної діяльності.
ІV. Основні знання і уміння, яких набуває студент у процесі опанування дисципліною:
Знання: основні фізичні поняття та основні закони фізики; розуміння закономірностей
кінематики; формулювання й запис законів динаміки Ньютона; закони збереження класичної
механіки і їх роль у пізнанні явищ природи та застосування їх; постулати теорії відносності;
основи релятивістської механіки; основи МКТ будови речовини та газу, статистичний і
термодинамічний метод; основні поняття, величини і закони електродинаміки;
електромагнітна картина світу; оптичні явища, їх закони; квантово-хвильовий дуалізм; будова
атома; принципи і закони мікросвіту.
уміння розпізнавати прояви механічних, теплових, електромагнітних, коливальних і
хвильових (зокрема, світлових), квантових явищ і процесів у природі та їх практичне
застосування в техніці; при розв’язуванні задач впевнено застосовувати основні поняття та
закони, принципи, правила механіки, молекулярної фізики і термодинаміки,
електродинаміки, коливального руху і хвильових процесів, спеціальної теорії відносності;
застосовувати формули для визначення фізичних величин та їх одиниць; вміти узагальнювати
теоретичні закони і формулювати суть сучасної фізичної картини світу.
V. Короткий зміст дисципліни.
Модуль 1. Механіка: Основи кінематики. Основи динаміки. Статика. Закони збереження в
механіці. Механічні коливання і хвилі. Елементи механіки рідин та газів
Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка: Основи молекулярно-кінетичної теорії.
Основи термодинаміки.  Властивості газів, рідин і твердих тіл
Модуль 3. Електрика і магнетизм: Основи електростатики. Закони постійного струму.
Електричний струм у різних середовищах.  Магнітне поле, електромагнітна індукція.
Електромагнітні коливання і хвилі
Модуль 4. Оптика :  Хвильова оптика Лінійна оптика
Модуль 5. Елементи теорії відносності. Квантова фізика. Атом та атомне ядро
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечує викладання курсу.
Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи.
Курс кандидата фізико-математичних наук, доктора філософії, професора Горбачука Івана
Тихоновича.
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни вивчення дисципліни на
фізико-математичному факультеті: 1-2 семестр, 1 рік навчання, 6 кредитів, з них:



денна форма навчання – 34 год. лекцій, 68 год. практичних занять, 78 год. самостійної
роботи, залік у ІІ семестрі.
VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Загальний курс фізики: У 3 т./ Кучерук І.М., Горбачук І.Т. та ін.; За ред. І.М.Кучерука, –
2-е вид., випр – К.:Техніка, 2004, 2005, 2006.

2. Підручники з фізики 10-11 клас академічний та профільний рівень.
3. Фізика 10 кл. Академічний рівень: Збірник задач / О.О. Карпухіна, Ф.Я. Божинова,

В.В. Хардіков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Вид-во «Ранок»,, 2011. – 288с.
4. Фізика 11 кл. Академічний рівень. Профільний рівень: Збірник задач / Ф.Я. Божинова,

О.О. Карпухіна, Т.А. Сарій. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012. – 224 с.
5. Посібники для підготовчих курсів для вступу у ВНЗ.

ІХ. Система оцінювання: залік за кредитно-модульно-рейтинговою системою контролю
успішності студентів на лекціях, практичних заняттях, за результатами виконання
розрахункових робіт, написання модульних контрольних.


