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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

10 

Бакалавр 
 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

3-й -й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 300 

1-й, 2-й -й 

Лекції 

44 год.  год. 

Практичні, семінарські 

30год. год. 

Лабораторні 

54 год. год. 

Самостійна робота 

172 год. год. 

Консультації: 

- год. 

Вид контролю: залік (1-й 

семестр), екзамен (2-й 

семестр) 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати уявлення про побудову навчального змісту шкільного 

курсу фізики на основі його покомпонентного аналізу, про циклічність процесу 

навчання і базову структуру окремих його циклів; проаналізувати методи 

навчання з урахуванням узагальнених способів діяльності з різними джерелами 

інформації; зорієнтувати майбутніх вчителів на творчий підхід до організації 

окремих уроків фізики та їх систем. 

Завдання: 

- розглянути існуючі погляди на структуру і зміст навчальних занять з 

фізики; 

- надати практичні рекомендації до планування і проведення уроків; 

- розглянути сучасні та традиційні підходи організації процесу навчання 

фізики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні поняття методології викладання фізики, способи оцінювання 

навчальних досягнень учнів, методи розв'язування типових фізичних задач, 

основні типи лабораторних робіт і робіт практикуму. 

вміти: генералізувати навчальний зміст, планувати заняття фізики, 

проводити демонстраційні досліди, організовувати раціональні способи 

діяльності учнів під час навчання, розв'язувати основні типи фізичних задач. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Зазначена дисципліна включена до циклу дисциплін професійної підготовки 

за переліком освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізика. 

Математика) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) 

рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. У структурно-логiчнiй схемі навчання зазначена дисципліна 

розміщена на ІІІ-му і ІV-му курсах. Вивчення курсу «Методика навчання 

фізики» передбачає наявність систематизованих та ґрунтовних знань загального 

курсу фізики, математики, інформатики, педагогіки, психології, філософії, умінь 
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і навичок цілеспрямованої роботи з навчальною літературою, здатність до 

самоосвіти. 

4. Результати навчання за дисципліною 

 

Знання 

ПРЗ 2 

Знає загальні питання методики навчання фізики, 

методики шкільного фізичного експерименту, 

методики вивчення окремих тем шкільного курсу 

фізики та методики навчання математики. 

ПРЗ 4 

Знає основні психолого-педагогічні теорії навчання, 

інноваційні технології навчання фізики та математики, 

актуальні проблеми розвитку педагогіки та методики 

навчання фізики та математики. 

ПРЗ 5 
Знає форми, методи і засоби контролю та корекції 

знань учнів з фізики та математики. 

ПРЗ 6 
Знає зміст та методи різних видів позакласної та 

позашкільної роботи з фізики та математики. 

Уміння 

ПРУ 2 

Володіє методикою проведення сучасного фізичного 

експерименту, здатний застосовувати всі його види у 

навчальному процесі з фізики. 

ПРУ 3 
Розв’язує задачі різних рівнів складності  шкільного 

курсу фізики та математики. 

ПРУ 5 

Проектує різні типи уроків і конкретну технологію 

навчання фізики та математики та реалізує їх на 

практиці із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій, розробляє річний, тематичний, поурочний 

плани. 

ПРУ 6 

Застосовує методи діагностування досягнень учнів з 

фізики та математики, добирає й розробляє завдання 

для тестів, самостійних і контрольних робіт, 

індивідуальної роботи. 

ПРУ 7 

Уміє знаходити, обробляти та аналізувати інформацію 

з різних джерел, насамперед за допомогою 

інформаційних  технологій. 

ПРУ 8 

Самостійно вивчає нові питання фізики, математики та 

методики їх навчання за різноманітними 

інформаційними джерелами та вміє критично їх 

оцінювати. 

ПРУ 9 
Формує в учнів основи цілісної наукової картини світу 

через міжпредметні зв’язки, відповідно до вимог 
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державного стандарту в основній (базовій) середній 

школі. 

ПРУ 10 

Дотримується правових норм і законів, нормативно-

правових актів України, усвідомлює необхідність їх 

дотримання. 

Комунікація 

ПРК 1 
Володіє основами професійної мовленнєвої культури 

при навчанні фізики та математики. 

ПРК 3 
Здатний до ефективної комунікації в процесі навчання 

фізики та математики. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання  
 

Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє 

вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми 

навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї 

професійної підготовки, повністю виконав усі лабораторні 

роботи, завдання кожної теми та поточного і підсумкового 

контролю в цілому. 

В 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання 

робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст основних 

питань програми навчальної дисципліни, виконав усі 

лабораторні роботи, завдання кожної теми та поточного і 

підсумкового контролю в цілому. 

С 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої 

програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань 

програми навчальної дисципліни. Окремі лабораторні роботи, 

завдання кожної теми та поточного і підсумкового контролю в 

цілому виконав не повністю. 

D 

Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно 

самостійно викласти зміст основних питань навчальної 

дисципліни. Окремі лабораторні роботи, завдання кожної теми 

та поточного і підсумкового контролю не виконав. 



7 

 

  

Е 

Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє 

достатньо самостійно викласти зміст більшості питань 

програми навчальної дисципліни. Виконав лише окремі 

лабораторні роботи, завдання кожної теми та поточного і 

підсумкового контролю в цілому. 

F 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти 

зміст більшості основних питань навчальної дисципліни. Не 

виконав більшості лабораторних робіт, завдань кожної теми та 

поточного і підсумкового контролю в цілому. 

FХ  

Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної 

теми навчальної дисципліни, не виконав лабораторних робіт, 

завдань поточного і підсумкового контролю. 

 

Розподіл балів 

1-ий семестр (залік) 

Поточний контроль Сам. 

робота 

Сума 

 РОЗДІЛ 1 

Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 

1.3 

Т 

1.4 

Т 

1.5 

Т 

1.6 

Т 

1.7 

Т 

1.8 

Т 

1.9 

Т 

1.10 

Т 

1.11 

Т 

1.12 

24 100 
Поточний контроль 

6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

Контроль самостійної роботи 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2-ий семестр (екзамен) 

Поточний контроль Сам. 

робота 
Сума 

Підсум 

ковий 

(екз.) 

Загальна 

сума РОЗДІЛ 2 

Т 

2.

1 

Т 

2.2 

Т 

2.3 

Т 

2.4 

Т 

2.5 

Т 

2.6 

Т 

2.7 

Т 

2.8 

Т 

2.9 

Т 

2.10 

20 75 
25 100 

Поточний контроль 

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 

Контроль самостійної роботи 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною 

шкалою. 

Поточний контроль: 

В ході поточного контролю оцінці підлягають: 

- оцінювання самостійної роботи; 

- результати роботи на практичних заняттях; 

- захист лабораторних робіт; 

- результати поточного тестування, письмових робіт. 

Підсумковий контроль 

 

7. Програма навчальної дисципліни 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

Тема 1.1. Методика навчання фізики. Способи організації навчальних 

занять в історії методики навчання фізики. 

Тема 1.2. Структурування навчального змісту. 
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Тема 1.3. Процес навчання. Циклічність процесу навчання. Значущість 

змісту діяльності навчання. 

Тема 1.4. Формування знань з фізики. Формування пізнавальних і 

практичних умінь. Управління пізнавальною діяльністю учнів. Активізація 

пізнавальної діяльності учнів. 

Тема 1.5. Шкільний фізичний експеримент. Демонстраційний експеримент. 

Тема 1.6. Фронтальні лабораторні роботи. Фізичний практикум. 

Формування вмінь роботи з текстом. Формування часткових умінь роботи з 

навчальною літературою з фізики. 

Тема 1.7. Класифікація задач. Структура діяльності з розв’язування 

фізичних задач. Формування умінь розв’язування задач. 

Тема 1.8. Використання нових інформаційних технологій навчання. 

Тема 1.9. Навчальний процес. Типи уроків та їх види. Планування 

навчального процесу. Планування уроків фізики. 

Тема 1.10. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Тема 1.11. Фізична величина. Перші уроки фізики в 7 класі. 

Тема 1.12. Узагальнений план діяльності з вивчення фізичних величин. 

Застосування узагальненого плану діяльності до вивчення окремих груп 

фізичних величин. Вивчення фізичних приладів та технічних пристроїв. 

Розділ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ШКФ: МЕХАНІКА 

Тема 2.1. Способи опису механічного руху. 

Тема 2.2. Види механічного руху, їх характеристики і закони. 

Тема 2.3. Перший закон Ньютона. Маса тіла. 

Тема 2.4. Сила. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. 

Тема 2.5. Сила притягання до Землі і сила тяжіння.  Вага тіла. Невагомість. 

Тема 2.6. Сила пружності. Сила тертя. 

Тема 2.7. Імпульс. Закон збереження імпульсу. 

Тема 2.8. Механічна робота. 

Тема 2.9. Енергія. Закон збереження механічної енергії. 

Тема 2.10. Загальна логіка вивчення розділу «Механіка». 
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7.2.Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

. 

р
о
б
о
т
а
 

РОЗДІЛ 1. ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

Тема 1.1. Методика навчання 

фізики. Способи організації 

навчальних занять в історії 

методики навчання фізики. 

2 2     

      

Тема 1.2. Структурування 

навчального змісту. 
2 2           

Тема 1.3. Процес навчання. 

Циклічність процесу навчання. 

Значущість змісту діяльності 

навчання. 

2 2     

      

Тема 1.4. Формування знань з 

фізики. Формування пізнавальних і 

практичних умінь. Управління 

пізнавальною діяльністю учнів. 

Активізація пізнавальної 

діяльності учнів. 

4 2  2   

      

Тема 1.5. Шкільний фізичний 

експеримент. Демонстраційний 

експеримент. 
10 2  2  6 

      

Тема 1.6. Фронтальні 

лабораторні роботи. Фізичний 

практикум. Формування 

вмінь роботи з текстом. 

Формування часткових умінь 

роботи з навчальною 

літературою з фізики. 

8 2  2  4 

      

Тема 1.7. Класифікація задач. 

Структура діяльності з 

розв’язування фізичних задач. 

Формування умінь розв’язування 

задач. 

8 2  2  4 

      

Тема 1.8. Використання нових 

інформаційних технологій 

навчання. 

2 2     
      

Тема 1.9. Навчальний процес. 

Типи уроків та їх види. 

Планування навчального процесу. 

Планування уроків фізики. 

20 2  2  16 

      

Тема 1.10. Оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 
2 2           
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Тема 1.11. Фізична величина. 

Перші уроки фізики в 7 класі. 
32 2  8  22 

      

Тема 1.12. Узагальнений план 

діяльності з вивчення 

фізичних величин. 

Застосування узагальненого 

плану діяльності до вивчення 

окремих груп фізичних 

величин. Вивчення фізичних 

приладів та технічних 

пристроїв. 

28 2  6  20 

      

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ШКФ: МЕХАНІКА 

Тема 2.1. Способи опису 

механічного руху. 
14 2 2   10       

Тема 2.2. Види механічного руху, 

їх характеристики і закони. 
16 2 2 2  10       

Тема 2.3. Перший закон Ньютона. 

Маса тіла. 
18 2 2 4  10       

Тема 2.4. Сила. Другий закон 

Ньютона. Третій закон Ньютона. 
20 2 4 4  10       

Тема 2.5. Сила притягання до 

Землі і сила тяжіння.  Вага тіла. 

Невагомість. 

20 2 4 4  10       

Тема 2.6. Сила пружності. Сила 

тертя. 
20 2 4 4  10       

Тема 2.7. Імпульс. Закон 

збереження імпульсу. 
16 2 4 4  6       

Тема 2.8. Механічна робота. 14 2 4 4  4       

Тема 2.9. Енергія. Закон 

збереження механічної енергії. 
20 2 4 4  10       

Тема 2.10. Загальна логіка 

вивчення розділу «Механіка». 
22 2    20       

Усього годин 300 44 30 54 0 172       

 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Методика навчання фізики. Способи організації 

навчальних занять в історії методики навчання фізики. 
2 

 

2 Структурування навчального змісту. 2  

3 Процес навчання. Циклічність процесу навчання. 

Значущість змісту діяльності навчання. 
2 

 

4 Формування знань з фізики. Формування 

пізнавальних і практичних умінь. Управління 
2 
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пізнавальною діяльністю учнів. Активізація 

пізнавальної діяльності учнів. 

5 Шкільний фізичний експеримент. Демонстраційний 

експеримент. 
2 

 

6 Фронтальні лабораторні роботи. Фізичний 

практикум. Формування вмінь роботи з текстом. 

Формування часткових умінь роботи з 

навчальною літературою з фізики. 

2 

 

7 Класифікація задач. Структура діяльності з 

розв’язування фізичних задач. Формування умінь 

розв’язування задач. 

2 

 

8 Використання нових інформаційних технологій 

навчання. 
2 

 

9 Навчальний процес. Типи уроків та їх види. 

Планування навчального процесу. Планування уроків 

фізики. 

2 

 

10 Оцінювання навчальних досягнень учнів. 2  

11 Фізична величина. Перші уроки фізики в 7 класі. 2  

12 Узагальнений план діяльності з вивчення 

фізичних величин. Застосування узагальненого 

плану діяльності до вивчення окремих груп 

фізичних величин. Вивчення фізичних приладів 

та технічних пристроїв. 

2 

 

13 Способи опису механічного руху. 2  

14 Види механічного руху, їх характеристики і закони. 2  

15 Перший закон Ньютона. Маса тіла. 2  

16 Сила. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. 2  

17 Сила притягання до Землі і сила тяжіння.  Вага тіла. 

Невагомість. 
2 

 

18 Сила пружності. Сила тертя. 2  

19 Імпульс. Закон збереження імпульсу. 2  

20 Механічна робота. 2  

21 Енергія. Закон збереження механічної енергії. 2  

22 Загальна логіка вивчення розділу «Механіка». 2  

Разом  44  

 

Теми практичних (семінарських)  занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Розв’язування задач на прямолінійні рівномірний і 

рівнозмінний рухи 

2  

2 Розв’язування задач на вільне падіння тіл і рух тіла, 2  
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кинутого вертикально 

3 
Логіка введення класичного закону додавання 

швидкостей 

4  

4 
Розв’язування задач на класичний закон додавання 

швидкостей 

2  

5 
Розв’язування задач на рух тіла під дією на нього 

різних видів сил 

2  

6 
Розв’язування задач на рух зв’язаних тіл і рух тіла 

по колу 

2  

7 
Логіка вивчення видів сил у старшій школі (на 

прикладі сили тяжіння і ваги тіла) 

4  

8 
Розв’язування задач на рух тіла під дією сили 

тяжіння і на розрахунок ваги тіла 

2  

9 Логіка вивчення закону збереження імпульсу 4  

10 Розв’язування задач на закон збереження імпульсу 2  

11 Розв’язування задач на роботу сили і потужність 2  

12 
Розв’язування задач на закони збереження енергії та 

імпульсу 

2  

Разом  30  

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Фізика – наука про природу 1  

2 Методи вивчення фізичних явищ 1  

3 Фізична величина  2  

4 Вимірювання фізичних величин 2  

5 Математичні дії над фізичними величинами 2  

6 Одиниці вимірювання фізичних величин 2  

7 Загальні властивості твердих тіл, рідин і газів 2  

8 Молекули 2  

9 Дифузія 2  

10 Взаємодія молекул 1  

11 
Рух і взаємодія молекул у твердих тілах, рідинах, 

газах 
1 

 

12 Механічний рух: основні поняття 2  

13 Рівномірний рух. Швидкість 2  

14 Інерція. Маса тіла 2  

15 Механічний рух. Інерція. 4  

16 Маса тіла. Густина. 2  

17 Тиск. 4  

18 Механічна робота. Потужність.  4  
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19 Прості механізми 4  

20 Енергія. Закон збереження та перетворення енергії 4  

21 Механічні коливання. 4  

22 Механічні хвилі. 4  

15 Механічний рух. Інерція. 4  

16 Маса тіла. Густина. 2  

17 Тиск. 4  

18 Механічна робота. Потужність.  4  

19 Прості механізми 4  

20 Енергія. Закон збереження та перетворення енергії 4  

21 Механічні коливання. 4  

22 Механічні хвилі. 4  

Разом  54  

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Технологія особистісно-орієнтованого навчання 4  

2 Інтерактивні технології навчання 4  

3 Проектна технологія навчання 4  

4 Інформаційні технології навчання 4  

5 Модульне навчання 4  

6 Проблемне навчання 4  

7 Компетентнісний підхід 4  

8 Діяльнісний підхід 4  

9 Наступність у формуванні фізичних понять 4  

10 Розвиток аналітичних, творчих здібностей 4  

11 Використання саморобного обладнання 4  

12 Робота з обдарованою молоддю 4  

13 Елективні курси з фізики 4  

14 Використання методу аналогій 4  

15 Політехнічна спрямованість навчання фізики 4  

16 Екологічна освіта на уроках фізики 4  

17 Генералізація навчального змісту 4  

18 Інтеграція навчання 4  

19 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Механічний рух» 
14 

 

20 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Сили в природі і техніці» 
16 

 

21 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Прості механізми» 
14 

 

22 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Тиск рідин і газів» 
14 
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23 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Виштовхувальна сила» 
14 

 

24 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Закони збереження» 
14 

 

25 
Структурування навчального змісту та розробка 

навчальної теми «Механічна робота. Енергія» 
14 

 

Разом  172  

 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. 

Теоретические основы Учеб. пособие для пед. ин-тов по физ.-мат. спец. – М. 

Просвещение, 1981. 

2. Бугайов А.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія. 

Проб. підручник для 7 класу середньої школи. – К. Освіта, 1998. 

3. Гончаренко С.У. Фізика Пробний навчальний посібник для шкіл ІІІ 

ступені, гімназій і класів гуманітарного профілю. 10 клас – К. Освіта, 1994. 

4. Гончаренко С.У. Фізика Пробний навчальний посібник для ліцеїв та 

класів природничо-наукового профілю. 10 клас. – К. Освіта, 1995. 

5. Де-Метц Г.Г. Загальна методика викладання фізики. Теорія та практика 

викладання Державне видавництво України, 1929. 

6. Закота Л.А., Ляшенко О.І. Проблемне навчання фізики Посібник для 

вчителів. – К. Рад.шк., 1985. 

7. Каленик В.И. Интеграция идей организации процесса обучения в 

общеобразовательной школе. – Сумы МКИПП Мрия, 1992. 

8. Кашин Н.П. Методика физики Пособие для преподавателей физики. – 3-

е изд.. доп. и перераб. – М. Гос.изд., 1922. 

9. Коршак Є.В., Нижник В.Г. Розв’язування задач з фізики. – К. Рад.шк., 

1987. 

10. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика – 7 клас Підручник 

для серед. загальноосвіт. шкіл. – К. ВТФ Перун, 1998. 
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11. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика – 8 клас Підручник 

для серед. загальноосвіт. шкіл. – К. ВТФ Перун, 1999. 

12. Малафеев Р.И. Проблемное обучение физике в средней школе Из опыта 

работы. – М. Педагогика, 1980. 

13. Методика преподавания физики в 6 – 7 классах средней школы /Под ред. 

В.П.Орехова, А.В.Усовой. – 3-е изд., перераб. – М. Педагогика, 1985. 

14. Нетрадиционные формы преподавания учебных занятий по физике 

Метод. пособие /Под ред. А.И.Самойленко – М. НМЦ проф. обр., 1993. 

15. Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по 

физике в средней школе Кн. для учителя. – М. Просвещение, 1988. 

16. Основы преподавания физики в средней школе /В.Г.Разумовский, 

А.И.Бугаев, Ю.Н.Дик и др., Под ред. А.В.Перышкина. – М. Просвещение, 1984. 

17. Сергеев А.В. Наблюдения учащихся при изучении физики на первой 

ступени обучения физике Пособие для учителей. – К. Рад. шк., 1987. 

18. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика – 7 клас Підручник 

для серед. загальноосвіт. шкіл. – К. ВТФ Перун, 1998. 

Конспекти уроків фізики для 7 класу. 

 

Додаткові: 

1. Гончаренко С.У. Фізика: Методи розв’язування задач. – К.: Либідь, 1995. 

– 128с. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней 

школы. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – 191с. 

3. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения: Пособие для 

учителя. – 4-е изд., пере раб. и доп. – М.: Просвещение, 1983. – 432 с., ил. 

4. Гельфгат И.М., Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – 4-е изд. стереотипное. – Харьков: Гимназия, 

1998. 

5. Збірник задач з фізики. Атаманчук П.С., Криськов А.А., Мендерецький 

В.В. / Під. ред.. П.С.Атаманчука – К., Школяр, 1996. – 304с. 
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6. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: 

Пробн. підручник для 7 кл. середн. шк. / За ред. проф. О.І.Бугайова. – Затв. 

Міністерством освіти України. – К.: Освіта, 1994. 

7. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: 

Пробн. підручник для 8 кл. середн. шк. / За ред. проф. О.І.Бугайова. – К.: Освіта, 

1996. 

8. Демонстрационные опыты по физике в VІ – VII классах средней школы. 

Под ред. А.А.Покровского. – М.: Просвещение, 1970. 

9. Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней 

школы. Часть 1. Механика, теплота. – М.: Просвещение, 1987. 

10. Комплексное применение средств обучения – воспитания в учебных 

физических экспериментах. 7-8 классы /Методические рекомендации для 

учителей. – М.: НИИ ШОТСО АПН СССР 

11. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 7 кл. Підручник для середн. загальноосвіт. 

шк. /Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, – Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 

1998. 

12. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 8 кл. Підручник для середн. загальноосвіт. 

шк. /Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, – Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 

2000. 

13. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з 

фізики. Механіка. – К.: Рад. шк., 1981. 

14. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з 

фізики. Молекулярна фізика. – К.: Рад. шк., 1982. 

15. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з 

фізики. Електродинаміка. – К.: Рад. шк., 1984. 

16. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл /Фізика. Астрономія. 7-11 

класи. – К.: Перун, 1996. 

17. Хорошавин С.А. Техника и технология демонстрационного 

эксперимента. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1978. 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

(за потребою) 

 

1) магнітоелектрична машина;  

2) електролампа 3,5В;  

3) з’єднувальні провідники;  

4) магнітні шайби, підвішені на паралельних нитках на штативі;  

5) збиральна лінза;  

6) лабораторний екран;  

7) свічка;  

8) сірники; 

9)  випрямляч; 

10) електрофорна машина (або "Разряд-1");  

11) скляна колба, закрита корком через який проходить скляна трубка;  

12) сухий спирт і підставка для нього;  

13) гумове кільце для скляної трубки; 

14) демонстраційний метр; 

15) Секундомір; 

16) термометр; 

17) метр; 

18) мензурка;  

19) посудини різної форми; 

20) тверде тіло неправильної форми; 

21) мірна колба; 

22) дитяча гумова кулька; 

23) нитка; 

24) прилад для демонстрації видів деформації; 

25) еластична спіральна пружина; 

26) циліндрична мензурка; 

27) пробірки; 

28) хімічний стакан; 

29) скляна банка; 
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30) скляна трубка (запаяна з одного кінця); 

31) порошок білої і кольорової крейди; 

32)  кульки від набору «кристалічна решітка»; 

33) горох; 

34) спирт; 

35) гумові кільця;  

36) «марганцівка»; 

37) модель дифузії;  

38) висока циліндрична скляна посудина; 

39) смужки фільтрувального паперу; 

40) скляна пластинка для закривання циліндричної посудини;  

41) жмут вати на дротинці; 

42) нашатирний спирт; 

43) спиртовий розчин фенолфталеїну; 

44) піднімальний маленький столик; 

45) свинцеві циліндри; 

46) набір магнітних шайб; 

47) дві залізні пластинки з гачками; 

48) штатив; 

49) важки; 

50) осколок скла; 

51) скляна трубка з водою, в якій є бульбашка повітря;  

52) візок;  

53) брусок;  

54) географічна карта; 

55) дві скляні трубки різного діаметра з водою, в яких є бульбашки повітря;  

56) метроном; 

57) два однакових візки, до одного з яких прикріплена пружна пластинка;  

58) дві однакові коробки з кришками, в одній з яких насипаний пісок;  

59) два бруски;  

60) нитки;  

61) сірники. 


