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Програма затверджена на засіданніАтестаційноїколегії_ Міністерства освіти 

України 

 

В основу програми кандидатського іспиту з теорії і методики навчання 

фізики покладено програми навчальних курсів з методики викладання фізики 



університетів та педінститутів, тематику перспективних психолого-

педагогічних та науково-методичних досліджень, узагальнені та 

систематизовані матеріали з передового педагогічного досвіду. Програма 

відбиває сучасний стан дидактики фізики в середній і вищій школі. 

На іспиті необхідно виявити глибокі професійні знання , дидактики, 

психології та їх поєднання з методикою навчання фізики в умовах сучасної 

школи, виявити знання передового педагогічного досвіду, уміння ефективно 

використовувати його в умовах конкретного навчального закладу, уміння 

використовувати інформаційні технології, уміння комплексно використовувати 

систему дидактичних засобів, бачення перспектив розвитку системи навчання 

фізики і астрономії. 

Програма складається із двох частин: інваріантної і варіативної. 

Пропонована програма.іспиту інваріантна. Друга варіативна частина програми 

складається в науковій установі чи ВУЗІ, де є аспірантура з даної спеціальності, 

відповідно до тематики досліджень і затверджується у встановленому порядку 

Вченою радою та керівництвом установи. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. 

1. Фізика як навчальний предмет у сучасній школі. Диференціація та 

індивідуалізація навчання фізики. 

2. Реалізація  основних принципів дидактики у процесі навчання фізики. 

3. Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і 

методи дослідження. 

4. Актуальні проблеми методики викладання фізики на сучасному 

етапі розвитку фізичної освіти. 

5. Зміст і структура курсу фізики загальноосвітньої школи. Інтегровані 

курси. 

6. Зміст і структура курсів фізики вищих навчальних закладів за їх 

типами. 

7. Дидактичні та психологічні основи навчання фізики. 



8. Методи навчання фізики. 

9. Основні дидактичні функції методів навчання фізики. 

10. Форми організації навчальних занять з фізики. Типи і структура 

уроків з фізики. Система уроків фізики. Вимоги до сучасного уроку. 

11. Форми організації занять з фізики у вищій школі. 

12. Особливості методики проведення уроків різних типів у 

відповідності до їх дидактичної мети. 

13. Особливості методики проведення занять з фізики у вищій школі (у 

відповідності до типу вищої школи та місця фізики в системі підготовки 

спеціалістів). 

14. Система дидактичних засобів з фізики та методика їх комплексного 

використання. 

15. Навчальний фізичний експеримент: структура, класифікація; 

основні дидактичні функції. 

16. Система задач з фізики: класифікація, основні дидактичні функції. 

17. Загальні методи розв'язування фізичних задач. Використання .нових 

інформаційних технологій при розв'язуванні задач. 

18. Організація самостійної роботи учнів з фізики; активізація їх 

пізнавальної діяльності. 

19. Організація самостійної роботи студентів  у процесі вивчення 

фізики. 

20. Формування наукового світогляду учнів у процесі вивчення фізики. 

21. Розвиток мислення у процесі вивчення фізики. 

22. Міжпредметні зв'язки при вивченні фізики. 

23. Проблеми  виховання і  розвитку  особистості   учня  у процесі 

вивчення фізики. 

24. Розвиток творчих здібностей учнів (студентів) у процесі вивчення 

фізики. 

25. Особливості навчання учнів у сільській школі. 



26.Нові інформаційні технології навчання фізики. Застосування 
педагогічних програмних засобів на уроках фізики. 

ІІ. ПИТАННЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТОДИКИ. 

1. Науково-методичний аналіз теми «Фізика і астрономія – науки про 

природу». 

2. Формування основних понять про «механічний рух» в курсі фізики 

основної і старшої школи. 

3. Вивчення теми «Рух і взаємодія тіл» в основній школі. 

4. Формування понять про енергію і роботу в шкільному курсі фізики. 

5. Науково-методичний аналіз теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів». 

6. Вивчення теми «Електричні заряди. Будова атомів» в основній 

школі. 

7. Міжпредметні зв'язки при вивченні будови речовини в шкільному 

курсі фізики. 

8. Формування основних понять про тепловий рух молекул і температуру 

та внутрішню енергію. 

9. Науково-методичний аналіз теми «Електричний  струм. Електричне 

поле». Політехнічна спрямованість теми. 

10. Формування основних понять про магнітне поле та електромагнітну 

індукцію в основній та старшій школі. 

11. Вивчення електричних властивостей напівпровідників та 

напівпровідникових приладів в середній школі. 

12. Вивчення механічних коливань і хвиль в курсі фізики середньої 

школи. 

13. Особливості вивчення електромагнітних коливань і хвиль в школі. 

14. Науково-методичний аналіз питань геометричної оптики, що 

вивчаються в середній школі. 

15. Вивчення  теми  «Закони  руху. Елементи небесної механіки» в 

основній школі. 

16. Методика вивчення законів динаміки Ньютона в старшій школі в 



умовах диференційованого вивчення фізики. 

17. Вивчення законів збереження в механіці. 

18. Методика вивчення основ термодинаміки в школі. 

19. Науково-методичний аналіз теми «Основи молекулярно–кінетичної 

теорії». 

20. Формування основних понять теми «Електричне поле». 

21. Аналіз основних понять теми «Електричний струм у різних 

середовищах». 

22. Методика вивчення питань  хвильової оптики в  курсі  фізики 

середньої школи. 

23. Методика формування основних понять про коливальний рух та 

коливальні системи. 

24. Методика вивчення вільних електромагнітних коливань. 

25: Вивченняавтоколивань у шкільному курсі фізики. 

26. Вивчення змінного струму в школі. 

27. Державні стандарти фізичної освіти. 

28. Позакласна робота з фізики. 

29. Поглиблене вивчення фізики. Факультативні заняття. 

30. Модульне навчання фізики. 

31. Формування сучасної наукової картини світу. 

32. Види контролю знань, умінь і навичок учнів і студентів. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Програми з фізики та астрономії для сучасної середньої і вищої 

школи. 

2. Підручники та навчальні посібники для різних типів шкіл і класів з 

фізики та астрономії. 

3. Бугаев А. И. Методика преподавания физики в средней школе: 

Теоретические основы. - М., 1981. 

4. Методика преподавания физики в средней школе, т.2. I, 3 / под ред. 

Орехова В. П. и Усовой А. В. – М. Просвещение. 



5. Методика преподавания физики в 7-8 классах / Под ред. 

А. В. Усовой. – М.;1990. 

6. Методика преподавания физики в 8-10 классах. / Под ред. 

В. П. Орехова и А. В. Усовой. Ч. I, II, – М: Просвещение, 1980. 

7. Розв'язування задач з фізики: Практикум /За заг. ред. Є. В. Коршака. –К.: 

Вища школа. Головне вид-во. 1986 р. – 312 с. 

8. Розв'язування задач з фізики: Зб.ст. /Упорядник В. Г. Нижник, за ред. 

Є. В.Коршака. - К.: Рад, Школа, 1989.–144 с. 

9. Волинський В. П., Коршак Є. В.,  Сердюк А. В. Технічні  засоби 

навчання фізики в школі. - К.: Рад. ШК., 1977.–128 с. 

10. Удосконалення навчального експерименту з фізики: 36. ст. / За ред. 

Є. В. Коршака; упорядник В. Г.Нижник. - К.: Рад.шк., 1985. –140 с 

11. Коршак Є. В., Миргородський Б. Ю. Методика і техніка шкільного 

фізичного експерименту. Практикум: Навч.посібник для пед.ін-тів. –К.: 

Вища шк., Головне вид-во, 1981. – 280 с 

12. Современный урок в средней школе / В. Г. Разумовский, 

Л. С. Хижнякова, А. И. Архипова и др.; Под ред. В. Г. Разумовского, 

Л. С. Хижняковой. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с. 

13. Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах 

средней школы, т. 1,П /Под ред. А. А. Покровского. – М: Просвещение, 

1972.-448 с./т. П/. 

14. Сперанський М. М. Як розв'язувати задачі з фізики. – К.: 

Рад.шк., 1972. - 286 с. 

15. Ерунова Л. И. Урок физики и его структура при комплексном 

решении задач обучения: Кн. Для учителей. - М.: Просвещение, 1988. –

160 с. 

16. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной 

общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с. 

17. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной 

дидактики /Под ред. М. Н. Скаткина. - М: Просвещение, 1982. - 319 с. 



18. Система позакласної роботи з фізики в середній школі; За ред. 

З. В. Сичесвськоі. - К.: Рад.шк., 1971.-240 с 

19. Гайдучок Г. М., Нижник В. Г. Фронтальний експеримент з фізики в 

7-11 класах середньої школи: Посібн. для вчителя. - К.:Рад.шк., 1989. -

175 с. 

20. Разумовский В. Т. Развитие творческих способностей учащихся в 

процессе обучения физике. - М.: Просвещение, 1975. - 272 с. 

21. Внеурочная работа по физике /Под ред. О. Ф. Кабардина. – М.: 

Просвещение, 1983. - 223 с. 

22. Фридман Л. М. Логико-психологический  анализ использования 

учебных задач. - М: Педагогика, 1977. – 207 с. 

23. Иванова Л. А. Активизация познавательной деятельности учащихся 

при изучении физики. - М.: Просвещение, 1983. -160 с. 

24. Алапуша Л. Р. Моделювання у вивченні фізики. - К.: Рад.шк., 1982. –

157с. 

25. Сохор A. M. Логическая структура учебного материала. – М.: 

Педагогика, 1974. -192 с. 

26. Эсаулов А.Ф. Психология решения задач. - М.: Высшая шк., 1972. 

–216с. 

27. Зорина Л. Я. Дидактические основы формирования системности 

знаний у старше-классников. - М.: Педагогика, 1978. -128 с. 

28. Бушок Г.Ф. Дидактичні основи викладання фізики в педвузах. - К.: 

Вищашк., 1978.-231с. 

29. Голин Г.М. Вопросы методологии физики в курсе средней школы. –

М.: Просвещение, 1987. – 127 с 

30. Гончаренко СУ. Методика навчання фізики в середній школі: 

Механіка. – К: Рад. Шк., 1984. - 208 с. 

31. Гончаренко СУ. Методика навчання фізики в середній школі: 

Молекулярна фізика. – К.: Рад. Шк., 1988. – 171 с 

32. Ефименко р.Ф.  Методологические вопросы  школьного курса 



физики.–М.: Педагогика, 1976. – 224 с. 

33. Мултановский В.В. Физические взаимодействия и картина мира в 

школьном курсе. – М.: Просвещение, 1977. –168 с. 

34. Нижник В. Г., Нижник О. Г. Вимірювання фізичних величин. – К.: Рад. 

Шк.,1987. – 121с. 

35. Основы методики преподавания физики в средней шкоде / Под ред. 

А. В. Перышкина, В. Г. Разумовского, В. А. Фабриканта. М.: Просвещение, 

1984. - 398 с. 

36. Сабо A. M. Обучение физике в школах социалистических стран /Под 

ред. А. И. Бугаева. – К.: Рад. школа, 1990. – 175 с. 

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

ступени обучения. – К.: Рад. школа, 1987. – 152 с. 

38. Тарасов Л. В. Современная физика в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1990. – 288с. 

39. Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в 

процессе обучения. – М.: Педагогика, 1986. –176 с. 

 

 

 

 

 

 

 


