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I.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Оновлення змісту професійної освіти, на сучасному етапі розвитку
суспільства відбувається на засадах компітентністного підходу. У зв’язку з цим
змінюються цілі навчання. Отже, метою навчання є засвоєння майбутнім
фахівцем не тільки інформаційних знань, а й способів діяльності. Методичній
рівень підготовки викладача прямо залежить від ступеня сформованості вміння
здійснювати методичне проектування навчального процесу з фізики на різних
його рівнях.
Курс "Методика навчання фізики" сприяє формуванню у майбутніх
викладачів вміння здійснювати методичне проектування навчального процесу з
фізики на різних його рівнях.
Метою проведення іспиту є перевірка навичок та вмінь студентів щодо
основних функцій з педагогічної та організаційної підготовки в напрямку
методики навчання фізики, які дають можливість освоєння студентами
наступних типових задач діяльності:
- оволодіння теоретичними та практичними уміннями, які необхідні
для професії викладача;
- оволодіння науково-обґрунтованим арсеналом прийомів і способів
передачі знань учням;
- підготовка до виконання дипломної роботи;
- розширення уявлень про основні теорії, закони та методи навчання
курсу фізики.
Засвоївши курс методики навчання фізики, студенти факультету ФМФ
повинні знати методи ефективного засвоєння основ фізики і вміти надавати
учням практичних умінь, навиків, способів та прийомів проводити лекційні,
практичні та лабораторні заняття.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Програма іспиту складена на основі програми „Методика навчання

фізики” модуль 2.

Модуль 2 «Вибрані питання загальної методики навчання фізики»

Розділ 1. Загальна методика навчання учнів розв’язуванню фізичних
задач
1.1 Навчальна задача з фізики. ЇЇ структура, характерні особливості і
специфіка.
1.1.1 Роль і місце задач у системі навчання фізиці.
1.1.2 Задача і її структурна характеристика.
1.1.3 Види задач з фізики.
1.1.4 Основні етапи процесу розв’язування задач.
1.1.5 Абстрагування для виявлення суттєвих зв’язків.
1.1.6 Моделювання у процесі розв’язування задач.
1.1.7 Міжпредметні зв’язки і реалізація їх у процесі розв’язування фізичних
задач.
1.2 Фізичні задачі як суттєвий елемент структури фізичного знання.
Навчально-пізнавальна діяльність учнів у процесі розв’язування задач.
1.2.1 Фізичні задачі як суттєвий елемент структури фізичного знання.
1.2.2 Поняття про складні і важкі задачі.
1.2.3 Проміжні, допоміжні і споріднені задачі.
1.2.4 Характеристика навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі
розв’язування фізичних задач.
1.2.5 Мислення в постановці і розв’язуванні задач.
1.3. Методи, способи і прийоми розв’язування задач з фізики
1.3.1 Аналітико-синтетичний метод розв’язування задач.
1.3.2 Синтетико-аналітичний метод розв’язування задач.
1.3.3 Арифметичний і алгебраїчний способи розв’язування задач.
1.3.4 Геометричний, графічний і експериментальний способи розв’язування
задач.

1.3.5 Прийоми розв’язування задач.
1.4. Алгоритмічний і евристичний підхіди до діяльності з розв’язування і складання
фізичних задач.
1.4.1 Алгоритмізація розв’язування задачі.
1.4.2 Алгоритми застосування законів фізики.
1.4.3 Евристичний підхід до розв’язання задач .

Розділ 2 Методика навчання учнів розв’язуванню задач окремих видів
2.1Текстові і експериментальні задачі з фізики.
2.1.1 Одержування і переробка інформації у разі текстової задачі.
2.1.2 Перекодування тексту задачі в математичні символи і нетекстові форми.
2.1.3 Кількісні і якісні текстові задачі.
2.1.4 Тренувальні і комбіновані задачі.
2.1.5 Експериментальні задачі .

Розділ 3. Тестова перевірка знань, умінь і навичок з фізики
3.1 Рівень навчання і засоби засвоєння знань учнями.
3.2 Тестові завдання. Їх суть, значення, загальні вимоги до них.
3.3 Системи тестових завдань.
3.4 Методика застосування тестових завдань.

Розділ 4.Психолого-педагогічні основи формування фізичних понять
4.1 Суть терміну „поняття” .
4.2 Особливості створення уявлень про фізичні поняття:
4.2.1 Фізична величина
4.2.2 Фізична теорія
4.2.3 Фізичний закон
4.2.4 Фізичне явище тощо.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Допоміжні матеріали.
На екзамені не допускається користування додатковою літературою.

2. Критерії оцінювання.
Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань з
методики навчання фізики та одного практичного завдання (наприклад:
скласти задачу з фізики та розв’язати її, використовуючи зазначений в білеті
метод, спосіб та прийом розв’язку задачі з методики навчання фізики.
Система оцінювання оцінює здатність студента:
– узагальнювати отримані знання для вирішення конкретних завдань,
проблем;
– застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних
ситуаціях;
– аналізувати і оцінювати факти, події та робити обґрунтовані висновки;
– інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;
– викладати матеріал логічно, послідовно, з дотриманням вимог стандартів.
Система критеріїв оцінювання передбачає наступне:
– відповідь студента оцінюється за 40-бальною шкалою;
– оцінювання

результатів

кожного

завдання

(запитання,

етапу)

здійснюється у чотирирівневій системі балів:
Оцінка відповіді
на завдання

Розподіл балів відносно
значення «ваги» запитання qmax

Бали оцінки
відповіді (qmax = 40)

«відмінно»

q ≥ 0,9 qmax

40…36

«добре»

0,75 qmax ≤ q < 0,9 qmax

35…30

«задовільно»

0,6 qmax ≤ q <0,75 qmax

29…24

«незадовільно»

q < 0,6 qmax

23

Загальна

кількість

балів

за

відповідь

визначається

шляхом

підсумовування балів (qi) за виконання окремих його частин.

Q   qi
Після цього здійснюється перерахування цих балів у чотирибальну
оцінку згідно з таблицею:

Бали Q

Національна шкала

95…100

відмінно

94…85

дуже добре

84…75

добре

74…65
60…64
Менше 60

задовільно
незадовільно
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