Анотація курсу "Методика викладання фізики"
Викладач — старший викладач кафедри експериментальної фізики
фізичного факультету Скляр В.В.
Курс — лекційний, з семінарськими заняттями.
Мета — ознайомити студентів із сучасними методиками викладання
дисциплін у виигн школі, методологією розробки різних методичних
матеріалів, формування' вмінь що.зо проведення всіх форм навчальних
занять.
Завдання:
- вивчення наукових та психолого-педагогічних основ структури та змісту
курсу фізики середніх та вищих навчальних закладів;
- вивчення принципів, методів та засобів навчання фізиці;
- вироблення уміння планувати навчальну роботу з предмету, проводити
науково-методичний аналіз навчального матеріалу, обирати методичні
прийоми навчання з урахуванням особливостей матеріалу та профілю
навчального закладу;
- щеплення студентам початкових навичок демонстраційного фізичного
експерименту та використання технічних засобів навчання.У результаті
вивчення даного курсу студент повинен
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні задачі викладання фізики;
- роль фізики в професійній орієнтації учнів;
- основні принципи теорії поетапного нормування розумових дій та понять
при навчанні фізиці в середній школі;
- структуру курсу фізики в середніх навчальних закладах;
- передові педагогічні ідеї в курсі фізики;
- методику рішення задач4
- методику проведення фізичного експерименту та лабораторних робіт;
- методи і форми контролю знань учнів.
вміти:
- методично правильно та послідовно викладати навчальний матеріал,
творчо використовувати як експериментальний, та теоретичний методи;
- правильно організовувати на рівні сучасних дидактичних вимог усі види
навчальної роботи;
- розв’язувати шкільні фізичні задачі будь-якого ступеню складності, знання
методів їх розв’язування та складати задачу самостійно, в залежності від
конкретної ситуації, яка виникла в ході навчального процесу;
- популяризовувати досягнення сучасної науки та техніки для різноманітної
аудиторії (учні, студенти, батьки тощо);
- організовувати та вести позакласну роботу в різних її видах.
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