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Актуальність теми. Невідповідність між діючим курсом фізики та 

вимогами основної школи середньої освіти. У зв’язку з цим виникає потреба 

вдосконалення методики навчання курсу фізики в основній школі.

Різні аспекти методики навчання про різні види взаємодій

напрацювали в науково-методичній літературі М. С. Білий, О. І  Бугайов, Б. 

Б. Буховцев, М.Ф. Вознкж,С. У. Гончаренко, С. Є. Каменецький, Є. В. 

Коршак, Г. С. Ландсберг, О. І. Ляшенко, М. Т. Мартинюк, Б. Ю. 

Миргородський, Г. Я. Мякішев, В. П. Орєхов, А. А. Пінський, О. А. 

Покровський, О. В. Пьоришкін, В. Г. Разумовський, Н. О. Родіна, В. Ф. 

Савченко, А. В. У сова, М. М. Шахмаєв та ін. Аналіз науково-методичної та 

навчальної літератури і педагогічної практики свідчить про значні здобутки 

методики навчання поняття «поле» в основній школі. Разом з тим, багато 

питань залишаються невирішеними. Виникає необхідність удосконалення 

змісту, структури й методики навчання про електричне, магнітне та 

гравітаційне поле в основній школі.

Об’єкт дослідження -  процес навчання в основній школі.

Предмет дослідження -  зміст, структура й методика навчання 

взаємодій в основній школі.

Мета дослідження -  теоретичне обгрунтування, вдосконалення, 

розробка та експериментальна перевірка змісту, структури й методики

навчання взаємодій в основній школі.

Гіпотеза дослідження —  використання знань для покращення і
поглиблення знань з фізики.

Відповідно до предмета, мети та гіпотези визначено основні

завдання дослідження:

1. Зробити грунтовний порівняльний аналіз діючих 
програм з фізики, знайти в них суттєві недоліки.
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2. Визначити рівень підготовки учнів та перевірити їхнє 
вміння застосовувати знання на практиці.

3. Підібрати теоретичний матеріал та задачі, які можна 
включати при вивченні.

4. Розробити завдання для курсу фізичнної підготовки 
учнів.

5. Продумати шляхи вирішення проблеми фізичної 
підтримки.

Теоретичне значення. Результати дослідження дали змогу виділити 
актуальні проблеми та недоліки діючих програм з фізики.

Практичне значення. Результати дослідження дали змогу виділити 
актуальні проблеми діючих програм з фізики. Підібрані теоретичний 
матеріал та задачі. Отримані дані роботи дають змогу оптимізувати процес
навчання.

Для реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи 
дослідження:

^  вивчення методичної та методологічної літератури, аналіз,
співетавлення, систематизація та узагальнення досвіду, теоретичних та
експериментальних даних.

^  бесіди з учнями і вчителями фізики, спостереження за їх
діяльністю.

У проводились уроки з фізики та аналізувались.
Розвиток знань учнів про гравггапію-ііроблема багатогранна. ЇЇ розв’язання 

можливе тільки при комплексному підході до методики планомірного і 

послідовного розвитку. Звідси пильна увага не лише до уроків фізики, а й до 

початкової школи, міжпредметних зв’язків ,до наступності в навчанні фізики 

гравітації.

У загальному вигляді цей процес уявляється таким. Пропедевтичні 

основи знань про гравітацію, які б запобігали виникненню помилкових 

уявлень учнів, закладаються в молодших класах. Наявність таких основ 

позбавляє вчителя необхідності займатися на другому етапі (перший ступінь 

навчання фізики) перебудованою донаукових уявлень учнів і дає змогу 

викласти матеріал на більш високому науковому рівні. Цим самим готуються



сприятливі умови для глибокого проникнення в сутність гравітаційних явищ 

на другому ступені навчання фізики, який являтиме собою третій етап в 

розвитку знань учнів про гравітацію.

Щоб була зрозумілою педагогічна доцільність тих дидактичних ідей, 

які покладено в основу пропонованої далі методичної схеми вивчення понять 

гравітації, зупинимось на деяких особливостях і закономірностей процесу 

становлення в дітей елементарних уявлень про гравітацію поза спеціально 

організованим навчанням на етапах стихійного побіжного їх формування в 

результаті спостережень, бесід із старшими та під впливом засобів масової 

комунікації. Адже, як відомо, навчання хоч і провідний, але єдиний шлях

ознайомлення учнів з досвідом людства.



Висновок

У дипломній роботі показано шлях розвитку гравітаційної та 

електромагнітної взаємодій. Починаючи з теорій взаємодій невагомої та 

невидимої речовини. Показано сучасне вирішення проблеми взаємодії 

посилаючись на гравітаційне та електромагнітне поле.

В умовах істотних змін у шкільній фізико-математичній освіті все ширше 

висуваються вимоги до розбудови навчально-виховного процесу в 

загальноосвітній школі. Особливого значення набуває питання забезпечення 

реалізації міжпредметних зв’язків. Узагальнено та систематизовано досвід 

багатьох методисгів-фізиків по розробці даної теми, наведено можливі шляхи 

вирішення проблеми. Студенткою виділено та ґрунтовно проаналізовано 

основні проблеми у сучасній школі, проаналізовано діючі програми з фізики. 

Розроблено один з шляхів вирішення даної проблеми. У зв’язку з цим 

підібрано завдання до курсу фізики підготовки учнів при вивчені даної 

теми. Розроблено конспекти уроків з даної теми, які можуть пригодиться 

учителеві фізики, а також і учням щоб поглибити свої знання.

Дана дипломна робота є змістовною та методично правильною.
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Житомирського державного університету імені Івана Франка

Мосійчук Марини Петрівни 

на тему: «Розвиток уявлень про гравітаційну та електромагнітну

взаємодію»

У дипломній роботі показано шлях розвитку гравітаційної та 

електромагнітної взаємодій. Починаючи з теорій взаємодій невагомої та 

невидимої речовини. Показано сучасне вирішення проблеми взаємодії
і

посилаючись на гравітаційне та електромагнітне поле.

В умовах істотних змін у шкільній фізико-математичній освіті все 

ширше висуваються вимоги до розбудови навчально-виховного процесу в 

загальноосвітній школі. Особливого значення набуває питання забезпечення 

реалізації міжпредметних зв’язків.

В роботі узагальнено та систематизовано досвід багатьох методистів- 

фізиків по розробці даної теми, наведено можливі шляхи вирішення 

проблеми. Студенткою виділено та ґрунтовно проаналізовано основні 

проблеми у сучасній школі, проаналізовано діючі програми з фізики. 

Розроблено один з шляхів вирішення даної проблеми. У зв’язку з цим 

підібрано завдання до курсу фізики підготовки учнів при вивчені даної 

теми..

Дана дипломна робота є змістовною та методично правильною.
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доцент кафедри фізики 
Житомирського державного 
технологічного університету, 
кандидат фіз.-мат. наук,
В.А. Рудніцький
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Відгук
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на тему: «Розвиток уявлень про гравітаційну та електромагнітну

Обсяг дипломної роботи складає 82 сторінки. У ній узагальнено та 

систематизовано досвід багатьох методистів-фізиків по розробці даної теми, 

наведено можливі шляхи вирішення проблеми. Студенткою виділено та 

ґрунтовно проаналізовано основні проблеми міжпредметних зв’язків у 

сучасній школі, проаналізовано діючі програми з фізики. Розроблено один з 

шляхів вирішення даної проблеми. У зв’язку з цим підібрано методично 

правильно завдання. Важливою особливістю дипломної роботи є 

розроблення конспектів, виділено шляхи подальшої розробки теми.

Робота написана на належному методичному рівні. Питання, розглянуті 

в даній дипломній роботі, можуть бути використані вчителями фізики у 

процесі їх. педагогічної діяльності.

взаємодію»

М.ВФєдьович


