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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика навчання 
астрономії складена відповідно  до  освітньої  програми  та  навчального  плану 
підготовки здобувачів ступеня  вищої  освіти магістр за  спеціальністю 8.04020301 
«Фізика*» 

Предметом    вивчення    навчальної   дисципліни    є    вивчення    методики 
навчання астрономії у школі. 

Міждисциплінарні зв'язки: зв'язок з фізикою, математикою, географією, 
історією фізики, природознавством, методикою фізики, геометрією, астрономією. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:  
1. Методика навчання сферичної астрономії 
2. Методика навчання теоретичної астрофізики  

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання 

астрономії» є формування у студентів методичну культуру навчання астрономії, а 
саме: знання про шкільний курс астрономії (концепція, цілі, завдання, стрижневі 
ідеї, базові поняття, структура, зміст); уміння узгоджувати цілі навчання (освітні, 
виховні, розвивальні) із змістом курсу астрономії; використовувати такі методи, 
прийоми та засоби навчання, які б сприяли найбільш повному засвоєнню нових 
знань та розвитку особистості учня під час вивчення ними астрономії; 
застосовувати у навчанні астрономії інтерактивні методи, проблемне викладання 
матеріалу, прийоми розвитку творчого мислення учнів та інші дидактичні 
інновації. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання 
астрономії» є навчити студентів: 

1. правильно обирати тип і структуру уроку відповідно до змісту нового 
матеріалу та поставлених цілей навчання; 

2. правильно  підбирати  та  якісно  використовувати  наочність  до  уроку, 
технічні засоби навчання, нові інформаційні технології, робити якісні презентації 
до відповідним тем; 

3. складати структурно-логічні схеми, опорні конспекти до відповідних тем; 
4. планувати   пізнавальну   діяльність   учнів   на   уроці   (вміти   підбирати 

запитання, у тому числі й проблемні, кількісні й якісні задачі, завдання для 
самостійної роботи тощо); 

5. спрямовувати свою майбутню професійну діяльність вчителя астрономії на 
формування в свідомості учнів цілісної астрофізичної картини світу; 



6. способам формування наукового світогляду учнів під час вивчення кожної 
теми шкільного курсу астрономії та вмінню їх застосовувати на практиці; 

7. способам    розвитку    творчого    мислення    учнів,    умінню    ефективно 
застосовувати їх у навчанні астрономії (на уроках та у позаурочний час); 

8. методиці   проведення   нестандартних   уроків   з   астрономії   як   форми 
використання інтерактивних методів навчання; 

9. технологіям розвивального та проблемного навчання астрономії. 
 
1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути 

сформовані такі компетентності:  
загальні: шкільний курс астрономії (концепція, цілі, завдання, стрижневі 

ідеї, базові поняття, структура, зміст); 
спеціальні: узгоджувати цілі навчання (освітні, виховні, розвивальні) із 

змістом курсу астрономії; використовувати такі методи, прийоми та засоби 
навчання, які б сприяли найбільш повному засвоєнню нових знань та розвитку 
особистості учня під час вивчення ними астрономії; застосовувати у навчанні 
астрономії інтерактивні методи, проблемне викладання матеріалу, прийоми 
розвитку творчого мислення учнів та інші дидактичні інновації. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 години / 4 кредити ЕСТS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методика навчання сферичної астрономії 
ТЕМА 1. Задачі, зміст і особливості методики викладання шкільного курсу 
астрономії. 

1. Сучасне становище і перспективи розвитку астрономії. 
2. Зміст шкільного курсу астрономії і його зображення у сучасному 

підручнику. 
3. Особливості курсу астрономії і методики його викладання. 
4. Зв'язок    шкільного   курсу    астрономії   з    іншими    навчальними 

предметами. 
5. Виховання   діалектико-матеріалістичного   світобачення   учнів   на 

уроках астрономії. 

ТЕМА 2. Методика проведення вступних уроків. 
1. Задачі „Вступу". 
2. Зразкове поурочне планування „Вступу". 
3. Телескопи і фото. 
4. Випробування спектрального аналізу в астрономії. 



5. Методика вивчення основних понять сферичного астрономії. 
Рекомендована літератур:[1], [2], [11], [12]. Додаткова література: [7], [8], 
[9]. 

ТЕМА 3. Будова Сонячної системи. 
1. Значення теми „Будова Сонячної системи". 
2. Прикладне поурочне планування теми „Будова Сонячної системи". 
3. Методика вивчення розвитку уявлень про будову Сонячної системи. 
4. Основні поняття, зв'язані з законом всесвітнього тяжіння. 
5. Означення відстані і розмірів небесних тіл Сонячної системи. 
6. Задачі і вправи. 

Рекомендована літератур: [1], [2], [12], [15]. 
Додаткова література: [7], [8]. 

ТЕМА 4. Фізична природа тіл Сонячної системи. 
1. Основні задачі вивчення теми. 
2. Зразкове поурочне планування теми „Фізична природа тіл Сонячної 

системи". 
3. Методика вивчення природи планет. 
4. Методика вивчення Місяця. 
5. Методика вивчення малих тіл Сонячної системи. 
6. Задачі і вправи. 

Рекомендована літератур:[1], [2], [10], [12], [15]. 
Додаткова література: [7], [8]. 

ТЕМА 5. Сонце і зірки. 
1. Основні ідеї теми „Сонце і зірки". 
2. Зразкове поурочне планування теми „Сонце і зірки". 
3. Сучасні уявлення про фізичну природу Сонця і можливості їх 

висвітлення в школі. 
4. Методика викладання основних понять про зорі. 
5. Задачі та вправи. 

Рекомендована літератур: [15], [16]. 
Додаткова література: [5], [6]. 

Змістовий модуль 2. Методика навчання теоретичної астрофізики. 

ТЕМА 1. Будова Всесвіту. Космогонія. 
1. Заключні теми курсу, їх роль та особливості методики викладання. 
2. Зразкове поурочне планування теми „Будова Всесвіту". 
3. Методика вивчення теми „Будова Всесвіту". 
4. Походження і розвиток зірок і Сонця. 
5. Задачі і вправи. 

Рекомендована літератур: [1], [4], [5]. 
Додаткова література: [2], [3], [4], [5]. 

ТЕМА 2. Позаурочна робота з астрономії. 



1. Навчальні  лекції з  астрономії"   що  викладаються  за  програмою 
роботи планетарію. 

2. Задачі і форми позаурочної роботи з астрономії в школі. 
Рекомендована літератур: [1], [2]. 
Додаткова література: [8], [9]. 

3. Рекомендована література 

1. Програма з астрономії для середньої школи. 
2. Шкільний астрономічний календар (на поточний навчальний рік). 
3. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія 7. - 

Київ.: Освіта. - 1999. 
4. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія 8. — 

Київ.: Освіта.-1999. 
5. Клімішин І.С., Крячко І.П. Астрономія 11. Київ. - Освіта, - 2000. 
6. Бронштэн В.А. Гипотезы о звездах и Вселенной, - М.: Наука, 1974. 
7. Ефремов Ю.Н. В глубине Вселенной, - М.: Наука, 1984. 
8. Каплан С.А. Фізика звезд., - М.: Наука, 1977. 
9. Климишин І.А. Астрономія. - Львів, Світ, 1994. 
Ю.Климишин І.А. Небо нашої планети. - Львів: Вища шк., 1979. 
11.Климишин І.А. Перлини зоряного неба. - К.: Рад. шк.,1981. 
12.Климишин І.А. Нариси з історії астрономії. - К.: Рад.шк., 1987. 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: Залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

• поточне тестування; 

• оцінка за навчальний проект; 

• підсумковий письмовий тест. 

 


