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УЮШТУРУУ МЕТОДИКАЛЫК БӨЛҮМ 
«Физиканы окутуу теориясы жана методикасы» курсунун максаты: 

«Физиканы окутуунун методикасы» курсу, студенттерди болочоктогу физика 

предметин окутууга даярдоону көздөгөн кесиптик даярдоодогу негизги курс болуп 

саналат. 

«Физиканы окутуунун методикасы» курсунун негизги максаты болуп, фииканы 

окутуунун азыркы учурдун талабына ылайык, этикалык, улуттук, жергиликтүү 

өзгөчөлүктөрдү чагылдыруу менен, анын деңгээлин дүйнөлүк стандарттын талабына жооп 

бере тургандай адистерди даярдоо болуп саналат. Ошондой эле бул курс билим берүүнүн 

төмөндөгү жоболоруна таянат: илимдүүлүктү сактоо; билим берүүнүн жергиликтүүлүгүн 

камсыз кылуу; окуучулардын өз алдынча таанып билүү иш-аракеттерин камсыз кылуу; 

башка бирөөнүн оюн сыйлоо; жаңы жетишкендиктерди пайдалануу; инсанга багыттоо. 

Физика мугалими орто мектептин физикасынын мазмунун, аны менен иштөөнүн 

системасын жана окутуунун ыкмаларын жакшы билип, физиканын тарбия берүүчүлүк 

маанисин, физиканы окутуунун теориялык негиздерин жана принциптерин өздөштүрүүсү 

зарыл. 

«Физиканы окутуунун методикасы» курсунун чечилүүчү маселелери: 

Коюлган максаттарды турмушка ашыруу  үчүн бул курс төмөндөгү маселелерди 

чечүүсү зарыл: 

- ар бир адамдын жалпы билим алуу процессиндеги математиканын маанисин, бул 

предметтин окуучулар тарабынан өздөштүрүүлүүсүнүн психолого-педагогикалык 

аспектерин, мектептин физика курсу менен илимдин физикасынын өз    ара  катнашын,    

анын  колдонуу тармактарын ачып көрсөтүү; 

- орто мектепте берилүүчү физикалык билимдин мазмунун жана берилүү 

удаалаштыгын анализдөө; 

- физиканы окутуудагы дидактиканын принциптерин, окутуунун методдорун берүү 

жана алардын физика сабагында иш жүзүндө ашырылышын көрсөтүү; 

- окуучулардын физикалык билимдерин текшерүүнүн формаларын жана методдорун 

берүү менен алардын жетишүүсүн көзөмөлдөө, баалоо көндүмүн өнүктүрүү; 

- студенттерге мектептин физика боюнча  окуу китептерин  терең окуп  үйрөнүүнү, 

ошол окуу китептеринде   камтылган методикалык идеяларды түшүнүүнү камсыз кылуу; 

- болочоктогу  мугалимдерди физиканы окутуунун проблемаларын  чечүүдө 

чыгармачылык менен мамиле  жасоого тарбиялоо; 

- окуу материалдарын  өз алдынча пландаштырууга жана анализдөөгө үйрөтүү; 

- учурдагы талапка  жооп бере турган деңгээлде  окуу-тарбия иштерин  өткөрүүгө 

карата практикалык  көнүмүштөрдү  калыптандыруу. 

«Физиканы окутуунун методикасы» курсунун ЖББП ЖКББ (жалпы билим 

берүү программасы жана   жогорку кесиптик билим берүү) структурасындагы орду: 

550200 физикалык-математикалык билим берүүдө, «Физика» багытында    

«Физиканы окутуунун методикасы» курсу  Б.3. кесиптик  циклдин базалык бөлүгүндө 

берилет.  Жалпы 12 кредит бөлүнгөн, 3,4,5,6 семестрлерде окулат.  

Курс физиканы окутуунун жалпы методикасы жана физиканы атайын окутуунун 

методикасы бөлүктөрүнөн турат. Физиканы окутуунун методикасында психологиялык 

дидактиканын негизинде жалпы методикалык идеялар, жоболор, талаптар, көрсөтмөлөр 

берилет. Физиканы окутуунун методикасы окуу предмети педагогикалык предметтердин 

тобуна кирет. 

Физиканы окутуунун методикасы  курсунда  лекциялар, практикалык сабактар жана 

лабораториялык иштер өткөрүлөт. Алар  психологияга, педагогиканын теориясына, 

дидактикага жана физикага таянат. 

Лекция сабагында  курста чечилүүсү маселелерге ылайык  физиканы окутуунун  

жалпы жана жекече методикалары окулат. Физиканы окутуунун  методикасынын 
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лекциялар курсу психологияга, тарбиялоонун теориясына, дидактикага жана физикага 

таянуу менен түзүлөт. 

 Практикалык-лабораториялык сабактарда болочоктогу физикага мугалимдерин 

кесиптик методикалык билгичтиктерге, көндүмдөргө калыптандыруу үчүн төмөнкү 

ишмердүүлүктөр жүргүзүлөт: 

- Кыргыз Республикасынын физикалык орто билим берүү стандарты, окуу 

программалары, окуу китептери жана методикалык колдонмолор, алардын ортосундагы 

байланыш аныкталат; 

- мектеп курсунун ар түрдүү темаларын  окуп үйрөнүүнүн методикасын талкуулоо 

жана кандайдыр бир теманын ар түрдүү окуу китептерде  баяндалышынына салыштырма 

методикалык анализи  жүргүзүлөт; 

- окуу материалынын пландаштырылышы каралат жана айрым сабактарга карата 

студенттердин түзгөн  план конспектилери талкууланат; 

- маселелерди чыгаруунун методдору анализденет жана билим берүүчү, өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөрдүн системасы жана тесттер түзүлөт; 

- окуучулардын физикалык билимдерин текшерүү үчүн деңгээлденген 

көнүгүүлөрдүн системасы жана тесттер иштелип чыгат; 

- окуучулардын жетишүүсүн көзөмөлдөөнүн жана баалоонун критерийлери 

аныкталат; 

- класстан тышкаркы иштердин тематикасы түзүлөт жана талкууланат; 

- мектептердеги сабактарды байкоо жүргүзүлөт жана талкууланат; 

- окутуунун ар кандай каражаттары сабакты өтүүгө даярдалат; 

 «Физиканы окутуунун методикасы» курсунун мазмунун өздөштүрүүгө карата 

талаптар: 
Бүгүнкү күндө мектеп үчүн жаңы типтеги мугалим керек, ал биринчиден 

гуманисттик салтты сактаган ошону менен бирге замандын агымына жараша өзүнүн 

билимин байытып, толуктап турушу зарыл. Азыркы мугалимдин методикалык-

педагогикалык чеберчилигинин өтө жогору болушу учурдун талабы. Ал окуу материалын 

ар бир окуучуга жеткире билүүсү керек; сабак учурунда окуучулар үчүн психологиялык 

жагымдуу жагдай түзө алуусу зарыл. Мына ушул жагдайларды эске алуу менен типтүү 

программада адистерди даярдоодо компетенттүүлүк мамилесин ишке ашыруу менен 

инсанга багытталган окутуунун суроолору каралган.  

Окутуп-үйрөтүүнүн актуалдуу проблемаларына карата физиканы окуп-үйрөнүү 

процессин окуучунун позициясынан пландаштыруу: сабактын максатын аныктоо, 

сабактын максатына жетишүүгө, таанып билүү процессине ылайык эффективдүү 

окутуунун методдорун тандоо, баалоонун критерийлерин аныктоо, баалоо интерактивдүү 

методдорунун окуп-үйрөнүүдөгү мааниси жана классты башкаруу техникасы, окуп-

үйрөнүү процессиндеги кайтарым байланыш аттуу негизги суроолорго да ушул курста 

көңүл бурулат. 

Кафедранын чечиминин негизинде айрым темалар  студенттерге  өз алдынча 

өздөштүрүүгө берилет окутуучу тарабынан теманын болжолдуу планы жана адабияттар 

кеңири сунушталат. 

Физиканы окутуунун методикасы боюнча ар бир семестрде текшерүү  иши 

жүргүзүлөт; текшерүү иштин тематикасы жана качан өткөрүлө тургандыгы кафедра 

аркылуу аныкталат. Өз алдынча иштер реферат, курстук жана дипломдук иштер 

формасында ишке ашырылат.  

Дипломдук иштин тематикасы жыл сайын өзгөрүлүп турушу керек. Ошондой эле 

бул курстун суроолору  боюнча  атайын тандоо курстарын,  семинарларды жана 

кружокторду уюштуруу максатка ылайык. Бул курстарда каралуучу маселелер 

математиканы окутуунун актуалдуу проблемаларына арналат.  

Педагогикалык практика окуу-тарбия иштеринин негизги бөлүгү болуу менен 

студенттердин кесиптик ишмердүүлүктөрүнүн алгачкы тажрыйбаларын калыптандырат.  
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«Физиканы окутуунун методикасы» курсун окуп бүткөн студент төмөндөгү 

компетенттүүлүктөргө ээ болуш керек: 

 Жалпы компетенттүүлүк ( инструменталдык, инсандар аралык, системалык) 

Инструменталдык: 

1) Студенттердин таанып билүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү 

2) Идеяларды жана ойлорду түшүнүү жана колдонуу жөндөмдүүлүгү 

3) Физика боюнча методологиялык жөндөмдүүлүгү 

4) Убакытты туура пайдалануу билгичтиги 

5) Проблемаларды чечүү билгичтиги. 

6) Техникалык билгичтиктерин өнүктүрүу 

7) Техниканы колдонуу менен байланышкан билгичтиктерди өнүктүрүү 

8) Компьютердик көндүмдөр жана маалыматтык башкаруу жөндөмдүүлүктөрү 

9) Анализ жана синтезге жөндөмдүүлүгү. 

10) Уюштуруу жана пландаштыруу жөндөмдүүлүгү. 

11) Табигый илимдер жана жалпы билим берүүчү дисциплиналар боюнча базалык 

жалпы билимдер. 

12) Ар кандай булактардагы маалыматтарды анализдөө. 

Инсандар аралык: 

1) Студенттин жекече, илимий чыгармачылык  жөндөмдүүлүгү. 

2) Мамилени жана сезимдерди туура туюнтуу билгичтиги. 

3) Өзүн сындоо жөндөмдүүлүгү жана критикалык ойлоого үйрөтүү. 

4) Өз ара кызматташтыкка үйрөтүү. 

5) Топтордо иштөө билгичтигине үйрөтүү 

6) Социалдык жана этикалык милдеттерди кабыл алууга үйрөтүү 

7)  Сындоо жана өзүн-өзү сындоо жөндөмдүүлүгү 

8) Команда ичинде иштөө жөндөмдүүлүгү 

9) Предметтер аралык команда ичинде иштөө жөндөмдүүлүгү 

10) Башка предметтер боюнча эксперттер менен өз ара өркүндөтүү жөндөмдүүлүгү 

11) Маданияттардын өзгөчөлүктөрүн жана ар түрдүүлүгүн кабыл алуу жөндөмдүүлүгү. 

12) Билимдерин практикада пайдалануу. 

Системалык: 

1) Алынган билимдерди практикада колдонуу жөндөмдүүлүктөрү 

2) Изилдөөчүлүк жөндөмдүүлүктөрү 

3) Окутууга болгон жөндөмдүүлүктөр 

4) Жаңы шарттарга көнүү жөндөмдүүлүгү 

5) Жаңы идеяларды чыгармачылыкта колдонуу жолу. 

6) Өз алдынчалыгы жөндөмдүүлүгү. 

7) Долбоорлорду иштеп чыгууга жана аларды башкарууга болгон жөндөмдүүлүк. 

8) Сапатуулукка болгон жоопкерчилик. 

9) Ийгиликке умтулуу. 

     11) Проблемаларды чечүү. 

  Атайын (предметтик)  компетенциялар: 

- предметтин окуучулар тарабынан өздөштүрүлүүсүнүн психологиялык жана 

педагогикалык аспектилерин, мектептин физика курсу менен илимдин физикасынын өз    

ара  катнашын,    анын  колдонуу тармактарын билүү; 

- билим берүүнүн Мамлекеттик стандартын, программаларды, окуу китептерин, 

окуу-методикалык комплекстерди, ар кандай  адабияттарды жана башка окутуунун 

каражаттарын анализдөө;  

- мектептин окуу планына жана анын стратегиясына туура келген  окуу сабактарын 

жана окуучулардын окуу иштерин пландаштырууну өздөштүрүү; 
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- физиканы окутуунун технологиясын түзүү үчүн окуучулардын жаш 

өзгөчөлүктөрүнө эске алуу менен тиешелүү окуу каражаттарын, окутуунун методдорун 

жана  окуу процессин уюштуруунун формаларын тандоо жана колдонуу; 

- сабактын максатына ылайык окутуунун оптималдуу методикасын тандай билүү 

жана окуучулардын ишмердүүлүктөрүнүн ар кандай түрлөрүн уюштуруу; 

- сабакка керектүү физикалык көрсөтмө куралдарды, моделдерди жана таркатылып 

берилүүчү материалдарды даярдай билүү; 

- ИБОнун принциптерин түшүнүү жана колдонуу; 

- интерактивдүү методдорун жана класстарды башкаруудагы ар кандай 

техникаларын колдоно билүү; 

- калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоонун концепциясын түшүндүрө 

билүү; 

- окуучулардын жана өзүнүн ишмердүүлүктөрүн баалай билүү менен аларды бири-

бири жана өзүн-өзү баалоого үйрөтүү; 

- критерийлерге  негизделген баалоонун инструменттерин иштеп чыгуу жана аны 

колдонуп баалоону өткөрө билүү; 

-  окуучулардын өз алдынча иштерин уюштуруу; 

- математика боюнча класстан тышкаркы иштерди уюштуруу. 

Текшерүүнүн формалары. 

 Компетенцияларды өздөштүрүүнүн жыйынтыгында студент төмөндөгүлөрдү 

билет, жасайт, колдонот: 

         Билет (студент кандай билимдерге ээ болуш керек?): 

           - орто мектептин математика курсунун мазмунун, максаттарын аныктай алат; 

  - физика боюнча жалпы билим берүүнүн мамлекеттик  стандартын программаларды 

жана окуу китептерин өздөштүрөт; 

- предметтин окуучулар тарабынан өздөштүрүлүүсүнүн психологиялык жана 

педагогикалык аспектилерин билет; 

-  мектептин физика курсу менен илимдин математикасынын өз    ара  катнашын 

жана     анын  колдонуу тармактарын билет; 

- билим берүүнүн нормативдик документтерин,  окуу китептерин  жана башка 

окутуунун каражаттарын анализдей алат; 

           - окутуунун ар кандай уюштуруу формаларын билүү жана коюлган максаттарды 

чечүү үчүн ар кандай окутуунун ыктарын, рационалдык методдорун иштеп чыга алат; 

           - сабакты өтүүгө керектүү окутуу каражаттарын тандоо менен  аны пайдалануунун 

көрсөтмөлөрүн иштеп чыгат;  

- калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоонун концепциясын билет. 

         

Жасайт (студент кандай билгичтиктерге ээ  болуш керек?): 

Билгичтик бул студенттеги билим жана көндүмдөрдү ар кандай иш-аракеттерди аң-

сезимдүү пайдалануусу. 

 -программаларды, окуу китептери жана методикалык колдонмолорду ийне-жибине 

чейин окуп үйрөнүп,  мектептин окуу планына жана анын стратегиясына туура келген  

окуу сабактарын жана окуучулардын окуу иштерин пландаштырат;  

 -мектеп курсунун ар түрдүү темаларын окуп үйрөнүүнүн методикасын талкуулоо 

жана кандайдыр бир теманын ар түрдүү окуу китептерде баяндалышын салыштырма 

методикалык анализ жүргүзөт; 

 -окуу материалын пландаштырат жана билим берүүчү көнүгүүлөрдүн системасын 

иштеп чыга алат; 

 -класстан тышкаркы иш чаралардын тематикасын түзө алат;  

 - окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карата, тиешелүү окуу каражаттарын, 

окутуунун методдорун жана  окуу процессин уюштуруунун формаларын тандайт;  
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- сабакка керектүү көрсөтмө куралдарды, моделдерди жана таркатылып берилүүчү 

дидактикалык материалдарды даярдайт. 

        Колдонот (студент кандай көндүмдөргө ээ болуш керек?): 

Көндүм бул студенттердин автоматтык түрдө жасалган иш аракеттери. 

-  сабактын максатына ылайык окутуунун оптималдуу методикасын тандай билүү 

жана окуучулардын ишмердүүлүктөрүнүн ар кандай түрлөрүн уюштура алат; 

- математиканы окутууда  окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө эске алуу менен 

тиешелүү окуу каражаттарын, окутуунун методдорун жана  окуу процессин уюштуруунун 

ар кандай формаларын колдонот; 

- интерактивдүү методдорду жана класстарды башкаруудагы ар кандай 

техникаларды колдонот;  

- критерийлерге  негизделген баалоонун инструменттерин колдонуп баалоону 

өткөрөт;  

-  окуучулардын өз алдынча иштерин уюштурат; 

- класстан тышкаркы иштерди уюштурат.  

Текшерүүнүн формалары: 

Текшерүүнүн формалары: күнүмкү; аралык жана жыйынтыктоочу. 

Күнүмкү текшерүү  лекция, практикалык жана лабораториялык сабактарда 

жүргүзүлөт. 

Аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүү: модуль (аралыктагы текшерүү); 

экзамен (жыйынтыктоочу текшерүү).  Ар бир бөлүм өз алдынча текшерилет. 

Аралыктагы текшерүү жумушчу программада, силлабустарда көрсөтүлүп, алдын-

ала текшерилүүчү суроолор берилет. 

  ОКУУ МОДУЛУНУН МАЗМУНУ 

(ФИЗИКАНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ) 
 «Физиканы окутуунун методикасы»  дисциплинасынын мазмуну анын жалпы 

теориялык негиздеринин (жалпы методика)  жана айрым бөлүмдөрдү, курстун темаларын 

окуп үйрөнүүнүн (жекече методика) суроолорунан турат.  

 

ЖАЛПЫ МЕТОДИКА 

«Физиканы окутуу теориясы жана методикасы»  предмети. 

Физикалык билим берүү тарбиялоо жана аларды өнүктүрүүнүн  жолдору , ар кандай 

закон ченемдерин изилдөөчү педагогика илиминин бир бөлүгү физиканы окутуунун 

методикасы деп аталат. Ал өзүнө физиканы окутуунун  теориясын жана практикасын 

камтыйт.  

 «Физиканы окутуу теориясы жана методикасы»  предметинин мазмуну, максаты 

жана милдеттери. «Физиканы окутуунун методикасы» предметинин методологиялык 

негиздери. «Физиканы окутуунун методикасы»  предметинин башка илимдер менен  

болгон байланышы. Физиканы окутуудагы жалпы дидактикалык түшүнүктөр. Окутуу 

жана окуп-үйрөнүү.  

Орто мектептерде физиканы окутуунун милдеттери жана максаттары. 

Физика предметин окутуунун жалпы максаты:физика курсу боюнча окуучулардын 

билимдерин, билгичтиктерин калыптандыруу жана өнүктүүрү  менен, аны айлана 

чөйрөдөгү, техникадагы , жашоо тиричиликтеги  кездешүүчү  ар кандай кубулуштарды 

түшүнүүгө , теориялык билимди практикада байлана  билүүгө үйрөөтү, билим алуунун 

андан аркы дэңгээлине жетишүүгө өбөлгө түзүү болуп саналат. Бул жалпы  максатка 

ылайык,физиканы окуп үйрөөнүүнүн төмөндөгүдөй милдеттери да аныкталган: 

 окуучулардын аң сезиминде физика боюнча билимдердин системасынын (илимий 

фактылар, түшүнүктөр, закондор, теориялар , изилдөө методдору, прикладдык 

маселелер ж.б) калыптандыруу; 

 окуучуларга дүйнөнүн илимий сүрөттөлүшүн  түшүндүрүү; 
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 окуучулардын жаратылыштагы жана техникадагы кубулуштарды өз алдынча 

байкоо, түшүндүүрү , жалпылоо мүмкүнчүлүктөрүң калыптандыруу; 

 жаратылыштагы кубулуштардын диалектикалык мүнөзүн, сакталуу жана айлануу 

закондорунун универсалдуулугун түшүндүрүү; 

 окуучулардын физикалык кубулуштарды, законченемелерди колдоно билүү 

ыкмаларына көнүктүрүү; 

 илимий-техникалык өнүгүшүн башкы багыттары – энергетика, электрондук 

эсептөөчү техника, байланыш, космосту өздөштүрүү, эл чарбасын 

автоматташтыруу жана механикалаштаруу физика илимине негизделгендигин, 

физикалык закондордун техникада жана өндүрүштүк технологияда колдонулушу 

менен окуучуларды таныштыруу; 

 окуучулардын билимге өз алдынча ээ болуусун, физикалык кубулуштарды байкай 

билүүсүн жана түшүндүрө алуусун, басма сөз каражаттары,маалыматтык 

технологиялар менен иштей билүүыкмаларын калыптандыруу; 

 жергебизде байкалуучу жаратылыштын ар кандай кубулуштарынын элдик 

баяндамасынын,кубулуштарга байкоо жүргүзүүнүн негизинде ар кандай алдын ала 

айтуулардын маанисин, жергиликтүү окумуштуулардын изилдөө 

ишмердүүлүктөрүң  түшүндүүрү аркылуу окуучуларды улуттук ар-намысуулукка 

жана мекенчилдикке тарбиялоо ж.б. 

Физика эксперементтик илим болгондуктан, программада физика курсунун ар бир бөлүмү 

боюнча фронталдык лабароториялык иштердин, демонстрациялык тажрыйбалардын 

тизмелери берилди. 

 физика илиминин өнүгүшүндө теория мененн тажрыйбанын байланышын, 

практиканын таанып билүүдөгү маанисин ачык түшүндүрүү; 

 окуучуларды физикалык кубулуштарды, законченемдери колдоно билүү 

ыкмаларына көнүктүрүү; 

 илимий техникалык  

 Орто мектептерде физиканы окутуунун милдеттери. Орто мектептерде физиканы 

окутуунун максаттары.  Мектептин физика курсунун жалпы билим берүүдөгү жана 

окуучулардын илимий көз караштарын калыптандыруудагы мааниси.  Ар кандай жаштагы 

окуучулардын  предметти өздөштүрүүдөгү психологиялык жана педагогикалык 

өзгөчөлүктөрү. Орто мектептин физика илимдин физикасынын жана анын колдонуу 

тармактары менен болгон   өз ара байланышы.   

Орто мектептин физика курсунун мазмуну. 

. Физика боюнча негизги жана орто (толук) билим берүүнүн Мамлекеттик 

стандарты. VII-XI  класстардын физиканын бардык бөлүмдөрү кирет. Жалпы билим 

берүүчү мектептер үчүн физика боюнча программа эки бөлүктөн турат: негизги мектеп 

үчүн (VIII-IX класс) жана орто мектеп үчүн (X-XI класс). Программа түзүлүшү боюнча 

концетрдик  болуп эсептелет. Анткени, негизги мектепте окуу материалдары механика, 

молекулалык физика, электродинамика, оптика, квант физикасы, космос физика 

удаалаштыгында  бир ирет берилет да, жогорку квант физикасы, космос физикасы 

удаалаштагында бир ирет берилет да, жогорку класстарда бул билимидер ушул 

удаалаштыкта тереңдетилет жана кеңейтилет. Негизги мектептин физика курсунун 

тиешелүү бөлүмдөрүнө кирген окуу материалдарынын кайталанбай, бир гана ирет 

берилишине V класстын “Табият таануу” курсундаа окуучуларга физиканы окуп 

үйрөөнүгө өбөлгө болуучу бир топ физикалык түшүнүктөрүн (масса,температура, 

кыймыл, материя, зат, молекула, атом, алардын баш аламан кыймылы ж.б) алгачкы 

дээңгээлде киргизилиши негиз болду. Демек, башка табигый предметтер сыяктуу эле 

физиканы окуп-үйрөөнүн таяныч билимдери “Табият таануу” сабагында берилет. 
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Физикалык түшүнүктөр, аларды аныктоонун логикасы жана алардын 

калыптанышындагы негизги этаптар. 

Кыргыз Республикасында мектептин өнүүгү шартына психологиялык жана 

дидактикалык илимдин актуалдуу проблемаларынан болуп окуучулардын аң сезиминде 

фактыларды эмес, билимдердин системасын анын ичинде өзгөчө илимий түшүнүктөрдүн 

системасын калыптандыруунун сапатын жогорулатуу, ошондой эле ал процессте 

окуучулардын таанып-билүү ишмердүүлүгүн активдештирүү проблемсы саналат. 

Анткени, илимий түшүнүктөр билимдер системасындагы эң маанилүүэлемнттерин бири. 

Ошондой эле ал ойлонуунун эң башкы формасы. В.И.Лениндин айтусуу боюнча 

“Түшүнүктөр материянын жогорку продуктусу болгон мээнин жогорку продуктусу” 

 Ой жүгүртүү ар дайым түшүктөр аркылуу ишке ашырылат, ансыз болушу мүмкүн 

эмес. Психолог Л.С. Выгоцкий түшүнүктүн ойлонуу процесиндеги мундай ролун эске 

алып,-“Ойлонуу ар дайым түшүнүктөрдүн пирамидасында кыймылга келет”,-деп эң туура 

белгилеген. Мындан окуучулардын аң сезиминде түшүнүктөрдү калыптандыруу 

пробемасы менен алардын ойлонууларын өстүрүү проблемасынын тыгыз байланышта 

экендигин көрүгө болот. 

Мектептин физика курсундагы  логиканын  элементтеринин тили. Физикалык 

түшүнүктөрдү классификациялоо. Түшүнүктөрдү кийирүүнүн жолдору. Физикалык 

түшүнүктөрдү киргизүүнүн методикасы.  Физикалык сүйлөмдөр жана  аларды окуп 

үйрөнүү.   

Физиканы окутууда маселелердин ролу. 

Орто мектептерде физикалык билим берүүнүн мааниси, физиканы окутууну 

макасттары жана жалпы максатка ылайык , физиканы окуп үйрөөнү милдеттери 

педагогика илимий доктору Э. Мамбетакунов тарабынан “Жалпы билим берүүчү орто 

мектептер үчүң программалар 7-11 класс” (2015ж) так аныкталып, мазмуну кеңири 

белгиленген физиканы окутуунун максаттарын ишке ашырууда, окуу процессинде маселе 

чыгаруу негизги мааниге ээ. Окутуу процессинде маселе чыгаруунун негизги ыкмаларын 

бири жана окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн негизги түрү болуп саналат.  

  Физииканы окутуу процессинде маселелердин ролу.  Физикалык маселелердин 

түрлөрү. Маселелерди чыгаруунун жалпы методдору. Окутууда физикалык маселелерди 

чыгарууну уюштуруу.  

Физиканы окутуудагы негизги дидактикалык принциптер. 

Дидактикалык принциптер жалпы максатка жана маселелерге тейшелүү болгондой 

окутуу процессин мазмунун, формасын жана методун аныктоочу жобу болуп саналат.  

 Окутуу принциби дидактиканын категориясы катары акыл эстүүлүк жана 

активдүүлүк принциби, илимий принциби, тарыхка кайрылуу принциби, гумандук 

принциби. Физиканы окутуудагы илимий, көрсөтмөлүүлүк, тарбия берүүчүлүк, 

системалуулук, удаалаштык, улануучулук,  аң-сезимдүүлүк, активдүүлүк, өз 

алдынчалуулук, жекече мамиле кылуу, жеткиликтүүлүк, гумандуулук,  билимдердин 

бекемдүүлүгү, теория менен практиканын байланыш  принциптери. 

Физиканы окутуудагы методдор 

Окутуу процессинде негизги ролду аткаруучулар окуучу менен мугалим.  

 Физиканы окутуудагы методдор жана аларды классификациялоо. Сүйлөө 

методдору жана аларды физика  окутуу процессинде пайдалануу. Эмприкалык методдор: 

байкоо, тажрыйба, ченөө. Салыштыруу жана аналогия. Жалпылоо, абстракциялоо жана 

конкреттештирүү. Индукция жана дедукция. Анализ жана синтез. Илимий методдорду 

физика окутуу процессинде пайдалануу. Физикалык моделдөө.   Проблемалык окутуунун 

методдору. Маселелерди чыгарууда проблемалык окутуунун элементтери. 

Программаланган  окутуунун маңызы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү. Окуу материалын 

тармактуу программалоо. Өз алдынча иштерди уюштуруу методдору. Физиканы 

окутуунун атайын методдору. Традициялуу эмес окутуунун методдору. Интерактивдүү 

окутуунун методдору. Блумдун таксономиясы: түшүнүү, колдонуу, анализ, баалоо, түзүү. 
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Блумдун таксономиясы: түшүнүү, колдонуу, анализ, баалоо, түзүү. Окуп-үйрөнүүнүн 

инсанга багытталган түрлөрү. Маселелерге жана проблемаларга негизделген окутуунун 

технологиялары: суроо-жооп (Сократтын методу); Сынчыл окуу; Топтор менен жана 

жупташып иштөө; акыл чабуулу; ролдоштурулган оюндар; топтук жана жекече оюндар; 

долбоорлор менен иштөө. Иллюстрацияллап түшүндүрмө методу репродукиялоо методу , 

эвристакалык методу же айрым изденүү метод. Окутуу усулдарын тандоо. 

Физиканы окутуунун каражаттары 

 Физиканы окутуунун каражаттары жана анын түрлөрү.  Орто мектептин физика 

боюнча окуу китептери жана алардын функциялары.   Физика боюнча окуу куралдары 

жана  аларды окуу иштеринде колдонуунун методикасы. Окутуунун басма каражаттары, 

справочниктер жана техникалык каражаттар. Физика боюнча көрсөтмө куралдарды жана 

моделдерди  даярдоо. Физика кабинети жана анын жабдылышы.  

Физиканы окутууну уюштуруу. 

Физиканы окутууну уюштуруунун формалары. Окутуунун жекече формуласы, 

окутуунун группалык формуласы, окутуунун класстык-сабак формуласы.   Физика сабагы 

жана анын структурасы. Физика сабагынын түрлөрү жана алардын системасы. Сабакка 

коюлуучу талаптар. Сабактын анализи.   Физика сабагына даярдануунун системасы. 

Календардык план. Тематикалык пландаштыруу. Сабакты пландаштыруу.   План  

конспектиге коюлуучу талаптар.  Сабактын билим берүү, тарбиялоо жана өнүктүрүү 

максаттарына ылайык уюштуруу формаларын тандоо. Теориялык окутуу аралаш 

мазмундагы окутуу, практикалык окутуу учурунда фронталдык лабораторялык иштер, 

предмет боюнча практикумдар, факультативдик практикумдар ж.б. 

Өз алдынча иштерди  уюштуруу. 

Физика боюнча өз алдынча иштердин түрлөрү жана аларды уюштуруу. Физика боюнча 

жекече окутууну уюштуруу. Окуучуларды физиканы окутуу процессинде тарбиялоо жана 

кесиптик багыттарды берүү.   Физикадан  профилдүү билим берүү. Физиканы 

тереңдетилип окутула турган класстарда жана мектептерде лабораториялык иштерди  

жүргүзүүнүн жолдору. Үйгө берүүчү лабораториялык  тапшырмалар.  Физикалык 

практикумдар, класстан тышкаркы байкоолор жана тапшырмалар жана аларды текшерүү. 

Окуучулардын оз эки жоопторун текшерүү жана иштерин баало. Лабораторялык иштерди 

аткаргандыгын балоо. 

Окуучулардын физикалык билимдерин текшерүү жана баалоо 

Окуучулардын билимдерин текшерүү окутуу процессин ажырагыс. Билимдерди оз 

эки текшери жолу жекече суроо. Фронталдуу суроо?  Билимдерди жазуу жүзүндө 

текшерүү. 

Окуучулардын физикалык билимдерин текшерүүнүн формалары жана  методдору. Баа 

жана белгилөө. Окуучулардын билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн  текшерүү 

жана баалоо. Окуучулардын билимин баалоонун ыкмалары.  Окуучулардын жетишүүсүнө 

күндөлүк  көзөмөл жүргүзүү. Калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоо 

(иштелмелер, белгилөө жана баалоолорду коюу, жыйынтыктарды колдоно билүү). 

баалоонун критерийлери жана градациялары. Калыптандыруучу баалоонун техникалары. 

Дидактикалык тесттердин жардамы менен текшерүү. Текшерүү иштерди жүргүзүү 

жана анын жыйынтыктарын анализдөө. Окуучулардын өзүн-өзү баалоо көндүмүн 

өнүктүрүү.  Окуучулардын ички кызыгуусу (мотив). Окуучунун ички кызыгуусуна  

баанын таасири. 

 

Физика боюнча класстан тышкаркы иштер 

Физика боюнча класстар тышкаркы иштер уюштуруу. 

Физика боюнча класстан тышкаркы иштердин формалары жана максаттары. 

Класстан жана мектептен тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн ыкмалары. Физикалык 

кружок, экскурсия, олимпиада, физикалык кече, викторина, КВНдер, 

конкурстар,декадалар, көргөзмөлөр, проектрлер ж.б. иш чаралар. 
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МЕТОДИКА БӨЛҮМҮ. 

  

ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК  ЖАБДЫЛЫШТАР 

 Окуу модулунун максатына ылайык берилген жалпы жана атайын 

компетенцияларды калыптандырууга мүмкүндүк  берүүчү окутуунун методдору. 

 «Физиканы окутуунун методикасы» дисциплинасында лекциялар, практикалык 

сабактар жана лабораториялык иштер өткөрүлөт.      

 «Физиканы окутуунун методикасы» дисциплинасынын лекция сабактарында, 

студенттердин  тарбиялоонун теориясы,  дидактика, психология  жана физикадан алган 

билимдери эске алынат менен өнүктүрүлөт.  

 Практикалык  сабактарда:  
- Кыргыз Республикасынын билим берүү стандарты, программалары, окуу китептери 

жана  окуу куралдары окуп үйрөнүлөт; 

 - мектеп курсунун ар түрдүү темаларын  окуп үйрөнүүнүн методикасын талкуулоо 

жана кандайдыр бир теманын ар түрдүү окуу китептерде  баяндалышынына салыштырма 

методикалык анализи  жүргүзүлөт; 

 - окуу материалынын пландаштырылышы каралат,  айрым сабактарга карата 

студенттердин түзгөн  план конспектилери талкууланат; 

- маселелерди чыгаруунун методдору анализденет жана билим берүүчү 

көнүгүүлөрдүн системасы иштелип чыгат; 

- класстан тышкаркы иштердин тематикасы түзүлөт жана талкууланат.  

Лабораториялык сабактарда  подгруппаларга бөлүнүшүп, төмөндөгү иштерди 

аткарышат: 

- сабактарга байкоо жүргүзүшөт жана анализдешет; 

- окутуунун ар кандай  каражаттарын колдонуп , сабактарды өткөрүүнү даярдашат; 

- көрсөтмө куралдарды жана дидактикалык материалдарды жасашат.  

 Лекция, практикалык  жана лабораториялык сабактарда  алдыңкы мугалимдердин  

тажрыйбалары анализденет жана жалпыланат. 

Текшерүү иштердин тематикасы жана качан өткөрүлө тургандыгы кафедра аркылуу 

аныкталат.  

  Кафедранын чечиминин негизинде айрым темалар  студенттерге  өз алдынча 

өздөштүрүүгө берилет.  

 Окутуунун методдору: 

 Традициялуу методдор.  Бул методдордо баардык  маалыматтар  чыгуучу атайын 

борбор болот. Бул борбордун ролун окутуучу, китеп, интернет, окуу фильмдери ж.б. 

аткарат. 

 Активдүү методдор.  Бул методдордо баардык  маалыматтар  чыгуучу атайын 

борбор калтырылат, бирок маалыматтар бир  тараптуу болбойт. Студенттер суроолорду 

беришет, толукташат, талашып-тартышат,  өзүнүн ишенбей тургандыгын айтышат. 

Окутуучунун ролу жетекчи эмес, жардамчы. 

 Интерактивдүү методдор.  Бул методдо борбор болбойт. Окутуучу окуу 

процессин уюштуруучу гана жана кеңешчи  болот. Мында эң негизгиси студенттердин өз 

ара аракеттенүүсү жана  кызматташтык. 

 Дисциплинага коюлган максаттарга жетүү үчүн  окуу процессинде окутуунун 

активдүү жана интерактивдүү методдорун кеңири  колдонуу: портфолио, топтук 

ролдоштурулган оюндар, маектешүү, проблемалык окутуу, акылга чабуул, дебаттар, кейс, 

презентациялоо, лабораториялык иштер ж.б. 
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Сунушталган адабияттардын тизмеси 

Негизги адабияттар 

1. Методика преподавания математики. Общая методика. Р.С.Черкасов А.А.Столяр. 

М.: Просвещение.  1985 г. 

2. Бекбоев  И.Б. Инсанга  багыттап окутуу технологиясынын теориялык жана   

практикалык маселелери. -Б.: 2004. 

3. Методика преподавания математики. Частная  методика. В.И.Мишин, М.: 

Просвещение.  1985 г. 

4. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. Частная 

методика. В.А.Оганесян, Ю.М.Колягин и др. М.: Просвещение 1979 г. 1980 г. 

5. Новик И.А. Практикум по методике преподавание математики. Минск.:  1984 г. 

6. Назаров М.Н.,Алтыбаева М.А. Орто мектепте математиканы окутуу. Ош: 1999 ж.. 

7. Лященко Е.И. и др. Лабораторные и практические  работы  по методике 

преподавания математики. Учебное пособие.  

8. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуунун  методикасы.  1-

бөлүк, 2006 ж.  

9. Төрөгелдиева К.М. Математиканы окутуу теориясы жана методикасы боюнча 

студент-математиктердин өз алдынча иштери. Бишкек. -2007 ж. (методикалык колдонмо). 

10. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы 1-бөлүк, 2014 ж.  

11. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы 2-бөлүк, 2014 ж.  

12. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы боюнча практикалык жана лабораториялык иштер.  2014 ж.  
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Кошумча адабияттар: 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Начала стереометрии. 9-кл. -М.: 

1981; Начала стереометрии. 10 кл.- М.: 1982. 

2. Айылчиев А. Орто мектептеги геометриялык түзүүлөр жана фигуралардын 

сүрөтү. Фрунзе. 1970. 

3. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. –

Минск. 1990. 

4. Бекбоев  И.Б. Математика сабагында  программаланган  окуунун элементтерин  

пайдалануу. - Ф.: 1970.-94 с.  

5. Бекбоев  И.Б., Тимофеев А.И. Математиканы  окутууда  окуучуларды өз 

алдынча иштөөнүн ыктарына машыктыруу. -Ф.: 1965. 104 с. 

6. Бекбоев  И.Б., Тимофеев А.И. Стереометриялык маселелерди  чыгарууну 

системалаштыруу. -Ф.: Мектеп, 1982. 

7.   Билим берүүнүн модернизациялоо шартында окутууга жаңы мамиле. 

(Методикалык курал) К.М.Торогельдиева ж.б.  Бишкек:  2005 ж. 

8. Брудный А.А. Образование: стратегия проблемы// Развитие образования в 

Кыргызстане: проблемы и перспективы. –Б., 2000. 

9. Буйских Т.М., Задорожная И.П.. Критическое мышление. –Бишкек, 2003. 

10. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена, 2001. 

11. Колягин  Ю.М. Задачи  в обучении математике. Ч. 1. Математические задачи  

как средство развития  учащихся. М.: 1977. 

12. Колягин  Ю.М. Задачи  в обучении математике. Ч.2. Обучение  математике  

через  задачи  и обучение решению задач. -М.: 1984. 

13. «Математика» (газета). 

14.  «Математика в школе» (журнал). 

15. Методика преподавания математики. А.И.Фетисова.  М.: Просвещение. 1967 г.  

16. Эсенгулова М., Любельская Д., Талиев Н. Личностно-ориентированное 

образование в высшей школе. Учебно-методическое пособие. Бишкек, 2010. 

17. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. 

Москва, 1996.  

18. Төрөгелдиева К.М. Комбинаторика жана Ньютондун биному. Методикалык 

колдонмо.- Бишкек. 1999 ж.  

19. Төрөгелдиева К.М. Математиканын тарыхы. -Бишкек. 2009. 

20. Төрөгелдиева К.М., Раева Р. Орто мектепте математиканы окутууда 

компьютерди колдонуу. Окуу куралы. - Бишкек. 2014.   

Колдонулуучу маалыматтык, инструменталдык жана программалык каражат: 

Негизги жана кошумча китептер, И. Арабаев атындагы КМУнин электрондук 

библиотекасы, лекция жана презентациялар. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.АРАБАЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

 

550000 – Педагогическое образование 

550200 – Физико-математическое образование 

 

 

 

Типовая программа для специальностей  «Физика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2015 



 14 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цель курса теории и методики обучения физики: 

Методики обучения физики – это один из основных общепрофессиональных курсов, 

направленный на подготовку студентов к обучению предмета «физика» в средней 

общеобразовательной школе. Основной целью курса является: подготовка 

высококвалифицированного специалиста с учетом национальных, местных, этических 

особенностей, в соответствии с требованиями современности и отвечающего требованиям 

мирового стандарта; вооружение будущего учителя общими положениями о формах и 

методах организации учебной физической деятельности школьников, о развитии 

физического мышления, конкретными примерами обучения физике, расширение 

педагогического кругозора, знаний теоретических основ и принципов обучения. 

Решаемые задачи курса теории и методики обучения физики: 

Для достижения названных целей данный курс должен решить следующие задачи: 

- раскрыть значение физики в общеобразовательном процессе, психолого-

педагогические аспекты обучения физике, взаимоотношение школьного курса физики с 

физикой как наукой и важнейшими областями ее применения; 

- определение общих и конкретных целей обучения физике; 

- анализ содержания школьного курса и последовательность их изучения; 

- рассмотрение дидактических принципов,  методов обучения физики и показ их 

применения на уроках физики; 

- изучение форм и методов оценивания и наблюдения за достижениями учащихся, 

развитие умений оценки учебных результатов; 

- глубокое изучение студентом школьных учебников по физике и раскрытие  

методических идей, содержащих в них; 

- воспитывать у будущих учителей творческий подход к решению проблем 

преподавания физики;  

- ориентировать на самостоятельный анализ учебного материала; 

- вырабатывать практические навыки проведения учебной и воспитательной 

работы на уровне требований, предъявляемых современной школой. 

 Место курса методики обучения физики в структуре ООП ВПО: 

Методики обучения физики дается в  базовом разделе профессиональном цикле Б.3.  

в физико-математическом образовании 550200, профиль  подгатовки «Физика». Изучается 

3,4,5,6 в семестре,  выделяется всего 12 кредитов.   

Содержание лекционного методики обучения физики составляют вопросы ее общих 

теоретических основ – общая методика, и вопросы изучения отдельных разделов – 

частная методика.  

В курсе методики обучения физики проводятся лекционные, практические и 

лабораторные занятия. В своих исследованиях и выводах она опирается на философию, 

педагогику, психологию, математику и обобщенный практический опыт работы учителей 

физики. 

На практических занятиях студенты углубляют и закрепляют теоретические знания. 

Формулируются умения выбора видов деятельности и методов обучения в соответствии 

содержания и дидактических целей урока. Лабораторные занятия отличаются 

конкретностью выполняемых работ. На лабораторных и практических занятиях с целью 

формирования профессионально-методических компетенций проводятся следующие виды 

деятельности: 

 анализ Государственного стандарта общего образования по физике,  

программ, учебников, методических разработок и определение связи между ними; 

 рассмотрение методики изучения отдельных тем школьной физики,  

проведение сравнительного анализа и их изложения в различных учебниках; 

 планирование целей обучения учебных материалов, анализ принципов  



 15 

выбора методов, приемов и форм организации обучения; 

 составление плана конспекта урока по отдельным темам школьной  

физики, проведение в виде деловых игр фрагментов урока и их анализа; 

 анализ методов решения задач, составление системы образовательных и  

развивающих упражнений и задач, а также проверочных тестов; 

 разработка системы заданий и тестов по дифференциальным уровням для  

проверки физических знаний и умений учащихся; 

 определение критериев оценивания и наблюдения за достижениями  

учащихся, оценки учебных результатов; 

 разработка тематики внеклассной работы по физике и их обсуждение; 

 наблюдение за ходом уроков по физике и их анализ; 

 подготовка проведению урока с различными средствами обучения; 

 подготовка наглядных средств, дидактических материалов 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В очень быстро меняющемся мире школа ждет интересного учителя-профессионала, 

а это человек, у которого очень развито чувство времени, открытый всем инновациям, 

уважающий развитие каждого ученика. Следовательно, нужно чтобы наши студенты не 

только знали базовые компетенции данного курса, но также обрели навык размышлять 

систематических на основе полученной информации, в дальнейшем этот навык позволит 

студентам создать еще больше, новое знание и найти решение проблем, которые сейчас 

даже невозможно предвидеть. Будущий учитель должен уметь организовать подготовку 

школьников таким образом, чтобы они были готовы осмысленно и творчески 

использовать результаты обучения в своей учебной и профессиональной деятельности. На 

основании решения кафедры некоторые темы курса даются на самостоятельную работу 

студентам. Примерный планы работ и рекомендуемая литература предлагается 

преподавателем. На каждом семестре по курсу теории и методики обучения физики 

проводятся проверочные работы по оценке достижений студентов.  

Самостоятельные работы выполняются студентами в виде рефератов, и дипломных 

работ. Тематика дипломных работ каждый год обновляется. Также по актуальным 

проблемам данного курса рекомендуется проведение курсов по выбору, организации 

научно-методических семинаров, дебатов, кружков.  

Педагогическая практика является неотъемлемой частью процесса 

профессионально-педагогической подготовки студентов к работе в качестве учителей 

физики в средней общеобразовательной школе. В ходе педагогической практики  

реализуется связь между теоретической подготовкой студентов к педагогической 

деятельности и практическим формированием опыта ее осуществления. Одним из 

критериев освоения курса методики обучения физики считается умение реализовать 

теоретические знания данного курса в ходе педагогической практики. 

В результате освоения  курса  «Методика обучения  физики» студентом должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

Общие компетенции (инструментальные, межличностные, системные): 

Инструментальные: 

- развивать когнитивные способности студента; 

- способность  понимать и использовать идеи и соображения; 

- методологические способности по математике; 

- уметь правильно организовывать время; 

- уметь принять решения и разрешение проблем; 

 

- развивать технологические умения;   

- развивать умения, связанные с использованием технических средств; 

- компьютерные навыки и способности информационного управления; 

- способности к анализу и синтезу; 



 16 

-  способность к организации и планированию; 

- базовые общие знания по естественнонаучными и общеобразовательными 

дисциплинами; 

- анализировать информацию из различных источников. 

Межличностные:  

- индивидуальные, научно-творческие способности студента; 

- умение правильно выражать чувства и отношения; 

- научить критическому осмыслению и способность к  самокритике; 

-  научить сотрудничать; 

- научить умению работать в группах; 

- научить принимать социальные и этические обязательства; 

- способность работать в команде; 

- межличностные навыки; 

- способность работать в междисциплинарной команде; 

- способность взаимодействовать с экспертами в других предметных областях; 

- способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

- способность работать в международном контексте; 

- применять знания на практике. 

Системные: 

- способность  применять знания на практике. 

- исследовательские способности;  

- способность к обучению;  

- способность к адаптации в новых ситуациях; 

- способность  творческого применения  новых идей;  

- способность к самостоятельности; 

- способность к разработке проектов и их управлению; 

- ответственность за качество; 

- воля к успеху; 

- решать проблемы. 

Специальные компетенции: 

- понимать психолого-педагогические аспекты усвоения предмета, взаимоотношение 

школьного курса физики с физикой как наукой и важнейшими областями ее применения; 

- анализировать различную литературу,  включая  Государственный 

образовательный стандарт, программы, учебники, учебно-методические комплексы  и 

другие средства обучения;  

- планировать учебные занятия в соответствии со школьным учебным планом на 

основе его стратегии и учить планировать учебную работу учеников; 

- с учетом возрастных возможностей учащихся  отбирать и использовать 

соответствующие учебные средства, методы обучения, формы организации учебного 

процесса для построения технологии обучения математике; 

- организовывать различные виды деятельности учащихся, осуществлять выбор 

оптимальной методики обучения в соответствии с поставленной целью урока; 

- готовить математические наглядные пособия, модели и раздаточные материалы к 

уроку; 

 планировать обучение математике в соответствии теории познания, теории  

множественного интеллекта; 

 

 готовить поурочные планы и провести последовательность уроков с ясными и  

понятными результатами обучения, с учетом всех возможностей учеников с точки зрения 

применения всех уровней  Таксономии Блума, типов памяти, эффекта запоминания первой 

и последней информации; 

 понимать и применять принципы ЛОО в обучении математике; 
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- применять различные техники управления классом, а также, где применяются 

интерактивные методы обучения; 

- объяснить концепции формативного и суммативного оценивания, законность и 

достоверность в отношении к оцениванию; 

- оценивать свою деятельность и деятельность учащихся,  использовать приемы 

формативного оценивания,  самооценки и взаимооценки; 

- разработать различные инструменты оценивания основанного на критериях, 

которые покажут достигнута ли цель и проводить это оценивание; 

- организовывать  самостоятельные работы учащихся;     

- организовывать внеклассные мероприятия по физике. 

  

В результате освоения компетенций студент должен:  знать; уметь; владеть. 

Знать ( знание студента):   

  - содержание, цели курса физики средней школы; 

           - Государственный стандарт общего среднего  образования, учебные программ и  

учебники по математике;  

 -знает  психолого-педагогические особенности усвоения предмета учащимися 

различного возраста; 

- знает взаимосвязь  курса математики средней школы с физикой как наукой и ее 

важнейшими областями применения; 

        - планирование целей обучения учебных материалов, анализ принципов выбора 

методов, приемов и форм организации обучения; 

- знает отбор  разных форм организации урока сочетающийся  с целями обучения и 

может разрабатывать рациональные методоы, приемы обучения физике;    

       -  выбирать различные средства обучения для проведению урока и разрабатывать 

инструкции их применений;  

       - знает принципы выбора содержания курса математики; 

      - знает взаимосвязь  курса физики с другими предметами средней школы;   

      - знает анализировать процесс обучения физике; 

     - знает  концепции формативного и суммативного оценивании. 

        Уметь (умение студента): 

- умеет анализировать нормативные документы образования,  учебники,  учебные 

пособия и средств обучения  по физике для средней школы; 

                 Умение - сознательное применение разных деятельности, знаний и навыков 

студента. 

        -  глубокое изучение программ,  учебников методических пособий   и  

планирование учебных работ и уроков физики соответствующему  учебному плану и 

стратегию средней школы;   

        - рассматривать методики изучения отдельных тем школьной физики,  

проведение сравнительного анализа их изложения в различных учебниках; 

        - разрабатывает системы обучающих  заданий и планировать учебный материал; 

        -  разработьтематики внеклассной работы по физике; 

        - с учетом возрастных возможностей учащихся  отбирать соответствующие учебные 

средства, методы обучения, формы организации учебного процесса;  

 

        -  готовить  наглядные средства,  дидактические материалы, моделей геометрических 

фигур. 

             Владеть (какими навыками обладает студент?): 
 Навык – это автоматическая операция действия студента. 

        -  организацией различными видами деятельности учащихся, осуществляет выбор 

оптимальной методики обучения в соответствии с поставленной целью урока; 
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- с учетом возрастных возможностей учащихся  отбирает и использует 

соответствующие учебные средства, методы обучения, формы организации учебного 

процесса;  

- владеет навыками применения различными техниками управления классом и  

использовать интерактивные методы обучения; 

-  использует приемы инструмента оценивания основанного на критериях;     

 - организует  самостоятельные работы учащихся;     

- организует внеклассные мероприятия по математике. 

                               Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем ведущим 

практические и лабораторные занятия). 

Промежуточный и итоговый контроль знаний: модуль (промежуточный); 

экзамен (итоговый).  

Промежуточный контроль указывается в рабочей программе, в силлабусах и заранее 

дается проверочные вопросы. 

  Контроль за освоением учебного модуля осуществляется в каждом разделе 

отдельно. 

 Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ   

(МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ) 

Содержание дисциплины «Методика обучения физики» составляют   вопросы ее 

общих теоретических основ (общая методика) и вопросы изучения отдельных разделов, 

тем курса (частная методика). 

 

                           ОБЩАЯ МЕТОДИКА 

Предмет «Методика обучения физики»  
Предмет «Методика обучения физики»  (содержание, цели и задачи). 

Методологические основы предмета «Методика обучения физики». Связь с другими 

науками предмета «методика обучения физики». Некоторые идеи в развитии истории  

предмета «Методика обучения физики». Общие дидактические понятия в обучении 

физике. ЛОО и традиционное обучение физике. Преподавание и обучения.  

Цели и задачи обучения физике в  средней общеобразовательной школе. 

Задачи обучения физике в  средней общеобразовательной школе. Цели обучения 

физике в  средней общеобразовательной школе. Значение школьного курса физики в 

общем среднем образовании и в формировании  научного мировоззрения учащихся. 

Психолого-педагогические особенности усвоения предмета учащимися различного 

возраста. Взаимосвязь  курса физики средней школы с физикой как наукой и ее 

важнейшими областями применения. 

ЧАСТНАЯ  МЕТОДИКА 

                                 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуемые методы обучения, позволяющие сформировать общие и  

специальные компетенции, заданные в целях учебного модуля.  

По курсу «Методика обучения физики» предусматриваются лекции, практические 

занятия и лабораторные работы.    

Содержание лекционных курсов по «Методике обучения физики»  развивается с 

учетом полученных студентами при изучении соответствующих дисциплин знаний по 

теории воспитания, дидактике, психологии и физике.   

 На практических занятиях: 

- детально изучаются Государственный образовательный стандарт КР, программы, 

учебники и учебные пособия; 
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- обсуждается методика изучения тем школьного курса и приводится сравнительный 

методический анализ изложения одной и той же темы в различных учебных пособиях; 

- рассматривается планирование учебного материала и обсуждаются составленные 

студентами конспекты отдельных уроков; 

- анализируются методы решения задач и разрабатываются обучающие системы 

упражнений; 

- составляется и обсуждается тематика внеклассных мероприятий. 

Лабораторные занятия проводятся по подгруппам и включают следующие виды 

работ: 

- наблюдение и анализ уроков в школе; 

- подготовка к проведению уроков с применением разных средств обучения; 

- изготовление наглядных пособий и подготовка дидактических материалов. 

Как на лекциях, так и практических занятиях обращается внимание на анализ и 

обобщение опыта передовых учителей физики. 

Тематика и сроки проведения контрольных работ определяются кафедрой. 

Отдельные разделы программы по решению кафедры могут быть предложены для 

самостоятельного изучения. 

Методы обучения: 
Традиционные методы, пассивные методы, лекции. При этих методах имеется 

определенный центр, из которого исходит вся информация. Роль такого центра может 

выполнять преподаватель, книга, интернет, учебный фильм и т.д.  

Активные методы, практические занятия. При этих методах центр 

распространения информации остается, но информация идет не только в одном 

направлении. Студенты дополняют, спорят, задают вопросы, высказывают сомнения. Роль 

преподавателя не как руководитель, а как помощник. 

Интерактивные методы. При этих методах центр отсутствует. Преподаватель 

является лишь организатором учебного процесса, консультантом. Главное при этих 

методах сотрудничество и взаимодействие студентов.  

Для достижения целей дисциплины  «Методика обучения физики» обучения 

необходимо использовать активные и интерактивные методы обучения, такие как: 

портфолио, групповые ролевые игры, диалоговые методы, проблемное обучение, мозговой 

штурм, дебаты, кейсы, презентации, лабораторные работы и другие. 

 

Перечень рекомендуемых  литератур. 

 

Основные литературы 

      

   1. Бекбоев  И.Б. Инсанга  багыттап окутуу технологиясынын теориялык жана  

практикалык маселелери. -Б.: 2004. 

2. Методика преподавания математики. Общая методика.Р.С.ЧеркасовА.А.Столяр. 

М.: Просвещение.  1985 г. 

3. Методика преподавания математики в средней школе.Общая методика. 

В.А.Оганесян,  Ю.М.Колягин и др. М.: Просвещение. 1980г. 

4. Методика преподавания математики. Частная  методика. В.И.Мишин, М.: 

Просвещение.  1985 г. 

4. Методика преподавания математики в средней школе.Частная методика. 

В.А.Оганесян, Ю.М.Колягин и др. М.: Просвещение 1979 г. 

5. Новик И.А. Практикум по методике преподавание математики. Минск.:  1984 г. 

6. Назаров М.Н.,Алтыбаева М.А. Ортомектептематематиканыокутуу. Ош: 1999 ж.. 

7. Лященко Е.И. и др. Лабораторные и практические  работы  по методике 

преподавания математики. Учебное пособие.  
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8. Торогельдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы 1-бөлүк, 2006 ж.  

9. Торогелдиева К.М. Математиканы окутуу теориясы жана методикасы боюнча 

студент-математиктердин өз алдынча иштери. Бишкек. -2007 ж. ( методикалык колдонмо). 

10. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы 1-бөлүк, 2014 ж.  

11. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы 2-бөлүк, 2014 ж.  

12. Төрөгелдиева К.М.  Орто мектепте математиканы окутуу теориясы жана 

методикасы боюнча практикалык жана лабораториялык иштер.  2014 ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные литературы 

21. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Начала стереометрии. 9-кл. -М.: 

1981; Начала стереометрии. 10 кл.- М.: 1982. 

22. Айылчиев А. Орто мектептеги геометриялык түзүүлөр жана фигуралардын 

сүрөтү. Фрунзе. 1970. 

23. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. –

Минск. 1990. 

24. Бекбоев  И.Б. Математика сабагында  программаланган  окуунун элементтерин  

пайдалануу. - Ф.: 1970.-94 с.  

25. Бекбоев  И.Б., Тимофеев А.И. Математиканы  окутууда  окуучуларды өз 

алдынча иштөөнүн ыктарына машыктыруу. -Ф.: 1965. 104 с. 

26. Бекбоев  И.Б., Тимофеев А.И. Стереометриялык маселелерди  чыгарууну 

системалаштыруу. -Ф.: Мектеп, 1982. 

27.   Билим берүүнүн модернизациялоо шартында окутууга жаңы мамиле. 

(Методикалык курал) К.М.Торогельдиева ж.б.  Бишкек:  2005 ж. 

28. Брудный А.А. Образование: стратегия проблемы// Развитие образования в 

Кыргызстане: проблемы и перспективы. –Б., 2000. 

29. Буйских Т.М., Задорожная И.П.. Критическое мышление. –Бишкек, 2003. 
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30. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена, 2001. 

31. Колягин  Ю.М. Задачи  в обучении математике. Ч. 1. Математические задачи  

как средство развития  учащихся. М.: 1977. 

32. Колягин  Ю.М. Задачи  в обучении математике. Ч.2. Обучение  математике  

через  задачи  и обучение решению задач. -М.: 1984. 

33. «Математика» (газета). 

34.  «Математика в школе» (журнал). 

35. Методика преподавания математики. А.И.Фетисова.  М.: Просвещение. 1967 г.  

36. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика.    

В.И.Мишин. М.:  Просвещение 1987 г. 

37. Эсенгулова М., Любельская Д., Талиев Н. Личностно-ориентированное 

образование в высшей школе. Учебно-методическое пособие. Бишкек, 2010. 

38. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. 

Москва, 1996.  

39. Төрөгелдиева К.М. Комбинаторика жана Ньютондун биному. Методикалык 

колдонмо.- Бишкек. 1999 ж.  

40. Төрөгелдиева К.М. Математиканын тарыхы. -Бишкек. 2009. 

41. Төрөгелдиева К.М., Раева Р. Орто мектепте математиканы окутууда 

компьютерди колдонуу. Окуу куралы. - Бишкек. 2014.   

 

 


