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1. Առարկայի նպատակները և խնդիրները
Առարկայի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել գիտելիքների և
կարողությունների որոշակի ծավալ, որն անհրաժեշտ է ֆիզիկայի ուսուցչին միջնակարգ
դպրոցում արդյունավետ աշխատելու համար:
Առարկայի խնդիրները


Ուսանողների մեջ ձևավորել ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի տեսական



հիմունքների գիտելիքներ,
Ուսանողների մեջ ձևավորել ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի հիմունքները
ուսումնադաստիարակչական գործընթացում կիրառելու և իրականացնելու
կարողություններ,



Ուսանողների մեջ ձևավորել մանկավարժական գործունեության նկատմամբ
պատրաստակամություն և հետաքրքրություն:
Առարկան ուսանողներին կողմնորոշում է մասնագիտական գործունեության հետևյալ

տեսակների ձևավորմանը` ա) ուսումնադաստիարակչական, բ) գիտամեթոդական,
գ)մանկավարժահասարակական, դ) սովորողների գործունեության կազմակերպման և
ղեկավարման:
ա)Ուսումնադաստիարակչական գործունեության բնագավառում


Իրականացնել ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացը` համապատասխան կրթական
ծրագրին,



Ուսումնական պլաններին համապատասխան ֆիզիկայի պարապմունքների
պլանավորում և անցկացում`հաշվի առնելով ծրագրային բաժինների և թեմաների
առանձնահատկությունները,



Օգտագործել ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակակից եղանակները, մեթոդները և



միջոցները,
Ուսուցման արդյունքների գնահատման համար օգտագործել ժամանակակից
մեթոդները և միջոցները,



Անհատական մոտեցմամբ սովորողներին դաստիրակել ֆիզիկայի ուսուցման
գործընթացում` նրանց մեջ ձևավորել հոգեկան բարոյական արժեքներ և
հայրենասիրական համոզմունքներ,



Ձևավորել արտադասարանային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման
կարողություններ
բ) Գիտամեթոդական գործունեության բնագավառում



Գիտամեթոդական աշխատանքների կատարում, գիտամեթոդական միավորումների
մասնակցում,



Սեփական որակի բարձրացման և կատարելագործման նպատակով սեփական
գործունեության վերլուծություն:
գ) Մանկավարժահասարակական գործունեության բնագավառում



Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների անցկացում,



Սովորողների ընդհանուր կուլտուրայի ձևավորում:
դ) Գործունեության կազմակերպման և ղեկավարման բնագավառում



Ուսուցման և դաստիարակության արդյունքների ստուգման կազմակերպում,



Սովորողների արտադասային գործունեության կազմակերպում:

1.1. Առարկայի բովանդակության յուրացման մակարդակի նկատմամբ ներկայացվող
պահանջները
Առարկան ուսումնասիրողը պետք է գիտենա`


Միջնակարգ և ընդհանուր կրթությամբ ուսումնական հաստատություններում
ֆիզիկայի ուսուցման նպատակները, խնդիրները և մեթոդները,



Սովորողների գիտելիքներին և կարողություններին ներկայացվող պահանջների
բովանդակություն,



Միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ հիմնարկություններում ֆիզիկական կրթության
համակարգը և բազային ուսումնական պլանում ֆիզիկայի տեղը,




Հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ֆիզիկայի դասընթացի բովանդակությունը,
Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդները, նրանց դասակարգումը, և դրանք ուսուցման
գործընթացում կիրառելու հնարավորությունները,



Ֆիզիկայի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը, դասերի
տեսակները, ֆիզիկայի ժամանակակից դասին ներկայացվող պահանջները,



Ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները,



Նախասիրական պարապմունքների բովանդակությունները, նրանց
առանձնահատկությունները և անցկացման մեթոդիկան,



Արտադասային պարապմունքների տեսակներն ու ձևերը և նրանց կազմակերպման
առանձնահատկությունները,



Ուսուցման մեթոդները և դրանց օգտագործումը ուսումնադաստիարակչական
գործընթացում,



Ֆիզիկայի դպրոցական կաբինետի սարքավորումները, նրանց պահպանման և
օգտագործման կանոնները:
Ուսանողը պետք է կարողանա



Որոնել մանկավարժական խնդիրներ և նշել դրանց լուծման ուղիները,



Վերլուծել ուսումնական ձեռնարկները` ելնելով ֆիզիկայի ուսուցման
համապատասխան նպատակներից, սովորողների տարիքային
առանձնահատկություններից, դիդակտիկական և մեթոդական սկզբունքներից,



Կատարել ֆիզիկայի առանձին բաժինների, թեմաների և հասկացությունների
գիտամեթոդական վերլուծություն,



Իրականացնել ուսուցման մեթոդների, միջոցների և ձևերի ընտրություն`
համապատասխան դրված նպատակների և ուսումնական նյութերի
բովանդակությունների,



Պլանավորել ֆիզիկայի գծով ուսումնադաստիարակչական աշխատանքը,



Տարբեր դիդակտիկական նպատակներով դասերի, սեմինարների, գիտաժողովների և
այլ դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների կազմակերպում և
անցկացում,



Անցկացնել տարբեր տիպի` օգտագործելով ուսուցման համապատասխան մեթոդներ,
ձևեր և միջոցներ:
Հմտությունների տիրապետում



Տարբեր մանկավարժական խնդիրներ լուծելու համար ուսումնական փորձերի
կատարում` նրանց անցկացման մեթոդների և տեխնիկական պահպանման
պահանջներով:

2.ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.1. ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՐՑԵՐ

Ֆիզիկայի
Մանկավարժական

ուսուցման

մեթոդիկան

հետազոտության

որպես

մանկավարժական

մեթոդաբանությունը:

Ֆիզիկայի

գիտություն:
ուսուցման

մեթոդիկայի խնդիրները:
2.1.1 Միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցման հիմնական
նպատակները:
Ֆիզիկայի ուսուցման կրթական նպատակները` խորը և կայուն գիտելիքների
ձևավորումը, փորձարարական փաստեր, հասկացություններ, օրենքներ, տեսություններ,
ֆիզիկա գիտության մեթոդները, աշխարհի ժամանակակից ֆիզիկական պատկերը,
փորձարարական կարողությունների և հմտությունների ձևավորում:
Ֆիզիկայի ուսուցման դաստիարակչական նպատակները
Գիտական
աշխարհայացքի
ձևավորում,
սովորողների
մասնագիտական
կողմնորոշումը: Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում մտածողության զարգացում, նոր
գիտելիքների ձեռք բերման և դրանց կիրառման կարողությունների ձևավորում, ֆիզիկայի
նկատմամբ

սովորողների

իմացական

հետաքրքրությունների

զարգացում, ուսուցման

մոտիվների և դրդապատճառների ձևավորում:
2.1.2

Միջնակարգ

կառուցվածքը

հանրակրթական

դպրոցի

ֆիզիկայի

բովանդակությունը

և

Ֆիզիկայի

դասընթացի

կառուցման

գծային,

համակենտրոն

և աստիճանային

համակարգերը: Հիմնական և ավագ դպրոցի ֆիզիկայի ծրագրերը:
Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում (մաթեմատիկա,
ֆիմիա, կենսաբանություն, աստղագիտություն):
2.1.3 Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդները
Մեթոդի և մեթոդական հնարի “պրիոմ” հասկացությունները: Ուսուցման մեթոդների
դասակարգումը: Ուսուցման մեթոդների կապը գիտական իմացության մեթոդների հետ:
Ինդուկցիան և դեդուկցիան, համանմանությունները և մոդելները ֆիզիկայի ուսուցման
գործընթացում: Ֆիզիկայի ուսուցման զննական մեթոդները: Վերարտադրական մեթոդները:
Ֆիզիկայի պրոբլեմային ուսուցումը: Բառային կամ վերբալ մեթոդները`պատմել, բացատրել,
զրույց, դասախոսություն, գրքի հետ աշխատել:
Ֆիզիկայի ուսուցման զննական մեթոդները
Ցուցադրական

փորձերը,

նրանց

նշանակությունը

և

նրանց

ներկայացվող

պահանջները: Ֆիզիկայի դասերին նկարների, գծագրերի, պլակատների, դիագրամների
օգտագործումը:
Ֆիզիկայի ուսուցման գործնական մեթոդները
Ֆիզիկայի խնդիրների լուծումը ուսուցման գործընթացում: Ֆիզիկայի խնդիրների
դասակարգումը և նրանց լուծման մեթոդները: Սովորողներին խնդիր լուծել սովորեցնելը:
Ֆիզիկայի լաբորատոր պարապմունքները
Ճակատային լաբորատոր աշխատանքները, ֆիզիկայի պրակտիկումը, տնային
փորձերը և դիտումները:
Ուսումնաիմացական գործունեության կազմակերպման և իրականացման մեթոդները
Սովորղների ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման մեթոդիկան: Ֆիզիկայի
նկատմամբ սովորողների իմացական գործունեության ակտիվացման մեթոդիկան:
Սովորողների

գիտելիքների

և

կարողությունների

ստուգման

և

գնահատման

մեթոդիկան:
2.1.4 Ֆիզիկայի ուսուցման միջոցները
Ֆիզիկայի ուսումնական կաբինետը և նրա սարքավորումները: Դպրոցական սարքերի
հիմնական տեսակները և նրանց առանձնահատկությունները: Ուսուցման տեխնիկական
միջոցները: Նոր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ:
2.1.5 Ֆիզիկայի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը
Ուսումնական

պարապմունքների

էքսկուրսիա, տնային աշխատանքներ:

տեսակները`

դաս,

սեմինար,

գիտաժողով,

Դասերի տեսակները և նրանց կառուցվածքը: Ֆիզիկայի ժամանակակից դասը, նրան
ներկայացվող պահանջները: Սովորողների գիտելիքների կրկնությունը, համակարգումը և
ընդհանրացումը:

Սեմինարների

և

գիտաժողովների

կազմակերպման

մեթոդիկան:

Էքսկուրսիաների կազմակերպման և անցկացման մեթոդիկան: Սովորողների ֆիզիկայի
տնային աշխատանքների կազմակերպման մեթոդիկան:
2.1.6 Ֆիզիկայի տարբերակված ուսուցումը
Ֆիզիկամաթեմատիկական,

կենսաքիմիական

և

հումանիտար

թեքումներով

դասարաններում ֆիզիկայի դասավանդման առանձնահատկությունները:
Ֆիզիկայի

նախասիրական

(ֆակուլտատիվ)

պարապմունքները

և

նրանց

նշանակությունը: Ֆիզիկայի նախասիրական պարապմունքների բովանդակությունները:
Նախասիրական պարապմունքների անցկացման առանձնահատկությունները:
Արտադասային աշխատանքների տեսակները նրանց կազմակերպման և անցկացման
մեթոդիկան:

Ֆիզիկայի

երեկույթները:

և

տեխնիկայի

Սովորողների

խմբակները,

տեխնիկական

ֆիզիկայի

օլիմպիադաները

ստեղծագործության

և

զարգացումը

արտադասային աշխատանքների ժամանակ:
2.1.7Ֆիզիկայի ուսուցչի ուսումնադաստիրակչական աշխատանքների պլանավորումը
Տարեկան պլան, օրացույցային պլան և ֆիզիկայի դասի պլան կոնսպեկտը:

2.2. ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՑԵՐ

2.2.1 Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկան հիմնական դպրոցում:
Հիմնական դպրոցում ուսուցվող

ֆիզիկական երևույթները, հասկացությունները և

օրենքները:
Հետևյալ

հասկացությունների

գիտամեթոդական

վերլուծությունը

և

դրանց

ձևավորման մեթոդիկան` մեխանիկական շարժում, շարժման հարաբերականություն,
ճանապարհ, արագություն, արագացում, իներցիա, զանգված, նյութի խտություն, ուժ,
աշխատանք, հզորություն, կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներ, ջերմաստիճան, ներքին
էներգիա,

ջերմաքանակ,

տեսակարար

ջերմունակություն,

էլեկտրական

լիցք,

էլեկտրամագնիսկան դաշտ, հոսանքի ուժ, լարում, դիմադրություն:
Մեխանիկական,

ջերմային,

էլեկտրամագնիսկան,

լուսային

երևույթների

ուսումնասիրման մեթոդիկան:
Ֆիզիկական տեսությունների (դասական մեխանիկայի, մոլեկուլային կինետիկ և
էլեկտրոնային

տեսությունների,

էլեկտրական

մեթոդիկայի

առանձնահատկությունները:

պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկան:

դաշտի

տեսության)

Հիմնական

ուսումնասիրման

դպրոցում

քվանտային

2.2.2 Միջնակարգ դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկան
Մեխանիկա բաժնի ուսումնասիրման մեթոդիկան
“Մեխանիկա”

բաժնի

գիտամեթոդական

վերլուծությունը:

Բաժնի

հիմնական

հասկացությունները և օրենքները: Հարաբերականության գաղափարը մեխանիկայում,
շարժումների նկարագրման վեկտորակորդինատային եղանակը:
Հասկացությունների

գիտամեթոդական

վերլուծությունը

և

նրանց

ձևավորման

մեթոդիկան` հաշվարկման համակարգ, տեղափոխություն, արագություն, արագացում,
զանգված, ուժ, իմպուլս, աշխատանք, էներգիա, ներդաշնակ տատանումներ, լայնույթ,
պարբերություն, հաճախություն, տատանման փուլ:
Նյուտոնի

օրենքների

ուսուցման

մեթոդիկան,

պահպանման

օրենքները

մեխանիկայում, մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ:
“Մոլեկուլային ֆիզիկա” բաժնի ուսուցման մեթոդիկան
“Մոլեկուլային

ֆիզիկա”

բաժնի

գիտամեթոդական

վերլուծությունը:

Բաժնում

ուսումնասիրվող հիմնական հասկացությունները և օրենքները: Ջերմային երևույթների
ուսումնասիրման

ջերմադինամիկական

և

վիճակագրական

մեթոդները,

նրանց

միասնությունը: Մոլեկուլային կինետիկ տեսության արտացոլումը նյութի կառուցվածքում:
Սովորողների մեջ “ջերմային հավասարակշռություն”, “ջերմաստիճան”, “ներքին էներգիա”,
“ոչ շրջելիություն” հասկացությունների ձևավորման մեթոդիկան:
Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական դրույթների ուսուցման մեթոդիկան:
Իդեալական գազի մոլեկուլային կինետիկ տեսությունը: Ջերմային մեքենաների աշխատանքի
սկզբունքը, ջերմադինամիկայի օրենքների ուսուցման մեթոդիկան:
“Էլեկտրադինամիկա” բաժնի ուսուցման մեթոդիկան
“Էլեկտրադինամիկա” բաժնի գիտամեթոդական վերլուծությունը: Բաժնում ուսուցվող
հիմնական հասկացությունները և օրենքները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի հասկացության
ձևավորումը:

Բաժնի

կառուցվածքը,

Մաքսվելի

տեսության

արտացոլումը

բաժնում:

Էլեկտրահաղորդականության դասական տեսությունը բաժնում:
“Էլեկտրական
“պոտենցիալների
ինդուկցիա”,

լիցք”,

“Էլեկտրամագնիսական

տարբերություն”,

“ինդուկտիվություն”,

“էլշու”,

դաշտ”,

“լարում”,

“էլեկտրաունակություն”,

“մագնիսական

հոսք”,

“պոտենցիալ”,
“մագնիսական

“ինդուկցիայի

էլշու”

հասկացությունների ձևավորման մեթոդիկան:
Էլեկտրաստատիկայի ուսուցման մեթոդիկան` հաստատուն հոսանքի օրենքները,
էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում, էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի
երևույթը, մագնիսական հոսք, Լենցի կանոնը, էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքը,
ինքնինդուկցիա, ինդուկտիվություն:
Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ

Մեխանիկական և էլեկտրամագնիսական տատանումների համանմանությունը,
մարող

էլեկտրամագնիսական

տատանումներ,

հարկադրական

տատանումներ,

փոփոխական հոսանք, նրա ստացումը:
Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը
Լույսի ալիքային հատկությունները
“Քվանտային ֆիզիկա” բաժնի ուսուցման մեթոդիկան
“Քվանտային ֆիզիկա” բաժնի գիտամեթոդական վերլուծությունը, բաժնի հիմնական
հասկացությունները և օրենքները:
“Լուսաէֆեկտ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: “Ատոմի կառուցվածքը”, Բոռի
հիմնադրույթները,

ատոմի

միջուկի

կառուցվածքը,

տարրական

մասնիկներ

թեմայի

ուսուցման մեթոդիկան:
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