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Шановні колеги! 

 

Доводимо до вашого відома, що НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  

розроблено інноваційний методичний проект «Методичний супровід 

підвищення професійної компетентності викладачів фізики ПТНЗ 

Дніпропетровщини» (додається).  

Проектом передбачена модерація процесу підвищення кваліфікації 

викладачів через майстер-класи та виявлення прогресивного педагогічного  

досвіду щодо впровадження ефективних методик та вдалих дидактичних 

прийомів при проведенні уроків фізики. Одним із складових результатів 

проекту стане розробка збірника «Ефективний урок фізики», в якому будуть 

зібрані методично-дидактичні родзинки. Збірник отримають всі учасники 

проекту. 

Проект розглянуто, схвалено до впровадження на засіданні секції 

викладачів фізики (14.10.14) і прийнято рішення щодо особистих завдань 

кожного викладача (додається). 

До 07.11.2014 кожен викладач виконує особисте завдання щодо 

розробки цікавих методичних прийомів на етапі актуалізації та мотивації 

знань учнів при викладанні конкретної теми програми (приклад оформлення 

додається) та направляє їх на  електронну адресу grischaeva_elena@i.ua   

Просимо вашого сприяння в контролі за процесом виконання особистих 

завдань. 

Додаток на 7 аркушах 

 

В.о. директора                                                            М.М.КОРНІЄНКО 

Гришаєва, 31-25-82         

      Директорам ПТНЗ 
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Додаток  

до листа НМЦ ПТО 

№ 13/4-184 від 29.08.2014  

Інноваційний методичний проект 
Методичний супровід підвищення професійної компетентності 

викладачів фізики ПТНЗ Дніпропетровщини 
 

«Істинне знання полягає не в знайомстві з фактами,  

яке робить людину лише педантом, а у використанні фактів,  

яке робить його філософом». (А. Дистервег)  

  

 «Знати на зубок ще не означає знати» (М. Монтень)  

 

«На готових істинах формується догматично  

скам'янілий інтелект» (Е. В. Ільєнко)  

 

«Велика мета освіти - це не знання, а дії» (Г. Спенсер)  

 

«Нічому тому, що важливо знати, навчити не можна –  

все, що може зробити вчитель –  

це вказати доріжки». (Річард Олдігтон)  

 

«Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути  

дані або повідомлені. Всякий, хто бажає до них прилучитися,  

повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами,  

власною напругою ». (А. Дістервег)  

 

«Знання тільки тоді знання, коли воно набуте завдяки мисленню,  

а не пам'яттю». (Л. М. Толстой)  

 

«Поганий учитель підносить істину,  

хороший вчить її знаходити». (А. Дистервег)  

 

«Найважливіше завдання цивілізації –  

навчити людину мислити» (Т. Едісон) 

 

Висловлювання відомих людей переконливо показують мета 
освіти - не просто закласти в голови учнів заданий обсяг знань, але 
подбати, по-перше, про те, щоб це були знання актуальні, а, по-друге, 
зробити все необхідне, щоб учень зміг свідомо і ефективно 
застосовувати отримані знання у своєму житті. Такий підхід диктує 
необхідність принципових змін орієнтирів і завдань педагогіки, 
формування нового ставлення викладачів до учнів, використання в ПТНЗ 
сучасних форм і методів навчання, впровадження ефективних освітніх 
технологій. А для цього, викладачі повинні знати і вміти 
використовувати ефективні методики, технології та дидактичні 
техніки при підготовці та проведенні уроків.  

Саме технологія дозволяє, звичайно, за умови її якісного освоєння і 
застосування, забезпечувати гідний рівень освітніх результатів навіть 
у початківців педагогів. Образно кажучи, технологія - це справжня 



нитка Аріадни в світі різноманітних і дуже непростих освітніх 
процесів, що дозволяє забезпечувати високу стабільність успіхів у 
навчанні, вихованні та розвитку учнів. Вперше думка про технологізації 
процесу навчання висловив Я.А. Коменський ще 400 років тому. Він 
закликав, щоб навчання стало «технічним», тобто таким, щоб все, 
чому вчать, не могло не мати успіху. Таким чином, ним була сформована 
найважливіша ідея технології навчання - отримання гарантованого 
результату.  

   «Освітня технологія - керована система взаємопов'язаних 
цілеспрямованих дій, здійснюваних усіма учасниками освітнього процесу 
для досягнення запланованих результатів навчання, виховання і 
розвитку». Проведене опитування педагогів ПТНЗ області показало, що 
серед головних проблем сьогоднішньої освіти вони виділяють низьку 
мотивацію, як викладачів, так і учнів. Однією з ключових причин 
існування цієї негативної ситуації є недостатнє використання в 
навчальному процесі сучасних ефективних освітніх технологій. 

В 2013-2014 н.р. відбувся обласний віртуальний фестиваль серед 
викладачів фізики, який показав що викладачі недостатньо володіють 
вмінням використовувати ефективні методики. Тому було прийнято 
рішення щодо організації постійно-діючого педагогічного майстер-класу, 
який передбачатиме проведення ряду засідань, з відпрацюванням 
елементів ефективних методик викладання. В основу майстер-класів 
положено процес модерації через: 

- ефективну взаємодію (Інтеракція) учасників групового процесу; 

- упорядкований обмін інформацією (Комунікація) між усіма 

учасниками освітнього процесу;  

- забезпечення наочності ходу і результатів освітнього процесу 

(Візуалізація);  

- Мотивацію всіх учасників освітнього процесу;  

- Моніторинг освітнього процесу;  

- Рефлексію педагога (ведучий викладач) і педагога (в ролі учня); 

- Аналіз діяльності учасників і оцінювання результатів. 

Актуальність 
 Стратегія модернізації освітянської галузі вимагає від сучасного 

навчального закладу забезпечення високої якості освіти. Для того щоб 

реалізувати це завдання й надати освітні послуги необхідної якості, ПТНЗ 

повинні мати високопрофесійний склад педагогічних кадрів, які виступають 

носіями нової системи професійно-педагогічних цінностей, мають високий 

рівень професійної компетентності й педагогічної майстерності, здатні 



органічно адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі й відповідати 

викликам 21 століття, а так само мотивовані до безперервного професійно-

особистісного розвитку й саморозвитку, самореалізації в педагогічній і 

управлінській творчості. Сучасна освіта зацікавлена в педагогах, які 

орієнтовані  на виявлення й розв’язання проблем, приймають активну участь 

в інноваційній діяльності, у керуванні розвитком ПТНЗ.  Важливою умовою 

підвищенням якості освіти є рівень професійної компетентності викладача, 

що повинен перебувати в постійному й безперервному розвитку. Поліпшення 

професійної майстерності педагогів позначається позитивно на якості 

освітнього процесу, його результатах. І разом з тим, ні педагоги, ні керівники 

органів освіти не задоволені наявними результатами - якістю підготовки 

випускників до продовження освіти, їхнім самовизначенням у житті.  

У концепції розвитку професійно-технічної освіти на період до 2015 

року визначена основна мета професійної освіти  – підготовка 

кваліфікованого працівника, компетентного, відповідального, який вільно 

володіє своєю професією, який здатен на рівні світових стандартів до 

ефективної роботи зі спеціальності, готовий до постійного професійного 

росту. Сучасна модель освіти передбачає  формування базових 

компетентностей сучасної людини: 

інформаційної (уміння шукати, аналізувати, перетворювати, 

застосовувати інформацію для рішення проблем); 

комунікативної (уміння ефективно співробітничати з іншими людьми); 

самоорганізаційної (уміння ставити мету, планувати, відповідально 

ставитися до здоров'я, повноцінно використовувати особистісні ресурси); 

самоосвітня (готовність конструювати й здійснювати власну освітню 

траєкторію протягом всього життя, забезпечуючи успішність і 

конкурентоспроможність).  

У зв'язку з переорієнтацією мети освіти  на розвиток учня повинні 

змінитися не тільки змістовні, але й технологічні аспекти діяльності  

викладача ПТНЗ, а особливо викладача природничо-математичних дисциплін. 

У цей час основне завдання викладача створити умови для максимальної 

самореалізації учнів, тобто створювати таке освітнє середовище, в якому  

проходив би творчий саморозвиток учня. Тому в роботі з викладачем 

потрібно насамперед розвивати його рефлексивні вміння щодо осмислення 

власного досвіду (що з досвіду залишити, а що розвивати, а також навчити 

виявляти перспективи подальшого професійного росту). 

В ПТНЗ зросла потреба у викладачах, здатних модернізувати зміст своєї 

діяльності за допомогою практичного, творчого її освоєння й застосування в 

розрізі досягнень науки, виробничого досвіду та передового педагогічного 

досвіду. 

Серед факторів, які впливають на ріст професійної майстерності 

викладача на першому місці якісний рівень методичного супроводу його 

педагогічної діяльності. Саме методичний супровід покликаний у нових 

умовах сприяти адаптації й розвитку педагога. 

Мета: 
Підвищення професійної компетентності викладачів фізики. 



  

Завдання: 
 1.Провести діагностику педагогічних утруднень в діяльності викладачів й 

оцінку рівня їх творчого потенціалу. 

2. Модерувати підвищення мотивації викладачів, стимулювати їх пізнавальну 

активність і творчість  та сформувати мотивацію на його професійне 

самовдосконалення. 

3. Створити умови для підвищення професійної компетентності педагогів 

через організацію науково-методичної, інноваційної й дослідницької 

діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес 

навчальних закладів. 

3.  Забезпечити перехід викладачів фізики на нові форми та методи роботи з 

учнями. 

4. Організувати роботу адміністрацій ПТНЗ області по вивченню,  

узагальненню й поширенню кращого педагогічного досвіду з позиції сучасної 

педагогічної науки.  

 

Тимчасові рамки й основні етапи реалізації проекту: 
Етап розробки проекту - 2014 рік (І півріччя): 

- Створення проекту «Методичний супровід підвищення професійної 

компетентності викладачів фізики». 

- Визначення цілей і завдань по проблемі, визначення теоретичних підходів 

до вирішення завдань. 

- Розробка діагностичного інструментарію. 

- Розробка критеріїв оцінки результатів реалізації проекту. 

- Розробка програми діяльності по даному напрямку. 

                

Етап впровадження проекту -2014-2015 н.р. 
№п/п Напрямку Зміст діяльності Строки Очікуваний  

результат 

1. Діагностика 

(оцінка педа-

гогічної 

діяльності  

викладачів) 

Аналіз її 

результатів 

Підбір діагностичного 

матеріалу. 

 

Проведення діагностики й 

обробка результатів. 

 

Аналіз. 

2014 Виявлені проблеми в 

діяльності викладачів. 

Сформовано мотивацію для 

підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників 

2. Модерація 

процесу 

підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

фізики 

 

Майстер-клас 1 

 «Складові ефективного 

уроку»  

Автор: Зейналова Т.О., 

викладач фізики ДЦПО 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка методичного 

посібника на допомогу вик-

ладачу «Ефективний урок» 

Кожен учасник отримує і 

виконує особисте завдання 

щодо розробки цікавих 

методичних прийомів при 

актуалізації та мотивації 

знань учнів при викладанні 

конкретної теми програми  

 

 



Майстер-клас 2 

«Ефективна мотивація 

учнів і як ефективно 

закінчити урок» 

Автор: Кириченко С.А., 

викладач фізики ДВПУБ 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас 3 

«Ефективні прийоми 

вивчення навчального 

матеріалу» 

Автор:   

викладач   

18.11.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.15 

Демонстрація цікавих 

методичних прийомів. 

Кожен учасник отримує і 

виконує особисте завдання 

щодо розробки цікавих 

методичних прийомів при 

викладанні нового матеріалу, 

прийомів для узагальнення та 

систематизації знань 

конкретної теми програми.  

 

 

Демонстрація цікавих 

методичних прийомів при 

викладанні нового матеріалу, 

прийомів для узагальнення та 

систематизації знань 

конкретної теми програми.  

 

3. Демонстрація 

педагогічного 

досвіду 

Узагальнення матеріалів на 

кожному етапі та подання 

досвіду через віртуальні 

методичні об'єднання, через 

видання практичного 

збірника «Ефективний урок 

фізики» (з досвіду роботи 

викладачів ПТНЗ 

Дніпропетровщини ) 

14-15 

н.р. 

Виявлення й вивчення 

кращого педагогічного 

досвіду, підвищення рівня 

професійної компетентності 

педагогів 

4. Аналіз 

результатів 

діяльності 

Контрольна діагностика. 

Співвіднесення результатів 

стартової діагностики з 

контрольною. 

Аналіз результатів 

освітнього процесу. 

квітень 

2015 

Підвищення професійної 

компетентності педагогів      

Підвищення  інтересу 

педагогів до професійної 

самоосвіти й 

самовдосконалення.  

Активне використання 

педагогами сучасних освітніх 

технологій. 

Розробка педагогами 

методичних  матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИТЯГ  

з рекомендацій секції викладачів фізики від 14.10.14  

 

3. Кожен викладач фізики до 07.11.14 розробляє цікаві  методичні прийоми 

актуалізації та мотивації знань учнів при викладанні конкретної теми (теми 

наведено нижче) і надсилає їх  на електронну адресу grischaeva_elena@i.ua  

Тема програми (номер уроків) Назва ПТНЗ 

Розділ 1 Кінематика (1-3) ПТУ 6 

               Кінематика (4-6) НПЛ 

               Кінематика (7-10) ДВПУ 

Розділ 2 Динаміка (1-3) МПТУ І корпус 

               Динаміка (4-6) ДЦПТОТС 

               Динаміка (7-10) ТПАЛ 

               Динаміка (11-13) СофПЛ 

               Динаміка (14-16) ДРЦПТО 

               Динаміка (17-20) ДЦППРК 

Розділ 3 Релятивістська механіка (6) ЗПЛ 

Розділ 1 Властивості, газів, рідин, твердих тіл (1-3) ЗДЦПТО Саксагань 

 Властивості, газів, рідин, твердих тіл (4-6) ВПУ 75 

               Властивості, газів, рідин, твердих тіл  (7-9) ОПТУ 

               Властивості, газів, рідин, твердих тіл (10-12) СПАЛ 

               Властивості, газів, рідин, твердих тіл (13-15) НЦПО 

               Властивості, газів, рідин, твердих тіл (16-18) ПТУ 48 

               Властивості, газів, рідин, твердих тіл (18-20) ДПЗЛ 

Розділ 2 Основи термодинаміки (1-3) МВПУПІТ 

   Основи термодинаміки (4-6) ДПЛ 

Розділ 1 Електричне поле і струм (1-3) ТПГЛ 

Електричне поле і струм (4-6) ДВПУБ 

Електричне поле і струм (7-9) ДЦПТО 

Електричне поле і струм (10-12) ПТУ 79 

Розділ 2 Електромагнітне поле (1-3) ДЦППРКБА І корпус 

Електромагнітне поле (4-6) СПЛ 

Електромагнітне поле (7-9) ППЛ 

Електромагнітне поле (8-10) ПГЛ 

Розділ 3 Коливання та хвилі (1-3) ЗДЦПТО 

Верхньодніпровськ 

               Коливання та хвилі (4-6) ДЦППРКБА ІІ корпус 

               Коливання та хвилі (7-9)   ЗДПЛ 

               Коливання та хвилі (10-12)   МПТУ ІІ корпус 

               Коливання та хвилі (13-15) ПАПТУ 

Розділ 4 Хвильова і квантова оптика (1-3) ІПЛ 

Хвильова і квантова оптика (4-9) ПТУ 74 

Хвильова і квантова оптика (10-12) ДЦПТО 

Розділ 5 Атомна та ядерна фізика (1-3) ПТУ 2 

Атомна та ядерна фізика (4-6) ВПУ 17 
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Атомна та ядерна фізика (7-9) ЗДЦ ПТО Жовті Води 

Атомна та ядерна фізика (10-12) ПТУ 81 

Повторення та узагальнюючі заняття МПЛ 

  

ПРИКЛАД 

 
Шейко Наталія Степанівна 

 

 

викладач фізики Дніпропетровського 

регіонального центру професійно-технічної 

освіти 

 

Етап мотивації: 

Тема уроку: Електричне поле. Напруженість  

Вірш “Поле. Напруженість”.  

Я існую і вдень і вночі, оточую заряджені тіла усі, 

І дію на них бездоганно і точно і в цьому себе проявляю наочно. 

  Не тіло і не частинка, крім того, - не речовина. 

  Побачити мене очима? Такої змоги в вас нема! 

  Тільки по дії на заряди ви можете мене впізнати. 

Про лінії не забувайте. 

Без них мене не уявити не вивчити, не зобразити.  

А в ліній старша є сестра., напруженість - її ім’я. 

Тема уроку: Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. 

Приклад з життя.  

Яблуня кидає яблуко на землю. І чого воно падає на Землю? Може, це 

всі тіла між собою притягуються, як яблуко до Землі? Та це ж ... закон 

всесвітнього тяжіння! 

 

Етап актуалізації знань учнів: 

………….. 

 

 

 

 


