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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». 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. 

З метою виконання ІІ етапу проекту кожен учасник отримав і виконує 

особисте завдання щодо  

- складання власної схеми - конструктора уроку, висвітливши в ній 

етапи уроку  
Тема 

уроку 

Актуалізація  Мотивація  Вивчення нового 

матеріалу 

Закріплення 

знань учнів 

Домашнє 

завдання 

Рефлексія  

       

- описує цікаві методичні прийоми при викладанні нового 

матеріалу, прийоми для узагальнення та систематизації знань конкретної теми 

програми (теми наведено нижче) і до 01 лютого 2015 року надсилає їх  на 

електронну адресу grischaeva_elena@i.ua 

Просимо вашого сприяння в контролі за процесом виконання особистих 

завдань. 

 

З повагою, 

Директор                                                    В.М.ВАСИЛИНЕНКО 
 

Гришаєва, 31-25-82         

      Директорам ПТНЗ 
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Додаток  

до листа НМЦ ПТО 

№ 13/4-291 від 03.12.2014 

ВИТЯГ  

з рекомендацій секції викладачів фізики від 14.10.14  
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 

Атомна та ядерна фізика (7-9) ЗДЦ ПТО Жовті Води 

Атомна та ядерна фізика (10-12) ПТУ 81 

Повторення та узагальнюючі заняття МПЛ 

  

 


