
Кравець Ніна Йосипівна,  
вчитель фізики СЗШ № 68 

Педагогічний стаж – 37 р. , стаж викладання фізики - 29 р. , кваліфікаційна категорія - І 

“Якщо Ви помітили, що Ви на боці 
більшості, то це перша ознака того, 
що Вам необхідно змінюватись” 
                                                    М.Твен               Сфера  професійних інтересів:  

  методика викладання фізики (кожна тема, кожний клас 
потребує нової методики);  

  фізичний експеримент на уроці (пошук можливостей);  

  застосування інноваційних освітніх технологій у 
навчально-виховному процесі (не відставати від учнів); 

  психолого-педагогічна, аналітична діяльність 
(спостерігай, допомагай, переконуй);  

  індивідуальна освітня траєкторія – створення умов для 
максимального забезпечення освітньої програми учня 
(щось для усіх і все для кожного). 



Навчально-методична 
проблема 

Формування в учнів логічного мислення на 
основі встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків фізичних явищ, розв’язування 
розрахункових задач, розуміння 
екологічних проблем та безпеки 

використання досягнень науки і техніки. 



З метою розв’язання  навчально-
методичної проблеми: 

 Ознайомлення та впровадження у практику 
роботи досягнень педагогічної наукової думки та 
передового педагогічного досвіду у галузі 
викладання фізики та астрономії. 

 Вироблення власних підходів до методики і 
стилю викладання предмету. 

 Запровадження у практику роботи більш 
ефективних методів отримання зворотної 
інформації про засвоюваність навчального 
матеріалу учнями (поточний і підсумковий 
контроль). 



Спираюся на досягнення науки і 
досвід колег 

 Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 
України, почесний академік НАПН України О.І.Бугайов (5.12.1923 – 
17.04.2009). (здійснив обґрунтування структури та змісту фізичної освіти, 

працював над удосконаленням структури та змісту шкільного курсу фізики, 
запропонував  Концепцію профільного навчання фізики, розпочав розробку 
педагогічних програмних засобів з фізики тощо). 

 Вчитель фізики СЗШ № 3 м. Києва Старощук В.А. “Демонстраційний 
експеримент як засіб збудження інтересу учнів до вивчення фізики”. 

 Вчителі фізики Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ 
(Використання фізичного експерименту при викладанні фізики). 

 Вчитель фізики СЗШ № 38 м. Львова Максимович З.Ю. “Уроки фізики у 
технологіях інтерактивного навчання”  

 Вчителі СЗШ № 68, які своїм прикладом спонукають змінюватися. 
 Періодичні видання журналів “Фізика у школах України”, “Фізика у 

школі”, “Світ фізики” (ЛНУ ім.І Франка) 
 Матеріали періодичних освітянських, науково-популярних видань в галузі 

природознавства (друковані та інтернет-сайти). 



Надаю перевагу методам викладання 
предмету 

 Евристична бесіда, у процесі якої спонукаю учнів 
до встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
явищ, подій, властивостей, фактів тощо. 

 Спостереження, дослідження, експериментальне 
підтвердження чи заперечення. 

 Оцінювально-розрахунковий аналіз наслідків 
того чи іншого процесу, явища. 

 

“Здоровий глузд у фізиці - це ті упередження, 
що складаються у віці 18 років.” 
                                                             А.Ейнштейн 



Фізика – наука 
експериментальна 

Урок фізики у 8-А класі, тема “Теплова 
рівновага. Рівняння теплового балансу” 

Урок фізики у 9-А та 9-Б класах, тема 
“Електромагнітна індукція. Індукційний 

струм” 



Приклад роботи вчителя 
допоможе учневі правильно 

виконати певну дію 

Урок фізики у 7-Б класі, тема “Побудова 
зображення у тонкій лінзі” 



Швидко і якісно 
перевіряємо знання 

 Тестові завдання складено до 
більшості тем фізики та астрономії, що 
вивчаються у 10 та 11 класах 

  
 Розпочата робота по проведенню 

тестової перевірки навчальних 
досягнень з фізики у 9-х класах 
(складено тестові завдання до 
окремих тем) 
 
 



Використання комп’ютерних 
технологій при викладанні фізики 

та астрономії 

 Навчальні презентації  

        Підготовлено:  

- 12 презентацій до вивчення розділу “Механічний рух” (7, 10 класи) 

- 9 презентацій до вивчення розділу “Молекулярно-кінетична теорія. 
Основи термодинаміки” (8, 10 класи) 

- 19 презентацій до вивчення розділу “Електричний струм” (9, 11 класи) 

- 8 презентацій до вивчення розділу “Оптичні явища” (7, 11 класи) 

- 4 презентації до вивчення розділу “Атомна і ядерна фізика” (11 клас) 

- 19 презентацій до вивчення астрономії (11 клас)  

 Складено і налаштовано до використання за ПК тести до більшості тем 
10, 11 класів, розпочато виготовлення тестів для 9-х класів 

 Використання НПЗ (“Віртуальна фізична лабораторія” - для проведення 
лабораторних робіт та фізичного практикуму, “Бібліотека електронних 
наочностей” – проведення віртуального фізичного експерименту) 

 



Використовую бібліотеку електронних  
наочностей (7-11 класи) 

Використовую віртуальну фізичну 
лабораторію (7-11 класи) 



Перевірка знань за допомогою ПК з 
різних тем фізики для 10, 11 класів 

Використання презентацій з фізики та астрономії  



Методичні розробки та 
дидактичні матеріали 

              Розроблено: 
1. Різнорівневі контрольні роботи з фізики для учнів 10, 11 

класів з усіх тем (по 6 варіантів). 
2. Інструкції для проведення лабораторного практикуму у 

10, 11 класах (для кожного учня). 
3. Тести для поточної та контрольної перевірки навчальних 

досягнень учнів з фізики (10,11 класи) та астрономії (11 
клас). 

4. Розпочато роботу із складання тестів для поточної та 
контрольної перевірки навчальних досягнень учнів 9-х 
класів. 

5. Опорні схеми до вивчення фізики у 10, 11 класах (на 
кожну парту). 

6. Додатковий дидактичний матеріал (зразки формул) для 
проведення уроків розв’язування задач у 8-10 класах. 

7. Дидактичний матеріал (картки для  
     індивідуального контролю знань) з  
     окремих тем курсу фізики 10, 11 класів. 
8. Зразки контурних карт зоряного неба  
     для вивчення теми “Зоряні карти” 

 
 



Робота з 
обдарованими 

учнями  
 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади юних 

фізиків: 

- 2011 рік – Чеховський Павло (11 клас) – 
ІІ місце 

- 2013 рік – Калитчак Марія (10 клас) – І 
місце 

 

 Всеукраїнський конкурс з фізики 
“Левеня”  2013 року 

Результат Код учасника П. І. П. Клас Сума балів 

Відмінно 001001 ВОЙТОВИЧ М. І. 10 103.75 

Добре 001006 СЛОБОДЯНЮК Н.  10 72.5 

Учасник 001005 ШПИЛЬОВА О. В. 10 48.75 

Учасник 001004 БОЙКО Р. В. 10 45 

Учасник 001007 КЄЛЕК Н. Т. 10 40 

Добре 001003 ЯГОДИНСЬКИЙ А.  11 111.25 

Добре 001002 ПІТИЛА Ю. П. 11 85 

Конкур 
“Найрозумніши 

юний фізик 
школи” для 

учнів 8-9 класів  



Результати навчальних досягнень 
учнів з фізики 
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