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Розробники
(укладачі)
програми

Яцишена А.С. методист навчально-методичного центру професійного розвитку керівних та педагогічних працівників
установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти з фізики

Найменування
програми

Урок фізики в сучасних технологіях навчання

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності відповідно до вимог професійного стандарту
та стандарту освіти у галузі 01 Освіта/Педагогіка у сфері післядипломної освіти. Розвиток професійних компетентностей
педагогів для запровадження STEM-освіти в умовах Нової української школи. Розвиток професійних компетентностей
вчителів фізики. Ознайомлення вчителів фізиків з сучасними підходами до формування компетентностей учнів у
шкільному курсі фізики. Підвищення професійного розвитку учителів фізики, що полягає в удосконаленні фахових
компетентностей у галузях освіти та інформаційних технологій і формуванні й розвитку цифрової, управлінської,
комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей.

Напрями
програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Зміст програми Навчальний план
Аудиторні години

№
з/
п

Назва модуля Разом
(год.)

Лекції
(год.)

Семінарсь
кі

(год.)

Практичні,
пед.

практика
(год.)

1 Модуль 1. Методичні основи формування фізичної
компетентності в учнів

8 4 4

1.1 Обгрунтування сутності процесу формування
компетентностей в учнів.

2 2

1.2 Нормативно-правові, методичні та організаційні засади
запровадження STEM в українській освіті.

2 2



1.3 інтерактивні технології навчання в контексті формування
природничо-наукової компетентності в учнів.

4 4

2 Модуль 2. Розвиток професійних компетентностей на
уроках фізики. Використання сучасних технологій на
уроках фізики.

18 4 8 6

2.1 Опанування сучасними формами і методами формування
компетентностей в учнів у шкільному курсі фізики.

2 2

2.2 Візуалізація навчальних матеріалів за допомогою
віртуальних дошок, хмар тегів, карт понять.

4 2 2

2.3 Реалвзація STEM-підходу на уроках фізики. 2 2

2.4 Виготовлення фізичних вимірювальних приладів для STEM
проектів.

2 2

2.5 Віртуальні лабораторії як засіб формування дослідницьких
компетентностей під час вивчення фізики.

2 2

2.6 Навчальний фізичний експеримент як основне джерело
активізації пізнавальної діяльності учнів з фізики

2 2

2.7 Нанотехнології в сучасній фізиці 2 2

2.8 Тест 2 2

Модуль 3. Діагностико-аналітичний 4 4

3.1 Підсумкова конференція 4 4

Разом годин 30

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних
працівника профільної кафедри.. Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання
індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом загальних та методичних модулів, передбачених навчальною програмою, отримання
зворотного зв’язку.

Обсяг програми 30 год.



Форма
підвищення
кваліфікації

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану.

Перелік
компетентностей,
що набуваються/
удосконалюються

Фахові
Предметна (природнича) (здатність до використання знань з природничих дисциплін в освітньому процесі, інтеграції
предметних знань з фізики зі знаннями з інших предметних галузей та ін.; здатність до добору й застосування доцільних
форм, методів, технологій та засобів навчання на уроках фізики).
Здоров’язбережувальна (здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів на
уроках фізики, до попередження і протидії булінгу в живому спілкуванні та в інформаційному середовищі).
Організаційна (здатність до організації процесу навчання, виховання та розвитку учнів, різних форм навчальної і
пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики).
Оцінювальна та рефлексивна (здатність до здійснення оцінювання результатів навчання учнів, у тому числі з
використанням цифрових технологій, визначення власних професійних потреб).

Очікувані
результати

Очікувані результати навчання:
● здатність до опанування нових знань з метою неперервного продовження професійного розвитку;
● обізнаність про міжнародні дослідження, цілі та завдання;
● усвідомлення факторів, що впливають на успішне навчання учнів;
● здатність оцінити здобуті учнями знання й уміння використати їх за можливих життєвих труднощів і викликів;
● здатність застосовувати методи роботи, навчальні матеріали в професійній діяльності вчителя фізики;
● здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
● обізнаність про міжнародні дослідження, цілі та завдання;
● усвідомлення факторів, що впливають на успішне навчання учнів;
● здатність оцінити здобуті учнями знання й уміння використати їх за можливих життєвих труднощів і викликів;
● здатність застосовувати принципи і стратегії універсального дизайну в сфері освіти і розумного пристосування

для забезпечення доступності (фізичної, інформаційної тощо) здобуття освіти;
● здатність виявляти, ставити і вирішувати проблемні питання у розв’язуванні прикладних задач ;
● здатність до використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій в управлінні й організації

освітнього процесу.

Строки
виконання
програми

Один тиждень

Додаткові послуги



Місце виконання
програми

ХОІППО  м. Хмельницький,  вул. Проскурівського Підпілля, 139

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відновідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2023 рік

Графік освітнього
процесу

Відповідно до плану-графіка

Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

Свідоцтво.


