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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ-ТРЕНІНГУ 

«ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ»  

 
Найменування освітньої опції: Формування ключових компетентностей Нової 

української школи на уроках фізики. 
 
Напрям: природнича освіта, фізика, медіаграмотність, метапредметні навички й 

уміння, критичне мислення, ефективна комунікація між педагогами, батьками і дітьми, 
навчання впродовж життя. 

 
Мета: надання допомоги вчительству в організації освітнього процесу в природничій 

освітній галузі, зокрема у фізичній освіті, а також у розвитку загальних і фахових 
компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в освітній галузі; мотивація до 
обміну досвідом між учительством, самоосвіти, побудови індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей  

«Я І МОЯ ШКОЛА». 
Розробниця програми: 

Оксана Туманцова, учителька фізики Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 156 Харківської міської 
ради, учитель вищої категорії, учитель-методист, Учитель року 
– 2013 у номінації «Фізика» у місті Харкові та Харківській 
області, авторка розробок методичних рекомендацій для 
вчителів фізики щодо проведення уроків фізики. 

«Не ображайте дітей готовими формулами, формули — 
порожнеча; збагатіть їх картинами, на яких видно сполучні нитки. Не обтяжуйте 
дітей мертвим вантажем фактів; навчіть їх прийомам і способам, які допоможуть 
їх осягти», А. де Сент-Екзюпері 



 
 
 

 

 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи. 
За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 

 
Цільова аудиторія: учительство природничої освітньої галузі, які викладають 

навчальний предмет «Фізика». 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  
 

Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 10 годин на тиждень, загалом 2 тижні – очно; 10 

годин – самостійна робота. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Аналізуючи галузь природничих наук, можна зробити безсумнівний висновок, що 

провідне місце серед них посідає фізика. Такий висновок випливає з того, що вона серед 
усіх природничих наук найбільш фундаментальна, або така, що вивчає найглибші та 
найзагальніші закони природи. Це накладає певну відповідальність на вчителів фізики 
щодо формування науково-природничого світогляду учнів. Але в наш час  у фізичній науці 
залишаються  нерозв’язані задачі, невирішені проблеми та виклики.  Значний науковий 
прогрес фізичної науки і її прикладних галузей, як-от біофізика, медична фізика, 
астрофізика, аграрна фізика, обчислювальна фізика, економічна фізика, соціальна фізика 
та інші галузі зумовили зміни в змістовій частині програми шкільної фізичної освіти. 
Одночасно це є викликом для учителя, спонукає його до постійної самоосвіти освіти як і у 
галузі новітньої фізики, так і у галузі освітніх технологій.  

До того ж впровадження нового Державного освітнього стандарту, концепції НУШ, 
потребує від учительства принципово іншої філософії організації освітнього процесу. Не 
слід відкидати і все більше зростання інтересу до організації змішаних та дистанційних 
форм навчання, які зумовлені соціальними процесами у нашому світі.  

На цих двох складових фізичної освіти – змістовій і методичній буде зосереджено  
увагу в даному освітньому курсі. 



 
 
 

 

 

Освітній курс «Формування ключових компетентностей нової української школи на 
уроках фізики» складатиметься з таких модулів: 

1. Компетентнісний підхід до навчання згідно Нового Державного стандарту освіти. 
Компетентності НУШ. 

2. Сучасний урок фізики. Яким він повинен бути?  
3. Викладання фізики в умовах змішаного та дистанційного навчання. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові компетентності: 

− компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

− інноваційна компетентність; 

− інформаційно-цифрова компетентність; 

− екологічна компетентність; 

− компетентність педагогічного партнерства; 

− здатність до навчання впродовж життя. 
 

Загальні компетентності: 

− розуміння свого власного професійного потенціалу;  

− визначення індивідуальної траєкторії професійного розвитку; 

− формування критичного мислення  на уроках фізики. 

− оцінка навчальних текстів, тестових платформ їх використання при вивченні 
фізики; 

− розуміння ролі проектної діяльності при організації навчального процесу з фізики; 

− ефективна комунікація між вчительством і учнівством; 

− індивідуальний підхід до дітей; 

− мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 
Очікувані результати навчання: 
По завершенню курсу учасники й учасниці розумітимуть сферу фізичної освіти в Новій 

українській школі, місце предмету «фізика» серед предметів природничої освітньої галузі. 
Орієнтуватимуться в реаліях академічної свободи вчителя, що її пропонує Нова українська 
школа. Поглиблять знання щодо основних компетентностей НУШ, розумітимуть можливості  
та способи їх формування на уроках фізики, під час проектної діяльності учнів, при 
підготовці учнів до інтелектуальних змагань з фізики. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 



 
 
 

 

 

Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 
додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 

 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/physicsfornus. 

* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 
№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 131 

https://bit.ly/physicsfornus

