
Учитель фізики

Шлапак Ольги Валеріївни

*

 



ВСТУП

1.Візитна картка

2.Педагогічне кредо

3.Результати педагогічної діяльності

4.Науково-методична діяльність

5.Позаурочна діяльність з предмету

6.Виконання функцій класного керівника



Вступ

Зробіть свого учня 
допитливим до явищ 
природи – і швидко його 
зробите його допитливим, 
але щоб підтримати цю 
допитливість, не 
поспішайте задовольняти її. 

Жан-Жак Руссо



Візитна картка

Шлапак Ольга 
Валеріївна

Броварська спеціалізована 
школа           I – III ступенів № 7

Національний  педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова, 
1997 рік.

Вчитель фізики

Педагогічний стаж - 16 років



 

 

 – унікальність 

 – самоосвіта   

 – пошук   

 – ініціатива  

 – характерність  

                        діяльності 

 



Конкурс Гелеантус
1 місце – 1 учень
2 місце – 11 учнів

Динаміка навчання

рівень 8 кл - 10 кл –

середній 53% 48%

достатній 47% 48%

високий 0% 4%



*2017 – 2018 навчальний рік

*Фізика 10 клас

*Мельніченко Гліб – V місце

*Камінський Євген – VI місце

*Сорока Артем - VIII місце

*Астрономія 10 клас

*Сорока Артем – II місце

*Мельніченко Гліб – III місце



«Використання інтерактивних 
технологій на уроках фізики»

Інтерактивне навчання – це перш за все 
діалогове навчання, в ході якого 
здійснюється взаємодія вчителя та учня.

Сутність інтерактивного навчання 
полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умов постійної, активної 
взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, 
взаємонавчання.



Впровадження STEM освіти. 
STEM визначаються таким 

чином:

1. Наука є вивченням природного світу, в тому числі законів природи,
пов'язаних з фізикою, хімією, біологією, а також оперуванням або
застосуванням фактів, принципів, концепцій, пов'язаних з цими
дисциплінами.

2. Технологія включає в себе всю систему людей і організацій, знань,
процесів і пристроїв, які входять до створення та функціонування
технологічних артефактів, а також самі артефакти, тобто продукти
технологічної діяльності.

3. Інжиніринг є сукупністю знань про дизайн та створення продуктів і
способу вирішення проблеми. Інжиніринг використовує поняття науки та
математики, а також технологічні процедури та інструменти.

4. Математика вивчає закономірності і взаємозв'язки між величинами,
цифрами та формами. Математика включає теоретичну математику і
прикладну математику.
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Педагогічний ріст

Період Категорія

2001 -2009 спеціаліст

2009 - 2014 ІІ категорія

2014 -2017 І категорія 



Семінари з 
предмета

Тижні 

фізики

Конкурс 
«Геліантус»

КВК

Вікторини

Брей-ринг
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*діагностична;

*організаторська;

*прогностична;

*конструктивна;

*комунікативна;

*організаційно-
координаційна.


