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Загальні відомості про 
вчителя

1.  Прізвище, ім’я, по - батькові:

Смаглій Віктор Сергійович

2.  Дата народження: 03. 02. 1963 р.

3. Навчальний заклад, який 
закінчив: Черкаський державний 
педагогічний інститут ім.300-річчя 
Возз’єднання України з Росією,

1985 рік

4.  Спеціальність за дипломом:

фізика і математика.

5.  Посада: вчитель фізики

6.  Педагогічний стаж роботи:

37років.



Нагороди



Педагогічне кредо

«Правильно навчає 

той, 

хто навчає цікаво»

А. Ейнштейн



Умови досягнення власного 
успіху та успіху вихованців:

йти в ногу з часом;

навчатися упродовж усього життя;

включатися в інноваційні проекти,

враховуючи при цьому наявність базової 

основи для їх впровадження;

бути небайдужим до усього, що 

відбувається навколо, тощо.



Ключова проблема 
інноваційної діяльності

Складність полягає не у сприйнятті

нових ідей, 

а у відмові від старих стереотипів.

Джон М. Кейнс



Науково-методична 
проблема

•Розвиток пізнавальної діяльності 
учнів на основі сучасних

інноваційних технологій на уроках 
фізики і астрономії.

ВПРОВАДЖЕННЯ

Використання ІКТ при вивченні 
предметів



Шляхи розв’язання
науково-методичної проблеми 

учителем

“Я”

• робота над проблемою 
в процесі самоосвіти

Я і діти

• робота над проблемою 
у взаємодії з учнями

Я і колеги

• робота над проблемою 
у взаємодії з колегами

 



Методи та прийоми роботи

• Проблемно-пошукові

• Дослідницькі

• Прийоми інтерактивного навчання:

- Мозковий штурм;

- Мікрофон;

- Навчаючи - вчусь;

- Використання ігрових ситуацій;

- Використання прийомів контролю 

та самоконтролю 



Використання ППЗ, освітніх онлайн-
платформ дає можливість досягнення

наступних педагогічних цілей:

 Розвиток особистості учня, становлення його 
наукового світогляду й відповідного стилю 
мислення;
 Формування предметної, науково-природничої 

та ключових компетентностей;
 Самоконтроль результатів діяльності в процесі 

підготовки і виконання лабораторних досліджень;
 Надання можливостей отримання інформації про 

фізичний процес і про кількісні значення фізичних 
величин, що його характеризують (характер їх зміни) 
– відеофрагменти;
 Безпосередня участь учня в процесі виконання 

лабораторного дослідження - інтерактивні моделі 
лабораторних робіт.



Електронні ресурси з 
фізики

• Дистанційне навчання школярів
https://disted.edu.vn.ua/

• Фізичні онлайн-лабораторії:
https://www.golabz.eu/labs

• Віртуальний STEM-центр МАНЛаб
https://stemua.science/

• Lab4Physics – освітня програма, дозволяє застосовувати
планшети і смартфони як лабораторні інструменти

• https://www.youtube.com/user/pvictor54 - YouTube-канал 
Павла Віктора учителя фізики Рішельєвського ліцею

• Сервіси ВЕБ 2.0 https://crosswordlabs.com/ - створення
кросворду

https://disted.edu.vn.ua/
https://www.golabz.eu/labs
https://stemua.science/
https://www.ippo.if.ua/ https:/lab4u.co/en/lab-in-your-pocket/lab4physics/
https://www.youtube.com/user/pvictor54
https://crosswordlabs.com/


ППЗ

http://ostriv.in.ua/images/stories/Files/PPZ/phisic10-11-ben.jpg
http://ostriv.in.ua/images/stories/Files/PPZ/phisic10-11-ben.jpg
http://ostriv.in.ua/images/stories/Files/PPZ/phisic10-11_vl.jpg
http://ostriv.in.ua/images/stories/Files/PPZ/phisic10-11_vl.jpg


Науково - методична 
діяльність

Керівник шкільного методичного об’єднання 
вчителів фізики, математики та інформатики 

Використання інформаційно-комунікативних 
технологій у освітньому процесі;

Співпраця з міським методичним об’єднанням 
вчителів фізики;

Відпрацювання технології методу проектів та методу 
критичного мислення;

Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах;

Застосування мультимедійних засобів навчання



Робота з обдарованими 
учнями

Призер міської олімпіади

з ФІЗИКИ  

2020-2021 навчального

року

Половінский Святослав 

9-А клас

- III місце



Призери міської олімпіади
з ФІЗИКИ  2022-2023 н. р.

Попова Владислава  

11-А клас І місце

Бондаренко Мар’ян
8-А клас III місце



Призер міської олімпіади
з АСТРОНОМІЇЇ  2022-2023 н. р.

Гула  Дарина

11-А І місце



ВИСТУПИ

- на засіданні педагогічної          ради:



ПІДГОТОВИВ ТА ПРОВІВ:

Відкриті  уроки

 - з астрономії на тему «Основи практичної  
астрономії»

 - з фізики на тему: «Проблеми розвитку ядерної  
енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа 
та ліквідація її наслідків» 

- дистанційний урок з фізики на тему: 
«Дослідження ізотермічного процесу»

- урок-захід «Цікаві досліди з фізики»







Дистанційний урок з фізики на 
тему: «Дослідження 
ізотермічного процесу»





Підвищення кваліфікації
Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників, жовтень 2022

 



Робота над підвищенням 
кваліфікації

ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

• Робота з нормативно - правовою 
документацією з предметів

• Удосконалення педагогічної техніки 
володіння інноваційними технологіями

• Робота з науково-методичною 
літературою та використання ресурсу 
мережі інтернет



Робота над підвищенням 
кваліфікації



Дякую за увагу!


