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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

НМЦ природничо-математичної освіти і технологій 

 

Науково-методична конференція вчителів фізики 

 

26 серпня 2016 р.  

Місце проведення: ІППО КУ імені Бориса Грінченка (пр. Тичини, 17), актова 

зала (мапа) 

Час: 10
00

 – 11
30

 

Категорія вчителів: вчителі фізики, керівники РМО, методисти РНМЦ 

 

  

Реалізація оновленого змісту  

шкільної фізичної освіти  

в 7 – 9 класах 

 

1. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики у 2016 році. 

Петренко Антоніна Миколаївна, учитель фізики Технічного ліцею 

Дніпровського району, учитель-методист 

2. Аналіз вступної кампанії до КНУ імені Тараса Шевченка з провідних фізич-

них спеціальностей 

Анісімов Ігор Олексійович, декан факультету радіофізики, електро-

ніки та комп’ютерних систем Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор  

3. Проект Київського академічного університету: наукова освіта та наукові до-

слідження  

Шадура Віталій Миколайович, заступник директора Науково-

освітнього центру Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова 

НАН України 

4. Система роботи з талановитою молоддю у 2016-17 навчальному році 

Розенвайн Олексій Григорович, учитель Природничо-наукового лі-

цею № 145 Печерського району 

5. Реалізація компетентністного підходу під час навчання фізики у 8 класі  

Божинова Фаіна Яківна, учитель фізики, учитель-методист, відмін-

ник народної освіти України 

6. Реалізація оновленого змісту шкільної фізичної освіти в 7 – 9 класах  

Гавронський Вадим Володимирович, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти і технологій ІППО 

http://ippo.kubg.edu.ua/contact
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Науковий керівник – Сиротюк В.Д., завідувач кафедри теорії та методики на-

вчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені 

М.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор. 

 

Модератор – Гавронський В.В., старший викладач кафедри методики природ-

ничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка.  

 

 

Майстер клас 

 

Інструменти вчителя 2016: відомі, невідомі і незамінні 

Місце проведення: ІППО КУ імені Бориса Грінченка (пр. Тичини, 17), ауд. 227 

 

Початок: 12.00   

 

Категорія вчителів: учителі фізики (згідно реєстрації на сайті) 

 

Портал Edudemic склав список найнеобхідніших освітніх інструментів, без яких 

не обійдеться жоден сучасний учитель. 

Edudemic – це медіапортал, який пише про майбутнє освіти і нові освітні техно-

логії. Щороку його автори представляють хіт-парад найпоширеніших серед 

учителів сервісів. Абсолютно всі ці інструменти з успіхом можуть застосовува-

тися й українськими колегами. При цьому ми взяли на себе сміливість доповни-

ти його іншими ресурсами – як вітчизняними, так і зарубіжними. Деякі інстру-

менти учителі абсолютно точно використовують щодня, а ось про деякі з них, 

впевнені, почують вперше. 

 

Науковий керівник – Сиротюк В.Д., завідувач кафедри теорії та методики на-

вчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені 

М.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор 

 

Модератор – Гавронський В.В., старший викладач кафедри методики природ-

ничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка.  

 


