
Методичні рекомендації 

щодо організації та змісту методичної роботи вчителя фізики 

 

Методична робота вчителя – це цілісна, основана на досягненнях науки, 

освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу 

система діагностичної, пошукової, аналітичної, інформаційної, організаційної 

діяльності, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності з 

метою удосконалення якості навчально-виховного процесу. 

Отже, мета методичної роботи вчителя фізики – це підвищення 

професійної майстерності вчителя та якості освіти з фізики. 

Враховуючи сучасні вимоги до якості освіти, доцільно визначити завдання 

методичної роботи вчителя фізики. 

По-перше, упровадження в навчальний процес нового змісту освіти з 

фізики відповідно до програм, які забезпечують упровадження Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Це передбачає не лише 

ознайомлення зі змістом сучасних підручників фізики для 9-го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів, а й створення методичних, дидактичних 

матеріалів. 

По-друге, оволодіння сучасними педагогічними технологіями, які 

забезпечують високий рівень проведення уроків різних типів. Звертаємо увагу, 

що ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей 

учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти. Реалізація проектного 

навчання педагогом відбувається через поєднання творчих за своєю суттю 

дослідницьких та пошукових методів навчання, чергування колективної, групової, 

індивідуальної діяльності учнів. 

Також акцентуємо, що актуальним є оволодіння мережевими технологіями 

з використання сучасних засобів навчання, які дозволяють педагогам 

організовувати навчальний процес в наступних напрямах:  

‒ пошук інформації;  

‒ організація групової (колективної) навчальної діяльності зі спільного 

опрацювання даних;  

‒ обмін даними та матеріалами в навчальних цілях;  

‒ оприлюднення та поширення продуктів навчальної діяльності. 

По-третє, планування різних видів діяльності з метою підвищення 

професійного рівня й педагогічної майстерності, підвищення ефективності 

педагогічного процесу й забезпечення якості освіти. 

Радимо вчителям фізики організовувати діяльність, комбінуючи 

індивідуальні та колективні форми методичної роботи. Індивідуальні форми 

передбачають: 

‒ вивчення державних документів з актуальних питань освіти;  

‒ опрацювання наукової психолого-педагогічної, методичної літератури; 

‒ вивчення досвіду роботи вчителів фізики;  

‒ самоаналіз методичного досвіду. 

Рекомендуємо вчителям фізики ознайомитися з документами:  



‒ Концепція нової української школи [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0% 

BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf. 

‒ Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  

№ 1392 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF. 

‒ Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів природничо- математичних 

предметів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-16. 
Колективні форми методичної роботи передбачають активне спілкування 

з колегами. Серед них – участь у роботі методичних об’єднань учителів фізики 

школи (району, міста), семінарах, тренінгах, колоквіумах, творчих групах, тощо.  

Звертаємо увагу, що серед перелічених форм важливе місце займає 

конкурс професійної майстерності, участь у якому дозволяє продемонструвати 

новаторські ідей, віртуозне володіння предметом. Ознайомитися з вимогами до 

конкурсатів, видами випробувань можна на сайті Міністерства освіти і науки 

України на сторінці «Всеукраїнський конкурсу «Учитель року» (Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/teacher2017/). 
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