
Професіне

портфоліо вчителя 

Солоп 

Надії Леонідівни



Солоп
Надія  Леонідівна
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Освіта

◼ Володимирський державний 
педагогічний інститут ім. 
Лебедєва-Полянського, 
1991рік

◼ Спеціальність: фізика і

інформатика

Кваліфікація: вчитель

фізики і  інформатики



Підвищення кваліфікації

Хмельницький 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти,
з 19 лютого по 
07 березня 2018 р.



Підвищення кваліфікації



Науково-методична проблема

• Розвиток критичного мислення учнів на уроках 
фізики

“ Щ об не перетворити дитину в склад 
знань, комору правил та формул , треба 
вчити її мислити .”

В.О. Сухомлинський



Педагогічне  кредо

• “ Учень – це не 
посудина, яку треба 
заповнити, учень –
факел, який треба 
запалити ”



• критичність мислення— це вміння 

особистості здійснювати таку 

мисленнєву діяльність:

• об’єктивно оцінювати свої міркування

• усвідомлювати, як на формування власної 

думки впливають думки інших людей

• виявляти переваги та недоліки власної 

мисленнєвої діяльності

• перевіряти кожний здогад.



основні принципи:

• виявляти й оспорювати припущення

• перевіряти точність фактів

• розглядати поняття, факти, явища в 

контексті

• вивчати альтернативи.



Ознаки критичного мислення:

• самостійність

• інформація я відправний пункт мислення

• формулювання запитань і з’ясування 

проблем, які потрібно розв’язати

• прагнення до переконливої аргументації

• соціальна сутність.



умови розвитку критичного мислення :
• сприяти ознайомленню із різними ідеями й думками

• заохочувати висловлювати власні погляди

• навчати формулювати запитання, ідеї, думки

• формувати здатність адекватно реагувати на 

зауваження

• спонукати постійно проявляти ініціативу

• виражати віру в здатність кожного учня критично 

мислити

• розвивати впевненість у власних силах і цінності 

власних думок та ідей.



Навички і вміння критичного мислення ми 

формуються в учнів поступово. Так, 

потрібно активно залучати їх до:

• пошуку інформації

• зіставлення здобутих знань із власним досвідом

• порівняння навчального матеріалу із іншими 

науковими напрацюваннями за темою

• самостійного визначення 

внутрішньопредметних і міжпредметних

зв’язків тощо.



Завдяки технології критичного мислення в 

учнів формуються такі компетенції:

• інтелектуальні — порівнювати, 

аналізувати, узагальнювати і робити 

висновки, визначати причинно-

наслідкові зв’язки, проводити аналогії, 

класифікувати, визначати зміст понять та 

оцінювати їх;



Завдяки технології критичного мислення в 

учнів формуються такі компетенції:

• планування і реалізації діяльності —

самостійно визначати мету і завдання для 

досягнення очікуваного результату, 

працювати індивідуально і в групі, 

оцінювати результати своєї діяльності та 

здійснювати рефлекс



Завдяки технології критичного мислення в 

учнів формуються такі компетенції:

• комунікативні — формулювати, 

аргументувати власну думку, брати участь 

у дискусії, ставити різні запитання 

відповідно до ситуації, розв’язувати 

конфлікти шляхом консенсусу, критично 

оцінювати нову інформацію, писати 

твори-роздуми, виступати з 

повідомленнями;



Методи та прийоми
роботи

Розвиток критичного мислення:

- метод евристичної бесіди;

- завдання на порівняння та систематизацію 

матеріалу;

- дослідна робота учнів при вивченні нового 

матеріалу;

- розв′язуваннязадач.

- - створення інтелектуальних карток



Методи та прийоми
роботи

Розвиток критичного мислення:

- проблемне навчання;

- завдання на варіації ;

- завдання відкритого типу, в яких не 

обговорені умови протікання 

процесу;

- задачі з розвитком змісту.



Інтелектуальні карти є

прямим додатком та формою

графічного вираження процесу 

нашого мислення.
Сутність ІК – це

систематизація ( інтеграція)

та

символізація ( асоціація)



Наше мислення 

асоціативне



*Ліва півкуля обробляє інформацію

від деталей до цілої картини

•Права півкуля обробляє інформацію

від загального до дрібних деталей

Для повного розуміння ці погляди 

мають співпасти



Систематизація змісту
Інтелектуальні карти дають змогу

спочатку позначити основні ідеї,

структурувати та деталізувати їх,

а потім легко виявити

взаємозв’язки між поняттями 

та структурними елементами.





ІК дає змогу: 
* визначити основну ідею,

оскільки вона розміщена в центрі аркуша;

* зрозуміти відносну важливість кожної ідеї —

більш важливі розміщені ближче до центру,

а менш важливі — на периферії;

* вловити зв’язки між ключовими поняттями:

за близьким розташуванням та проведеними 

між ними з’єднувальними лініями.

*коли ви таким чином виносите свої думки

з себе на папір,обидві півкулі мозку

починають діяти разом, об`єднуючи два

різних погляди на предмет ,що аналізується



Способи використання інтелект-карт у власній професійній
діяльності

при підготовці публічних виступів та презентацій; 

як своєрідний органайзер  при плануванні або форма 
ведення щоденника; 

як психологічний інструментарій (самоаналіз, прийняття

рішення, визначення цілей та життєвих цінностей, аналіз і

вирішення міжособистісних проблем); 

як спосіб планування і підведення підсумків будь-якого
дослідження чи при реалізації проектних робіт.

 інструмент (метод) творчого мислення і ефективний засіб 
при проведенні “ мозкових атак”

 ефективний спосіб систематизації та узагальнення великого 
обсягу інформації з певної теми 

ефективний спосіб візуалізації  власних думок  під час 
обробки та аналізу певного програмового матеріалу 
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Методи формування інтелектуальних умінь та 
мисленних операцій

• аргумен
тування

• аналогія і 
доведення

• абстраг
ування

• виділення 
істотних 
ознак, 
головної 
думки

аналіз синтез

узагаль
нення

порів
няння



Проблемне навчання – головний засіб
стимулювання учнів до активізації
самостійної пізнавальної діяльності

етапи 
створення 
проблемної 

ситуації

формулювання 
висновків, 
підбиття 
підсумків

формулювання 
проблеми

розв’язання 
проблеми

знаходження 
способів її 

розв’язання



“Розум полягає не лише у знанні, але й у вмінні 
застосовувати ці знання. “

Арістотель

Мобілізувати знання, 
вміння на розв’язання 
поставлених завдань

Активізувати творчу 
пізнавальну діяльність

Зацікавити  учнів 
матеріалом

Викликати глибокий 
інтерес до набуття 

знань

Створення 
проблемної 
ситуації дає 
можливість



Метод проектів

• Під час планування передбачити уроки з 

великим обсягом навчального матеріалу, що 

можна поділити на незалежні блоки

• Завчасно запропонувати учням теми міні-

досліджень 

• Обговорити вимоги до оформлення 

кінцевого продукту

• організувати  проміжні консультації для 

учнів

• Сконструювати хід уроку так, щоб захист 

проектів органічно впліталися в канву уроку

• Не допустити пасивності слухачів



1. Розміщення на слайдах тільки основних моментів 

уроку

2. Збереження єдиного стилю, загальної структури 
і форми представлення навчального матеріалу

3. Максимум інформації в мінімум слів

4. Наочність має відповідати тій інформації, що 
представляється

5.  Продумана послідовність подачі зображень 
на екран

Вимоги до створення учнівських 
презентацій
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“Застосування

інтерактивних технологій”
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Методичний посібник
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Солоп Н.Л. 

на допомогу учню 

           

Технологічний 

багатопрофільний 

ліцей 

 2014 

Переведення неосновних одиниць 
вимірювання в основні. 

На допомогу учням

“ Переведення неосновних

одиниць вимірювання 

в основні “

Участь у творчій групі вчителів фізики 

міста 

по створенню навчально-методичного 

забезпечення  за оновленою програмою 

“ 9 клас. Фізика. ”  Розділ “ Динаміка ”



Досягнення учнів
Призвище та ім`я Предмет результат

2014 - 2015

Мельник Богдан фізика ІІ (місто)

Крушельницький Андрей фізика ІІІ (місто)

Дзюбій Денис фізика ІІІ (місто)

2015 - 2016

Мельник Богдан фізика ІІ (місто)

Гайдов Іван фізика ІІІ (місто)

Мельник Богдан фізика ІІ (область)

2016 - 2017

Мельник Богдан фізика ІІ (місто)

Гайдов Іван фізика ІІ (місто)

Мельник Богдан фізика ІІ (область)

Залєвський Сергій астрономія ІІІ(місто)

2017 - 2018

Вознюк Дмитро фізика ІІ (місто)

Куржій Мілана фізика ІІІ (місто)

Гайдов Іван фізика ІІ (місто)

Шмалій Григорій фізика ІІ (місто)

Шмалій Григорій астрономія ІІІ (місто)

Гайдов Іван фізика ІІ (область)

2018 - 2019

Гайдов Іван фізика І (місто)

Вознюк Дмитро фізика ІІІ (місто)

Томаля Станіслав фізика І (місто)

Гайдов Іван астрономія ІІ (місто)

Гайдов Іван фізика ІІІ (область)



Круглий стіл

“ альтернативні джерела енергії ”



Фестиваль ідей



Відкритий урок 
«Мобільний зв'язок»



Нагороди
грамоти міського та 

обласного управлінь 

освіти


