
 
“ Щоб бути хорошим викладачем, потрібно любити те, що 

викладаєш, і любити тих, кому викладаєш “ . Василь Ключевський 

 
Лисак 

Олена 

Олександрівна 



Візитна картка 

• - Вчитель фізики та астрономії 

• - Педагогічний стаж 25 років 

• - Категорія – вища, старший вчитель 

• - У гімназії № 323 працюю з 2001 року 

• - Класне керівництво у 10-в класі 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: 

  У творчості шлях до істини, 

                                                  краси, 

                                                      добра. 
Вичитані істини, це як гербарій, а власні 

думки – знахідки – наче живі польові квіти. 

                                            А . Шопенгауер                                 



Науково – методична проблема 

  Інтерактивні методи 
навчання та їх 
використання на уроках 
фізики 



Напрямки науково-методичної 
діяльності 

• Робота зі здібними та  обдарованими  
здобувачами освіти 

• Участь у семінарах, педрадах, круглих столах, 
проектах 

• Дослідницька робота над науково-методичної 
проблемою 

• Підвищення кваліфікації 
• Самоосвіта 
• Проектна діяльність 
• Позакласна робота 



Розповсюдження науково-
педагогічного досвіту  

ПІБ  авторів Назва опублікованого 
матеріалу 

Місце публікації 

Лисак О.О. Радіоактивність. Види радіоактивного 
випромінювання 

Дидактика: теорія і практика 
(збірник наукових праць) 

Лисак О.О. Розробка уроку для 7 класу. Урок 
узагальнення та систематизації знань з 
теми «Фізика як природнича наука. 
Пізнання природи» 

Освітній портал    
htts//naurok.com.ua                 

Лисак О.О. Розробка уроку для 8 класу. «Питома 
теплоємність речовини. Кількість 
теплоти, що поглинається речовиною 
під час нагрівання або виділяється під 
час охолодження» 

Освітній портал 
htts//naurok.com.ua                 

Лисак О.О. Контрольна робота для 9 класу. Тема:  
«Фізика атома та атомного ядра. 
Фізичні основи атомної енергетики» 

Освітній портал 
htts//naurok.com.ua                 



Педагогічна майстерність 

• Майстер-клас . Бинарний урок «Вода – найдивовижніша 

та найцінніша речовина» 

• Відкритий урок «Сучасна модель атома. Дослід 

Резерфорда»   9 клас 

• Відкритий урок «Ізопроцеси . Газові закони . 

Розв’язування задач»  10 клас 

• Виступ  на педагогічній  раді «Міжпредметні зв’язки як 

ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках 

• Підготовка та участь в районному семінарі «Реалізація 

наскрізних ліній ключових компетентностей при вивченні 

предметів природничого циклу» 

 



 

 

 

 Готуючись до педради на 

тему “Міжпредметні зв’язки, 

як ресурс реалізації 

компетентнісного підходу на 

уроках фізики та математики” 

,  був проведений  

інтегрований урок на тему 

“Змінний електричний струм” 

у 11 класі.  
 

    
             

      



Показники володіння сучасними і 

інформаційно-комунікативними технологіями 

Формування 

ключових 

компетентностей 

Проектні 

технології 

ІКТ технології 

Створення ситуації вибору та успіху 

Педагогічна співпраця 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

Актуалізація пізнавальної діяльності 

учнів 

Створення портфоліо 

Використання проектних  педагогічних 

технологій в роботі 

Залучення здобувачів та замовників 

освіти до проектної діяльності 

Розповсюдження педагогічного досвіду 

роботи над проектами 
 

Використання мультимедійних засобів 

навчання 

Створення електронних уроків 

Розробка презентацій 



Інноваційні форми та методи роботи. 
 Урок-конференція “ Світло у нашій оселі “ 9 клас  



 Формування предметних компетентностей на 
уроках фізики. Тема: “ Ізопроцеси.    Газові закони. 

Розв’язування задач ” 10  клас 



 Відкритий урок на тему “ Сучасна 
модель атома. Досліди Резерфорда “    

9 клас                                



Участь  у районних та міських 
заходах 

• Участь у міському круглому столі з науковцями 
Національної академії педагогічних наук України 
на тему “Реалізація інноваційних педагогічних 
технологій і міжпредметні зв’язки та інтеграція 
змісту навчання” (листопад, 2018) 

• Підготовка та участь в семінарі “Реалізація 
наскрізних ліній ключових компетентностей при 
вивченні предметів природничого 
циклу”(листопад, 2019) 



Нагороди 

• Грамота Інституту педагогіки НАПН України, 
2015 рік, наказ №56-о.д. 

• Подяка Управління Освіти Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації, 2016 рік,  №1480-п 

• Подяка Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації, 2017 рік, №2399 

 



Публікації на інтернет – ресурсах та в 
друкованих виданнях  



Робота з обдарованими здобувачами освіти 
Досягнення учнів у олімпіадах з фізики 

 Навроцький Вадим 7 клас   3 місце в районі  2015-
20116н.р.                          

 Хомутецька Олександра клас    3 місце в районі  2016-
2016 н.р. 

 Аверков Антон 9 клас    3 місце в районі  2015-2016 н.р. 

 Гриб Валерій 7 клас   3 місце в районі  2016-2017 н.р. 

 Аверков Антон 10  клас   3 місце в районі  2016-2017 н.р. 

        



Досягнення учнів у олімпіадах з 
астрономії 

Голуб Карина 11 клас 2 місце в районі 2016-2017 н.р. 

Кагарлицький Валентин 11 клас 2 місце в районі 
2016-2017 н.р. 

Аверков Антон 11 клас 3 місце в районі  2017-2018 
н.р. 

Кравченко Віктор 11 клас 2 місце в районі 2018-2019 
н.р.  



Досягнення учнів у МАН  

     Верховецька Вікторія 10 клас  3 місце в районі з 
фізики 2015-2016 н.р. 

      Чепурда Вікторія  10 клас 3 місце в районі з 
фізики 2017-2018 н.р. 

 

 



Проектна діяльність  
12 квітня – День працівників ракетно – космічної галузі України 



Виховний захід для учнів початкової школи 





26 квітня – День пам`яті 
Чорнобильської трагедії 



Проект для учнів 4-х класів 



Робота класного керівника – наснага й щастя            

Класне керівництво  10 – В класу 



Подорожі, екскурсії, участь у 
загальношкільних заходах 






